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POVZETEK 

V najnovejšem učnem načrtu za slovenščino, izdanim leta 2011, lahko ugotovimo, da sta 

domovinska in medkulturna literarna socializacija precej bolj povezani, kot sta bili nekoč. To 

lahko označimo kot posledico stalnega spreminjanja človeške družbe in s tem tudi sistema. V 

splošnih ciljih, ki so v učnem načrtu zapisani, lahko uvidimo povezavo s književnim poukom 

in z razvojem medkulturne zmožnosti, spodbujajoč kritična razmišljanja. Glede na cilje, bi 

torej otroci morali širiti obzorja in se izobraževati s pomočjo mladinske literature, ki nosijo 

medkulturno-vzgojno sporočilo. Kljub temu, da je to zapisano v učnem načrtu, pa se mi zdi, 

da se učitelji veliko preredko poslužujejo leposlovnih besedil z namenom, da otrokom 

približajo druge kulture ali vključijo otroke, ki se niso popolnoma vklopili v novo okolje. 

Namen medkulturne vzgoje pri pouku književnosti je, da lahko učencem zagotovimo 

pozitivne izkušnje s prepoznavanjem razlik med ljudmi in jim ponudimo možnost, da razlike 

sprejmejo in uvidijo tudi kot prednosti. S pomočjo pravljic, ki jih približamo otrokom, jim 

predajamo pomembna sporočila in hkrati izjemne priložnosti, da si otroci oblikujejo lastne 

vidike na različne situacije. Različne dejavnosti, ki pa jih moramo skrbno načrtovati po 

prebranem besedilu, pa otroke učijo potrpežljivosti, jim dopuščajo, da se v vloge vživijo in 

vrednotijo odnose med liki v pravljicah. Cilj raziskave je ugotoviti mnenja razrednih učiteljev 

o pomembnosti in pogostosti vključevanja medkulturne vzgoje v pouk književnosti v prvem 

triletju. Kako in kdaj učitelji vključijo literaturo, ki vzpodbuja medkulturnost v razredu, v 

kolikšni meri menijo, da to vključujejo tudi predpisana šolska berila in kakšne dejavnosti se 

najpogosteje pojavljajo. Z raziskavo želim pokazati, kakšne razlike glede stališč se pojavljajo 

pri vključevanju medkulturne vzgoje v pouk književnosti med učitelji prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Analizirala sem tudi nekaj besedil z medkulturno vsebino s 

smernicami, ki bodo služile interpretaciji besedila za otroke po branju.  

Ključne besede: medkulturna vzgoja, mladinska književnost, učenec priseljenec, vodenje 

pogovora po besedilu, medkulturna književnost, vključenost, integracija. 
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ABSTRACT 

In the latest curriculum for Slovene language published in 2011, we could conclude that 

homeland and intercultural literary socialisation are much more connected than they used to 

be. This can be explained as a consequence of the constant transformation of human society 

and of the system. In the general goals, which are written in the curriculum, we can see the 

connection with literary lessons and the development of intercultural competence, 

encouraging critical thinking. According to those goals, children should be able to spread 

their horizons and educate themselves with the help of youth literature, that carries 

intercultural education messages. The latter is already written in the curriculum, however, it 

seems to me, that teachers often use fiction texts with the view of bringing children closer to 

other cultures or involving children who have not fully fit into the new environment. The 

purpose of intercultural education in the teaching of literature is to provide students with 

positive experiences by recognising differences between people and offering them the 

opportunity to accept those differences and see the benefits of them as well. Through fairy 

tales, that we read to children, we give them important messages and at the same time 

exceptional opportunities for them to shape their own aspects in different situations. After 

reading the text, different activities have to be planned carefully. Those activities help 

children learn patience and also allow them to relate and evaluate relationships between 

characters in fairy tales. The aim of the research is to determine the views of class teachers 

about the importance and frequency of the inclusion of intercultural education in the teaching 

of literature in the first three years. The research deals with the following questions: how and 

when teachers include the literature, that encourages intercultural thinking in the classroom, to 

what extent they believe, that this includes the school's school notes and what kind of 

activities most commonly occur. With this study I would like to show what the differences in 

attitudes in the inclusion of intercultural education in teaching literature among teachers of the 

first educational period with shorter working hours are and what are the differences with 

those, who have more work experience. 

Key words: intercultural education, youth literature, student immigrant, conducting text 

conversation, intercultural literature, inclusion, integration. 
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UVOD 

Razmišljajoče in kritično sprejemajo umetnostna, književna besedila slovenskih in 

drugih avtorjev. Branje prepoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni izziv. 

Stopajo v dialog s književnim besedilom in v dialog o književnem besedilu. Branje jim daje 

priložnost za oblikovanje osebne in narodne identitete, širjenje obzorja ter spoznavanje svoje 

kulture in kulture drugih v evropskem kulturnem prostoru in širše. S spoznavanjem druge 

kulture in skupnih vrednot gradijo strpen odnos do drugih in drugačnih. Tako razvijajo svojo 

socialno, kulturno in medkulturno zmožnost (UN za slovenščino 2011 : 6). 

Mnogo držav se dandanes aktivno sooča s problematiko vključevanja raznolikih 

skupin priseljencev znotraj že oblikovanih družb in sistema. Ker vključevanje priseljenih 

otrok ni več redko, lahko bi celo rekli, da se dogajajo tudi množični navali priseljencev, je 

smiselno vprašanje o prilagoditvah šolskega sistema.  

A. Vižintin (2017) pojasnjuje, da se naš vzgojno-izobraževalni sistem spreminja, prav 

tako tudi družbeni kontekst v Sloveniji. Šolstvo je pomemben del večkulturnosti, ki nosi velik 

potencial, da večkulturno skupnost ponese do medkulturne. V šoli se namreč stikajo 

najrazličnejše kulture in pogosto je šola prostor, v katerem se marsikateri otrok prvič sreča s 

tujo kulturo in njenimi pripadniki, kar pomeni, da učitelji nosimo velik del odgovornosti in 

vplivamo na to, kako bo otrok sprejel tujo kulturo in njihove pripadnike. 

Medkulturne razlike, ki jih v šolo prinesejo posamezniki, včasih v razredu 

predstavljajo velik izziv – kako se soočiti in uspešno vključiti otroka v oddelek, da bo kar se 

da uspešen tako na učnem kot na socialnem področju. Medkulturna vzgoja spodbuja 

sprejemanje in strpnost do drugačnih, izobražuje nas o tujih kulturah, njihovih navadah ter 

pripadnikih.  

Ljudje smo si že od nekdaj zelo različni in v učnem načrtu lahko najdemo mnogo 

vsebin na različnih področjih, ki sporočajo o drugačnosti, različnosti, opisujejo kulture drugih 

držav itd. Prav tako lahko ugotovimo, da sta v najnovejšem učnem načrtu za slovenščino 

domovinska in medkulturna literarna socializacija zelo povezani. Dandanes poznamo veliko 

raznovrstne literature, tudi mladinske, ki spodbuja in razvija medkulturno zmožnost otrok. 

Namen medkulturne vzgoje pri pouku književnosti je namreč zagotavljanje otrokom 

pozitivnih izkušenj v prepoznavanju razlik med ljudmi in predajanje dragocenih sporočil in 

vrednot. Skrbno načrtovanje dejavnosti po kritično izbranih besedilih z medkulturno vsebino 

pri otroku razvija čut za soočloveka in nadgrajuje obstoječe vrednote, ki so ključnega pomena 

za humano altruistično človeško družbo. 
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TEORETIČNI DEL 

RAZVOJ MEDKULTURNE VZGOJE V SLOVENIJI 

Prvi pravni temelji za integracijsko politiko v Sloveniji so bili postavljeni med letoma 

1999 in 2002 kot ukrep Resolucija o (i)migracijski politiki RS (1999, 2002), ki govori o 

zagotavljanju ugodnih pogojev za kakovost življenja priseljenih, spodbujanju integracije in 

zagovarjanju tujcev, da postanejo odgovorni udeleženci družbenega razvoja Slovenije 

(Vižintin, 2017). 

Politika države, v kateri so tujci nastanjeni, določa okvir njihovega vključevanja. 

Pristopi vključevanja so si med seboj zelo različni in odvisni predvsem glede na stopnjo 

vključevanja v novo kulturo in glede na stopnjo ohranjanja izvorne.  

To vrsto politike lahko prepoznamo pod več imeni: 

imigrantska/imigracijska/priseljenska politika (Bešter 2007b: 117–118; Castles, Miller 2009: 

250). 

Politični pristopi se med seboj zelo razlikujejo. M. Miller in S. Castles sta opisala 

tristopenjski model imigrantske/imigracijske/priseljenske politike (Castles, Miller 2009: 

247–250). 

1. MODEL DIFERENCIRANEGA IZKLJUČEVANJA: Pri tem modelu je ključno 

to, da so priseljenci lahko vključeni na točno določenih področjih družbenega življenja, 

medtem ko so z drugih področij popolnoma izključeni. V takih primerih so priseljenci 

posledično pogosto manjšina s slabšim socialno-ekonomskim položajem. Ta model je 

značilen za zahodnoevropske države, ki so na nastanitev priseljencev gledale kot na začasno 

ali koristolovsko (gostujoči delavci). 

2. ASIMILACIJSKI MODEL: Ta model priseljence vključuje na večino družbenih 

področij in predvideva, da se kot posamezniki odpovedo izvorni kulturi in njenim 

značilnostim ter se zlijejo z večinskimi prebivalci. Ta model je prevladoval v ZDA, VB, 

Kanadi in Avstraliji, sčasoma pa ga je nadomestila integracijska politika, saj so države 

ugotovile, da se priseljenci niso prilagodili kot posamezniki, temveč so se začele oblikovati 

različne družbe, skupnosti, ki so ohranjale značilnosti izvorne kulture. 

3. PLURALISTIČNI MODEL: Ta model pa predvideva vključevanje priseljencev 

kot etično manjšino, ki ohranja značilnosti svoje kulture, hkrati pa imajo priseljenci enake 

pravice kot državljani. Poznamo še dva podtipa pluralističnega modela:  

I. država uradno sprejema kulturno raznolikost, vendar je ne podpira s posebnimi 

ukrepi, 

II. večkulturalizem je del državne politike. 

V večini današnjih držav ne moramo določiti točno enega model vključevanja, 

večinske politike zajemajo različne poskuse integracije. 

D. Bergant idr. (2009) opredeljujejo kulturno raznolikost kot pogost pojav in 

posledico preseljevanja narodov že iz davnih časov. Zgodovinski dogodki, kot so 

kolonializem, etnocid, genocid in mnogi drugi, so pustili pečat na današnjem svetu, prav tako 

pa so vplivali na oblikovanje in spreminjanje kultur.  

Evropa naj bi bila ena izmed privlačnejših področij, ki privablja priseljence s 

spremembami v družbi in politiki. Te so posledica kulturnih izmenjav, trgovanja, 



 

12 
 

globalizacije, razvoja turizma in prometa. Omogočena sta večji neposreden stik med 

kulturami in medkulturni dialog, ki razvijata in spodbujata prehod nacionalnih kulturnih 

sistemov. 

Sobivanje tako različnih kultur pa ni enostavno, kulturna raznolikost lahko v današnji 

družbi predstavlja velik izziv. 

Smernice za izobraževanje otrok priseljencev v vrtcih in šolah ter dijaških domovih 

(2011) so okvirni dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo pomaga tako pri 

uspešnem vključevanju otrok/učencev/dijakov priseljencev kakor pri načrtovanju vzgojno-

izobraževalnega dela za vso populacijo otrok/učencev/dijakov. Upoštevano je načelo 

avtonomije, zato vsaka vzgojno-izobraževalna ustanova sama pripravi izvedbeni načrt 

aktivnosti, ki vključuje in upošteva značilnosti in posebnosti otroka/učenca/dijaka, ter v 

skladu z veljavnimi predpisi in pričujočimi smernicami poišče najustreznejše rešitve 

konkretnih problemov, pri čemer se lahko opira na izkušnje drugih vzgojno-izobraževalnih 

ustanov v podobnih primerih. Šola in vrtec nenehno razvijata, spremljata in dopolnjujeta 

program vključevanja otroka priseljenca ter skrbita za primerno nadaljnje strokovno 

usposabljanje zaposlenih. Strokovni delavci ustvarjajo razmere, s katerimi spodbujajo 

interakcijo med kulturami in jeziki otrok, ki izvirajo iz različnih kulturnih in jezikovnih 

okolij. S tem jim zagotavljajo priložnosti za sooblikovanje kulture sobivanja vseh vključenih. 

Pri tem so uspešnejša tista učna okolja, v katerih med strokovnimi delavci prevladuje timsko 

delo in sodelovanje. Čeprav je strokovno delo v kulturno obarvanih učnih okoljih za 

strokovne delavce mnogokrat naporno, je tovrstno delo obogatitev tako na osebni kot 

profesionalni ravni ter stalen izziv za razvoj ustanove kot celote ter posameznih strokovnih 

delavcev. Vrtec in šola ter dijaški dom pri delu z otroki in starši priseljenih otrok poiščejo čim 

več možnosti za uspešno vključitev v vzgojno-izobraževalni proces. Naloga vseh, ki so 

vključeni v vzgojo in izobraževanje ter družbeno skupnost, je, da vsakemu otroku zagotovijo 

ustrezne izobraževalne izkušnje, ki ga vodijo tako, da doživlja sprejetost, uspeh in 

zadovoljstvo (Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole, 2011). 

Ravno zaradi načela avtonomije je od učiteljev odvisno, koliko energije in volje ter na 

koliko načinov bodo vlagali v delo z otroki priseljenci. 

 

INTEGRACIJA 

Pojem integracije se »nanaša na družbene in kulturne procese vključevanja 

priseljencev v sociokulturni sistem države, v katero so se priselili, na način, da priseljenci 

lahko prakticirajo kulturo države v javni sferi. Poudarjena je dvosmernost procesa, saj 

integracija pomeni, da se ne prilagajajo državi sprejema samo priseljenci, ampak da so nosilci 

kultur znotraj države sprejema pripravljeni sprejeti na novo prispele priseljence in se od njih 

učiti« (Vrečer 2007: 35). 

R. Bešter (2007a) opredeljuje integracijo kot vmesni korak med asimilacijo 

priseljencev v novo družbeno okolje in večkulturalizmom. 

Integracija naj bi bila dvosmeren proces vključevanja priseljencev v družbo in 

obratno. Poznamo osem področij integracij (Bešter 2007a, 109–113). 

1. PRAVNO PODROČJE: Dodeljevanje pravnega statusa priseljencem, ki je temelj 

enakovrednosti. Popolna pravna integracija jim pripada s pridobitvijo državljanstva. 

2. POSELITVENA IN BIVANJSKA INTEGRACIJA: Priseljenci imajo enake 

možnosti odločanja o nastanitvi in seljenju kamor koli po državi, ni pa priporočljivo, da 
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se naselijo v večjih skupinah na enako mesto, saj se po izkušnjah tako integracija močno 

upočasni. 

3. SOCIALNO-EKONOMSKA INTEGRACIJA: Priseljenci imajo enake možnosti 

glede zaposlitve in koriščenja socialnih storitev. 

4. IZOBRAŽEVALNA INTEGRACIJA: Priseljenci imajo enakopraven dostop do 

izobraževalnih institucij. Pomembno je, da na vseh ravneh vključujemo medkulturni 

pristop izobraževanja. 

5. KULTURNA INTEGRACIJA: Cilj kulturne integracije je kulturni pluralizem – 

sprejemanje tuje in ohranjanje lastne kulture. 

6. POLITIČNA INTEGRACIJA: Politična integracija pomeni, da se priseljenci lahko 

vključujejo v politične procese države. Volilno pravico pridobijo z državljanstvom. 

7. DRUŽBENA INTEGRACIJA: To so vsi stiki, ki jih imajo posamezni priseljenci s 

svojo okolico. Priporočljivo je, da je stikov med novo družbo in priseljencem čim več in 

tako priseljenec ni omejen zgolj na socialno življenje s pripadniki izvorne kulture. 

8. IDENTIFIKACIJSKA INTEGRACIJA: Identifikacijska integracija se kaže v 

občutkih pripadnosti družbi, v katero se je posameznik priselil, in ne izključuje 

pripadnosti k izvorni družbi priseljenca. 

Zagotovo so eni izmed bolj pomembnih dejavnikov integracije pogoji države, 

osebnostne lastnosti posameznika in zmožnosti prilagoditve posameznika. Ti so lahko 

spodbujevalni ali zaviralni. Pomemben je celosten pristop izvajanja integracijske politike in 

upoštevanje soudeležencev, za katere je najbolje, da so ves čas aktivno vključeni v proces 

oblikovanja in izvajanja integracijske politike. Proces integracije lahko traja različno dolgo. 

Najbolj pomembno je, da v začetni fazi, ko si priseljenci ustvarijo dom in najdejo zaposlitev, 

začnejo spoznavati principe delovanja tamkajšnje družbe in se vanjo začnejo vključevati. Ta 

faza je temeljna, saj na podlagi prvih stikov z družbo priseljenci stkejo vezi, ki se kasneje 

okrepijo, postanejo močnejše in kompleksnejše. 

M. Peček in I. Lesar (2006) opredeljujeta vključevanje otrok priseljencev kot nujno 

zahtevo, pri nas bolj razumljeno kot omogočanje vključenosti predvsem na fizični ravni 

oziroma lokacijsko, medtem ko z vidika drugačnih pomeni pričakovanje večine, da se čim 

prej asimilirajo v obstoječi sistem šolanja in večinsko kulturo. 

Za izpopolnjevanje integracije predlagata šolo, ki je naravnana inkluzivno, »to je šola, 

ki konstruktivno reagira na različnost učencev, da bi omogočila učenje in izkušnje socialne 

vključenosti ter možnost participacije drugačnih učencev« (Peček, Lesar 2006: 204). Inkluzija 

v šoli pa ni stanje, temveč proces, ki skuša zmanjševati izključevalne postopke na osnovi 

kakršnih koli dejavnikov. Temelj inkluzivne naravnanosti je pozitivno vrednotenje drugačnih, 

sprejemanje raznolikosti in strpnost. V ospredje ne postavlja le posameznikovega učnega 

uspeha/razvoja, ampak tudi njegov moralni, čustveni in socialni razvoj. Koncept inkluzije je v 

splošnem namenjen vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Otroci priseljencev, 

kot je navedeno v Zakonu o osnovni šoli (2006. 11. člen, 2. odstavek), pa med njih ne sodijo, 

zato z zakonodajnega vidika vključevanje otrok priseljencev pomeni integracijo in ne 

inkluzijo (Zakon o tujcih 2009. 10. poglavje: Integracija priseljencev; Zakon o tujcih 2011: 

10. poglavje: Vključevanje priseljencev). 
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V Sloveniji se je medkulturna vzgoja najbolj okrepila na narodnostno mešanih 

območjih slovenske Istre in Prekmurja. Zaradi zgodovinskih dejavnikov sta območji razvili 

dvojezični šolski sistem. Šolska sistema sta sicer dokaj različna, oba pa stremita k 

medkulturni občutljivosti in odprtosti. Ti vrednoti sta pogosto predmet sklicevanja, ko 

govorimo o vprašanju vključevanja otrok iz drugih kultur v določeni šolski sistem. 

Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (Barle in sod., 2007), ki je bila sprejeta leta 2007, je 

vnesla predvsem korenite ukrepe v prilagoditev kurikuluma, da bi se migranti lahko hitreje 

vključevali v izobraževalni proces. Strategije prav tako spodbujajo medkulturno učenje in 

sprejemanje različnosti ter obsegajo analize vključevanja otrok in ključne težave. 

Večkulturnost in medkulturnost sta v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu 

pomembni vrednoti. Strokovni delavci naj bi si prizadevali za integracijo različnih kultur in 

učence učili razlikovanja med kulturami in iskanja podobnosti med njimi ter tako sledili 

ciljem medkulturne vzgoje. 

 

OTROCI PRISELJENCI 

A. Vižintin (2014) pojasnjuje, da so otroci priseljenci otroci, ki so bili rojeni v tuji 

državi in so bili po prihodu v Slovenijo vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. 

Pojasni tudi razliko med pojmoma »otrok priseljenec« in »otrok priseljencev«, ki ju ne 

smemo enačiti, in sicer je otrok priseljenec novopriseljeni otrok, ki se ni rodil v Sloveniji, 

temveč se je preselil po rojstvu, medtem ko je otrok priseljencev rojen v Sloveniji, saj so se 

starši iz tuje države v Slovenijo preselili pred otrokovim rojstvom. 

priséljenec -nca m (e  ̣́ ) kdor se priseli: nezaupljivo sprejeti priseljence; ameriški 

priseljenci; kolonija priseljencev ♪(SSKJ, 2000). 

tújec -jca m (ú) 1. kdor je iz tuje dežele, tuje jezikovne skupnosti: deželo so zasedli 

tujci; jezika tujca ni nihče razumel; tujci in tujke / ekspr. v deželi že stoletja gospodari tujec // 

pripadnik tuje države: v hotelu plačujejo tujci višjo ceno ♦ tur. knjiga tujcev knjiga, v katero 

se vpisujejo gostje iz tuje države 2. tuj, neznan človek: večini prebivalcev sem še tujec // tuj 

človek, ki ni seznanjen z okoljem: v tem delu mesta sem tujec, zato mi ulice niso znane ∙ ekspr. 

ti si edini tujec v Jeruzalemu edini, ki ne ve za dogodek, novico 3. tuj, nerazumljen človek: 

postati tujec v lastni družini / biti sam sebi tujec ♪(SSKJ, 2000). 

 

PRVI IN DRUGI JEZIK PRISELJENCEV 

Tako prvi kot drugi jezik sta v življenju priseljenca zelo pomembna. Njuna vloga je 

enakovredna, saj prvi jezik otroku omogoča ohranjanje lastne identitete, kar mu omogoča 

celostno delovanje. Drugi jezik pa otroku omogoča, da se vključuje v družbo nove države in 

se preko njega izobražuje (poučevanje v šoli). 

Šoloobvezen otrok je takoj po preselitvi in vpisu v novo šolo vključen v pouk, ki 

poteka v otrokovem drugem jeziku. Jezik ima tako trojno vlogo: je učni jezik, učni predmet in 

jezik okolja. Učenje jezika po pouku je za otroka izredno naporno in tudi neučinkovito. 

Vedno več družin in učiteljev se poslužuje iskanja rešitev v centrih, ki izvajajo tečaje za 

intenzivni pouk slovenskega jezika.  

Kot učitelj lahko za otroka veliko naredimo, če se zavedamo, da je vsak učitelj učitelj 

jezika. Otrok nas posluša in posnema. Veliko vlogo ima tudi šolska knjižnica, ki bi morala 
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hraniti knjižno gradivo v maternih jezikih otrok priseljencev, gradiva za učenje in poučevanje 

slovenskega jezika in slovarje, s katerimi si otroci lahko tudi pomagajo (Vižintin, 2017). 

Koliko si učitelji in šole prizadevajo za aktivno prispevanje k preseganju predsodkov 

do priseljencev v Sloveniji, je vsekakor vprašanje, ki je vredno raziskovanja. Kolikokrat se 

izpeljejo medkulturne učne ure, šolske prireditve, dnevi dejavnosti …? 

V članku Models of intercultural competence and the development of self-awareness 

and self-evaluation in intercultural experience avtor medkulturno mobilnost opredeljuje kot 

sposobnost učinkovite interakcije v medkulturnem strokovnem kontekstu. Medkulturne 

kompetence razvijamo z zavedanjem sebe in drugih, s komunikacijo med kulturami, 

pridobivanjem kulturnih znanj, z gradnjo odnosov in s prevzemanjem družbene odgovornosti. 

 

MEDKULTURNA VZGOJA V ŠOLI 

Raziskav o vključenosti otrok priseljencev in njihov položaj v šoli je kar nekaj 

(Luciak, Khan Svik 2008) in te kažejo, da so otroci v evropskem izobraževalnem sistemu v 

slabšem položaju in posledično dosegajo slabše rezultate. 

Najprej moramo razumeti razliko med pojmoma večkulturnost in medkulturnost. 

Večkulturnost bi lahko primerjali s statično situacijo, ki se zgodi sama od sebe. Gre za 

povsem preprosto sobivanje skupin različnega izvora. Ni nikakršnih načrtnih povezovanj, ni 

izmenjave in kulturnega bogatenja. 

Nasprotno pa medkulturnost vključuje poznavanje in povezovanje dveh ali več kultur. 

To pripomore h kulturnemu bogatenju ne le skupine, temveč celotne družbe. Temelj 

medkulturnosti lahko predstavimo z dinamičnim konceptom kulture, ki se nenehno spreminja 

in prilagaja družbi ter posameznikom. Sama si medkulturno vzgojo ali družbo predstavljam 

kot dandanes popularno didaktično igračo – Živi pesek, torej kot gmota neskončno veliko 

drobnih delcev, ki se tesno skupaj prilagajajo vsem možnim oblikam, prostorom, se ves čas 

združujejo in spet delijo (Marazzi, 1998). 

Temelji medkulturne družbe so stiki med kulturami in njihovi odnosi. Brander idr. 

(2006) pojasnjujejo, da medkulturno družbo sestavljajo kulture in etnične skupine, ki med 

seboj sodelujejo in priznavajo lastne in tuje kulturne vrednote. Vrednoti, ki v taki družbi 

prevladujeta, sta strpnost in sprejemanje – velja enakopravnost. 

L. Čok (2006) opredeljuje, da delovanje medkulturne družbe brez zavedanja, kako je 

etično ozaveščanje pomembno, ni uspešno, saj je sobivanje različnih kultur mogoče le na 

osnovi medsebojnega sodelovanja in povezovanja. S povezovanjem kulture posamezniki 

vstopajo v medsebojno interakcijo, se vživljajo in razvijajo zmožnost empatije. 

Prav tako kot lahko ločujemo delec peska od gmote, se lahko posameznik svobodno 

odloči za vključenost v koncept vizije medkulturne družbe. Prav zaradi prostovoljne 

vključitve je preprečena vsaka oblika dogmatizma. 

dogmatízem -zma m (ȋ) knjiž., nav. slabš. mišljenje ali ravnanje, ki ne dopušča 

pomislekov, ugovorov, dokazovanja: dogmatizem zavira revolucionarno misel; osvoboditi se 

moramo dogmatizma; estetski dogmatizem; to je suhi dogmatizem; odpraviti je treba ostanke 

dogmatizma / boj proti dogmatizmu v znanosti ♪  (SSKJ, 2000).  
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Vsaka kultura se namreč vključi pripravljena na združenje kultur in združevanje 

najboljšega iz vseh. In cilj medkulturne vzgoje je ravno vrednotenje podobnosti med ljudmi, 

ki jih povezujejo, in ne le sprejemanje razlik med njimi. Kot smo torej ugotovili, 

večkulturnost ni enaka medkulturni družbi. Kako naj se šola iz večkulturne ustanove oblikuje 

v medkulturno in kdo lahko k temu največ pripomore? 

Medkulturnost se ne razvije sama od sebe, moramo jo spodbujati in razvijati v smislu 

načina soočanja in oblikovanja odnosov med ljudmi, ki so si različni. Kot glavne omejevalne 

dejavnike vidim vse več naučenih in utrjenih predsodkov in stereotipov, ki jih kot odrasli – 

vzor otrokom in učencem, nevede prenašamo nanje. Le-ti pa so že tako ukoreninjeni, kot so 

ugotovili na Slovenskem raziskovalnem inštitutu, da bi bile potrebne ekstremne spremembe v 

učnih načrtih, kjer bi otroke ozaveščali o stereotipih in predsodkih, njihovih posledicah in 

krepili večperspektivni pogled otrok. Če pa želimo otroke uspešno medkulturno vzgajati, 

moramo biti »tako vzgojeni« tudi sami, saj smo kot učitelji otrokom velik vzor. Vrečar kot 

glavna predpogoja za uspešno medkulturno vzgojo opredeljuje prav medkulturno zmožnost 

učiteljev in dopolnjene učne načrte. 

predsódek 1 -dka m (o ̑ ) negativen, odklonilen odnos do koga ali česa, neodvisen od 

izkustva: to je le predsodek; imeti najrazličnejše predsodke; niso bili obremenjeni s predsodki 

/ ekspr. otresel, znebil se je vseh predsodkov / ideološki, moralni predsodek; zaradi rasnih 

predsodkov ga je sovražil; iz verskih predsodkov živine ne koljejo / brez predsodkov je 

govorila o problemih ♪ (SSKJ, 2000). 

stereotíp -a m (ȋ) knjiž. ustaljena ali pogosto ponavljajoča se oblika česa; obrazec, 

vzorec: to so z izkušnjami pridobljeni stereotipi; njegovo življenje je polno stereotipov / 

pisateljevi junaki v tem romanu so stereotipi neoriginalne, ponavljajoče se osebe; razprava 

o stereotipih v novinarskem jeziku v določenih okoliščinah ponavljajočih se izrazih, frazah / 

govoriti v stereotipih ◊ tisk. ulita plošča, narejena po matrici, navadno svinčena, 

odlitek ♪(SSKJ, 2000). 

Predsodki predstavljajo del prikrite diskriminacije in močno ovirajo vključevanje 

otrok priseljencev v šolo. Stališče pa je subjektivna predstava, ki jo imamo o nečem/nekom. 

Pomaga nam, da se lažje znajdemo v nam neznanih situacijah, ki jih tako lažje opredelimo. 

Naše stališče je sestavljeno iz treh komponent: kognitivne, emocionalne in motivacijske. 

Kognitivna komponenta predstavlja znanje o objektu, emocionalna komponenta naše 

vrednotenje nečesa, motivacijska komponenta pa odraža našo pripravljenost odzivanja. Vsa 

naša stališča vplivajo na naše celostno delovanje in zaznavanje. Povezujejo se v kompleksne 

mreže, ki posplošujejo naše predstave (Šabec, 2006). 

K. Šabec (2006) opredeljuje, da predsodki niso vezani na državne institucije, temveč 

na vsakdanjik. Čeprav se zdijo povsem neškodljivi, včasih celo humorni, se zelo hitro širijo in 

imajo izrazito povezovalno funkcijo. 

Predsodkov ne moramo preseči, če jih ne ozavestimo in o njih ne spregovorimo. Kot 

učiteljica v osnovni šoli se srečujem s premagovanjem predsodkov vsak dan – s 

premagovanjem otrokovih predsodkov, svojih in predsodkov drugih učiteljev. Žal pa se v šoli 

pogosto dogaja, da se na učiteljeve predsodke do določenih učencev vežejo tudi precej nižja 

pričakovanja.  

R. Kroflič (2006) in S. Bergoč (2011) menita, da večina učiteljev nima zadostnih 

spoznanj o medkulturnih vsebinah, zato velikokrat ne ločujejo med posamezniki znotraj 

skupin priseljencev. Gojijo predsodke do otrok in prav tako tudi do njihovih staršev. V šolah 

velja splošno prepričanje, da so starši otrok priseljencev skoraj zagotovo neizobraženi, nasilni 

ali pa se premalo zanimajo za lastnega otroka. 
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Pisati o predsodkih strokovnih delavcev v osnovni šoli zagotovo ni lahko in preprosto. 

Kljub strokovnosti, s katero učitelji delujemo, smo še vedno le ljudje. Menim, da so učitelji s 

predsodki le še trdnejši dokaz, kako močno so ukoreninjeni predsodki v človeku, kako zlahka 

zamenjamo resnična dejstva s predsodki in da učitelja predsodki zaslepijo, kljub temu da se 

popolnoma zaveda vpliva le-teh na otroke.  

Preden postaneš učitelj, te na fakulteti večkrat opomnijo, kako pomembno je, da na 

otroke gledamo enakovredno, da ne delamo razlik med njimi, ne sodimo po simpatičnosti, 

videzu … Še zdaj znam našteti vse »pasti«, ki lahko ali ki najpogosteje vplivajo na pogled 

učitelja na posamezne otroke. 

K. S. Ermenc (2006) medkulturnost opredeljuje kot načelo in ga razčlenjuje na štiri 

temeljne sestavine: 

1. razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih kultur/etnij, 

2. pogled na drugačnega kot enakovrednega in ne deficitnega, 

3. takšno vodenje pedagoškega procesa, ki omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin, 

4. razvoj skupinskih vrednot. 

Če medkulturnost razumemo kot načelo, je pomembno, da se v to usmerimo nasploh 

in ne le delno – torej jo vključimo celostno.  

Kot smo že omenili, imajo stereotipi velik vpliv, saj so v družbi močno zakoreninjeni. 

Predajajo se iz generacije v generacijo – bodisi v objemu družine, v procesu šolanja ali preko 

medijev. Ljudje pa stereotipiziranje velikokrat razumemo kot sojenje ljudem na podlagi 

individualnih posebnosti ali značilnosti, kar pa ni res, pač pa gre za proces opisovanja ljudi na 

podlagi njihove kulturne skupinske pripadnosti (Vižintin, SAZU). 

Stereotipi pa se najbolj kažejo prav v okoljih, kjer sobivajo izrazito različne kulture, ki 

jih ljudje ponavadi »popredalčkajo« v dobre in slabe. Na podlagi česa? 

K. Šabec (2006) pojasnjuje, da do netolerance pride zaradi pomanjkanja informacij o 

določeni stvari ali pa zaradi občutka superiornosti nad nečim. »Da bi se posameznik ali 

posamezna skupina lahko počutila superiorna, seveda mora obstajati druga oseba ali skupina, 

ki se jo klasificira kot nižjo« (Šabec 2006: 20). 

Informacije, ki jih imamo, so lahko precej poenostavljene in netočne. Ljudje kljub 

temu vanje verjamemo in z njimi živimo. Zdi se nam, da predsodki ne vplivajo na naš 

vsakdan, a ne zavedamo se, da so predsodki eden izmed povezovalnih elementov v družbi, ki 

lahko kaj hitro povzročijo ali »opravičijo« vrsto krivic, ki jih v določeni družbi obsojajo. 

Naselijo se v našem jeziku, predstavah, željah in fantazmah (Ule 2005, Svetina 2006). 

Razred je kraj, ki je primaren predmet opazovanja povezovanja učencev v različne 

odnose. Tu se izražajo družbene, jezikovne in etnične značilnosti, ki jih otroci prinesejo od 

doma in družinskega okolja. Razredi so si zelo različni. Seveda, v njem je povprečno 25 otrok 

– popolnih unikatov. Vsak je drugačen in posledično vzpostavlja različne odnose z različnimi 

ljudmi. Več kot je povezav in sodelovanja med otroki, lažje je vključevanje otrok različnih 

kulturnih izvorov. Učenci so namreč bolj povezani in sodelujoči, s čimer razvijajo zavedanje, 

da je uspeh posameznika povezan z uspehom ostalih v skupini. 

Zavest o tem, da lahko z medsebojno pomočjo presežemo marsikatero težavo, nam 

omogoči, da preverimo načela strpnosti, sprejemanja in spoštovanja drugih (Resman, 2003; 

Zoletto, 2007; Grange Sergi, 2007). 
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V članku Plurilingual and intercultural education as a project (2009) avtorji 

pojasnjujejo, da ima vsaka država svojo in unikatno medkulturno mrežo, ki je del državne 

dediščine. Ta vključuje tako uradni jezik kot tudi vse različice jezika (manjšinski jezik, 

dialekti …). Takšne endogene skupnosti so lahko v določenih kontekstih ne le zavrnjene, 

vendar postanejo objekt sovražnosti s prepričanjem, da se le tako lahko ohrani primarni uradni 

jezik. 

Šolo pa opredelijo kot kontaktno mesto med različno govorečimi ljudmi, ki stremi k 

združevanju, vendar je pogosto prav šola tista, ki zavrača ali skuša izpodriniti večjezičnost in 

medkulturnost zaradi omejitev šolskega sistema. V takšnem primeru šola deluje segregacijsko 

in izpodriva tiste, ki so del manjšinske skupnosti v šoli. Šola bi s sprejetjem multikulturnih 

načel lahko bila prostor privilegirane institucije, kjer živi multikulturna skupnost, ki je 

cenjena in lahko marsikaj ponudi tudi šoli sami. 

Šola kot prostor, kjer poteka socializacija in je ena izmed glavnih faktorjev, ki 

vplivajo na posameznikovo osebnost, tako pomaga ohranjati in tudi graditi posameznikovo 

identiteto. V članku vključevanja medkulturne vzgoje v šolo ne opredeljujejo kot novo 

metodo učenja jezikov, temveč kot spremembo v perspektivi integracije. Na to bi morali 

gledati kot na proces v šoli, ki je vpet med učence, učitelje in učni načrt tako prilagojenemu 

šolskemu sistemu. 

V članku Developing the intercultural dimension in language teaching pa odgovorijo 

na večno vprašanje, kako delovati v skladu z medkulturno vzgojo, hkrati pa biti pod pritiskom 

učnega načrta in sistema. Avtorji pojasnjujejo, da učitelji lahko kljub omejitvam šolskega 

sistema teme, zapisane v učnih načrtih, obravnavajo s kritične perspektive, ki bo učence 

spodbudila k razmišljanju, radovednim vprašanjem in primerjanjem. Ključ, kako priti do 

kritičnega obravnavanja tudi netipičnih medkulturnih vsebin, naj bi bila primerjava tem z 

vsakdanjimi situacijami, ki so otrokom blizu, ki vključujejo primere, ki učencem niso tako 

znani. Kot primer navajajo temo šport, ki jo lahko obravnavamo z mnogo različnih vidikov, ki 

ustrezajo vsebinam medkulturne vzgoje. 

1. Spol: Ali je v določeni vrsti športa enak delež žensk in moških? Se ta delež skozi čas 

spreminja? 

2. Leta: Ali je ta vrsta športa primerna tako za mlade kot starejše? 

3. Regija: Ali imajo določene ekipe kakšne zanimive tradicije/običaje, ki jih druge ekipe 

nimajo? 

4. Religija: Ali religija postavlja kakšne omejitve na področju športa (npr. dnevi, ko naj 

ne bi bili športno aktivni, oblačila …)? 

5. Rasizem: Ali ste slišali za katere incidente v športu, povezane z rasizmom? 

Kot najpomembnejši prispevek medkulturne perspektive pa v članku opredelijo 

vključitev besedišča, ki učence pomaga učiti se o kulturni raznolikosti, v šolsko okolje. 

 

MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

I. Saksida (1999) opozarja, da v besedilih mladinske književnosti prepogosto 

poudarjamo vzgojne funkcije književnosti. Mladinska književnost ima tri bistvene funkcije: 

1. Spoznavna funkcija: da razmišljamo o svetu, različnih temah in o resnici sveta. 

2. Etična funkcija: bralca sooča z vprašanjem dobrega in slabega, krivičnega in 

poštenega, ga uči vrednot. 

3. Estetska funkcija: poznamo estetiko lepega in grdega. 
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Obstajajo tudi skrajnosti v pojmovanju bistva književnosti. 

1. Gnuseologizem: da uporabljamo literaturo le za spoznavanje sveta. 

2. Moralizem: poudarja etično funkcijo, besedilo omeji na raven nauka. 

3. Esteticizem: literatura mora biti le lepa. 

Snov v literaturi je lahko zunajliterarna ali pa znotrajliterarna. Zunajliterarna črpa snov 

iz realnega ter domišljijskega sveta. Medbesedilno snov pa avtor črpa iz že obstoječih del. 

Znotrajliterarna snov pa predstavlja vse, kar bralec doživi ob branju. Pri prehajanju iz zunaj- v 

znotrajliterarno se snov spreminja. Soustvarja jo vsak posamezni bralec in nikoli ni povzetek 

stvarnosti. 

Prvine besedilne stvarnosti so snovne (tisto, kar vidimo ali doživimo med branjem), 

besedilne slike ali motivi (vidne besedilne slike, slušne, okusne, tipne …), 

razpoloženjske/čustvene prvine (humorni slog, liričnost in dramatičnost) in miselne prvine 

(teme, abstraktno sporočilo, ki ga mora bralec izpeljati iz besedila). 

 

PERSPEKTIVE BESEDILA 

Mladinska književnost izhaja iz predmeta literarnih ved. I. Saksida (1999) opredeljuje 

perspektive glede na avtorja, besedilo in bralca. Perspektiva, s katere je besedilo napisano, je 

način doživljanja sveta na otroški način. Perspektive delimo na dve glavni veji: perspektivo 

razcepa in perspektivo zbliževanja. 

PERSPEKTIVA RAZCEPA zajema besedila, kjer se odrasli še ne poistoveti z otrokom. Tako 

piše z avtoritativne perspektive, ki temelji na vplivanju avtorja na bralca in je bolj značilna za 

verska besedila. Pod perspektivo razcepa spada tudi idealizacijska perspektiva, kjer je veliko 

pomanjševalnic in otrok je nedolžen. Avtor otroštvo dojema kot popolno brezskrbno okolje in 

ga idealizira. 

PERSPEKTIVA ZBLIŽEVANJA 

1. NONSENSNA PERSPEKTIVA je najbolj značilna za poezijo in otroštvo pojmuje kot 

igro. Igra temelji na izmišljevanju nekih pravil in je spontana – dobimo občutek 

naključnosti. 

Poznamo dve vrsti nonsensa – predstavni in jezikovni nonsens. V pesništvu se 

nonsensna perspektiva razvije že zelo zgodaj. Vrh nonsensa pa poezija doseže prav v 

posebnem slogu od leta 1975–1990, v obdobju modernizma. Človek ni več v ospredju 

poezije, poudarjena je igra. 

2. RESNIČNOSTNA PERSPEKTIVA 

Besedilna stvarnost v besedilu je podobna realnemu svetu. Starejša resničnostna 

pripoved ima dogajalni prostor na podeželju, kjer nastopajo vaški otroci. Teme so pogosto 

povezane z revščino ali delom. Primer starejše resničnostne pripovedi je Pestrna od Franceta 

Bevka. Novejša resničnostna pripoved opisuje mestno okolje, kjer otroci ne živijo v 

pomanjkanju, glavne teme pa so ljubezen, odraščanje … Tipični primer novejše resničnostne 

pripovedi je Ko zorijo jagode Branke Jurca. Sodobna resničnostna pripoved pa opisuje teme, 

kot so stiska in osamljenost. Dogajalni prostor zavzema mestni prostor in v ospredje stopijo 

tegobe (npr. Lažniva Suzi, Desa Muck). 
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Resničnostno pripoved pa delimo na: 

I. REALISTIČNO PRIPOVED: To je pripoved o posamezniku na različne tematike. 

II. KOLEKTIVNO PRIPOVED: V pripovedi ni le enega junaka, temveč celotna skupina 

oziroma kolektivni junak. Poznamo tudi trivialno književnost, za katero so značilni 

klišejski elementi, odrasli so pogosto negativni junaki, okolje pa je idealizirano. 

III. PRIPOVED S ČLOVEŠKIM IN Z ŽIVALSKIM LIKOM 

IV. ŽIVALSKO ZGODBO: Tako kot ostale je realistična, postavljena v stvarni svet. 

Dejanja so verjetna, vendar pa so glavne osebe živali. V dramatiki se ta perspektiva 

redko pojavlja. 

3. PERSPEKTIVA OPOREKANJA 

V tej perspektivi so zelo pogoste problemske teme (smrt, vera, istospolnost, 

drugačnost …) in zavračanje vseh možnih pravil. Gre za otroško uporništvo. Prvič se 

problemska tema pojavi v otroški ljudski pesmi, Enci benci na kamenci, ki je zmerljivka. Te 

so ponavadi precej stroge/zmerljive do odraslih (stare babe) in imen (Špela marela). 

V perspektivo oporekanja uvrščamo tudi estetiko grdega, ki izhaja iz ideje, da poezija 

ni le popolna, vendar je prostor tudi za ostudnost. Otroke spodbuja k razmišljanju o 

nevsakdanjih, čudnih stvareh in skuša prikazati različne zorne kote razmišljanja. Delimo jo na 

realistično prozo (npr. Debeluška, Princeska z napako, Ptički brez gnezda, Baraba …) in 

fantastično pripoved (Brata Levjesrčna, Avtomoto mravlje), ki ima dve plasti sveta. Prva plast 

je realni svet, druga plast pa je fantastični svet, ki mora biti negativna utopija. 

4. PERSPEKTIVA ČUDENJA 

Perspektiva čudenja zagovarja idejo, da je čas otroštva čas posebne občutljivosti za 

barve, vonje in podobe. Ta perspektiva je v liriki najpogostejša. Tema je občutenje narave, 

povezanost vseh bitij in doživljanje lepote. Je izrazito simbolična. Primeri literature s 

parabolično perspektivo: Babica in Nina na spomladanskem balkonu, Sonce me je poljubilo, 

Nebeško gledališče, Nebeške kočije … 

5. PARABOLIČNA PERSPEKTIVA 

Ta pa je značilna za vrste besedil, ki pojasnjujejo neko izrazito tezo ali nauk. Svet pa 

razlaga skozi otroške oči. V poeziji so značilne basni v verzih in pesemske pravljice (Juri 

Muri v Afriki). V pripovedništvu pa besedila delimo v dve skupini: 

I. PRIPOVEDKA: To je tipičen razlagalni žanr. Znotraj pripovedke poznamo več tipov. 

Razlagalne pripovedke (Mojca Pokraculja), bajke (Povodni mož), zgodovinske 

pripovedke (Kralj Matjaž) in legende (Sveto pismo). 

II. LJUDSKE PRAVLJICE: Delimo jih po književnih osebah na tri sklope: živalske 

pravljice, ljudje in živali ter samo ljudje. 

III. AVTORSKA PRIPOVED: Ločimo klasično avtorsko pravljico, ki prevzema 

značilnosti iz ljudske pripovedi (Martin Krpan, Desetnica …) in fantastično avtorsko 

pravljico (Zvezdica Zaspanka), ki izvira iz otroškega sveta in je neposredno povezana 

z otroštvom. 

6. PERSPEKTIVA SPOMINJANJA 

To je avtobiografska pripoved. V poeziji in dramatiki je zelo redka, pogosteje se 

pojavlja v pripovedništvu. Tipični žanr je spominska črtica. Primeri: Solzice, Hotel sem prijeti 

sonce, Otroštvo … 
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IMAGOLOGIJA 

Imagologija je veda, ki preučuje podobe različnih kultur v književnosti, stereotipne 

like posameznih narodov in jih skuša razložiti in primerjati. Prav tako opozarja na škodljivost 

stereotipov in skuša s širjenjem informacij o različnih narodih pripomoči k večjemu 

razumevanju in sprejemanju (Svetina 2005). 

Imagologija v književnosti preučuje tri vrste stereotipov: 

1. heterostereotipe: predstave, ki jih imajo pripadniki nekega naroda za drug narod, 

2. avtostereotipe: predstave, ki jih ima narod o sebi, 

3. metastereotipe: predstave naroda, kakšne so predstave drugih narodov o njem. 

 

V književnih delih lahko opazujemo odnose do tujega/drugačnega, ki jih D. H. 

Pageaux (2005: 19−20) deli na tri temeljne odnose: 

1. manija: avtor pojmuje tujo realnost kot večvredno od svoje, 

2. fobija: avtor pojmuje tujo realnost kot manjvredno ali celo ogrožajočo, 

3. filija: avtor pojmuje tujo in domačo realnost kot enakovredni. 

Filija se torej imenuje odnos, ki si ga želimo prenesti na naše otroke, jim sobivanje 

kultur prikazati kot dvostransko izmenjavo ali dialog dveh zelo različnih kultur, ki pa se med 

seboj dopolnjujeta.  

Pomembno je, da pri analizah književnih del za otroke presežemo stereotipe in 

predsodke, da poudarimo doprinos, ki ga nova kultura prinaša v staro. S pomočjo 

imagiologije primerjamo različne kulture v besedilu in jih razlagamo otrokom. 

Cilji vpeljave oziroma krepljenja medkulturne vzgoje pri pouku književnosti so 

analiza določenih književnih besedil, ozaveščanje in preseganje predsodkov do priseljencev, 

ugotavljanje, kdaj prihaja do predsodkov, kako se spreminjajo odnosi (opazovanje odnosov 

med liki po imagologiji, na začetku in na koncu besedila), kakšni so procesi vključevanja ter 

razvijanje medkulturne zmožnosti tako učencev kot učiteljev. 

Moti se tisti, ki meni, da so problemske teme, med katere zagotovo spada tudi 

marsikatero medkulturno besedilo, za otroke pretežke. Otroci morajo slišati in slišijo, čeprav 

o tem ne govorimo pred njimi. S tem, ko jih, sicer v veri, da delamo dobro, »zavijamo v vato« 

pred to »kruto« resnico, jim v resnici odvzemamo pravico do informacij in spoznanja. 

Pomanjkanje le-teh pa je temelj netolerance. Otroci so pripravljeni, še več, želijo si slišati te 

stvari in se o tem pogovoriti, pomembno je le, da po prebranem zgodbo analiziramo skupaj, 

vodimo pogovor, uvidimo njihove predstave in jim marsikaj razložimo. 

 

O ČEM VODITI POGOVOR PO BESEDILU 

Temeljni značilnosti mladinske književnosti sta ustvarjalno branje umetnostnih besedil 

in pojmovanje vloge mladega bralca. Branje literarnega dela mora biti dialog, ki poteka med 

učencem in besedilom ter učenci in učitelji, ki v dialogu interpretirajo besedila, ga ovrednotijo 

(Saksida 2008: 52−53). 

V didaktiki mladinske književnosti poznamo vzgojne, procesne/funkcionalne in 

izobraževalne cilje (Kordigel Aberšek 2008: 19). V učnem načrtu za slovenščino so zapisani 

splošni in operativni cilji ter vsebine. Splošni cilji: razvijajo pozitivno razmerje do 

književnosti in bralčeva stališča.  
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Operativni cilji in vsebine: 

1. funkcionalni: pridobivanje recepcijske zmožnosti oziroma zmožnosti za ustvarjalno 

komunikacijo z literarnim besedilom, 

2. izobraževalni: pridobivanje pojmov oziroma prepoznavanje komunikacijske situacije 

pri recepciji književnosti; literarnozgodovinsko znanje, tj. poznavanje kanona 

mladinske književnosti, literarnoteoretično znanje, tj. prepoznavanje formalnih 

značilnosti nekaterih književnih vrst). 

Pri pouku književnosti učenci razvijajo svojo recepcijsko zmožnost z branjem, 

poslušanjem, gledanjem uprizoritev umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih. Ob 

književnih besedilih učenci: 

1. spoznavajo v učnem načrtu predlagana besedila oziroma druga besedila po izbiri 

učitelja in učencev (npr. besedila lokalnih avtorjev, besedila, povezana z lokalnimi 

dogodki ipd.); 

2. razvijajo recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja 

književnih besedil; 

3. ločujejo umetnostna in neumetnostna besedila (UN za slovenščino 2011: 33). 

Učni načrt nam učiteljem dopušča kar nekaj avtonomnosti glede izbire besedil. 

Besedila izbiramo glede na razredno raznolikost. Pri pouku književnosti besedila pogosto 

obravnavamo z metodo branja odlomkov, poglobljenega branja literature pa se otroci lotijo v 

sklopu domačega branja. Besedilo otroci doživljajo in analizirajo, saj nagovarja čustva in 

sproža različne odzive. 

»Podobe priseljencev, beguncev, etničnih manjšin in skupnosti, s katerimi se srečujejo 

mladi bralci in bralke v književnih besedilih, lahko močno zaznamujejo njihovo vedenje o 

določeni skupnosti v resničnem življenju. Te podobe pogosto temeljijo na stereotipnih 

predstavah o nekom, ki ga osebno sploh ne poznajo in s katerimi še niso imeli stika. 

Prikazovanje določene etnične skupine kot homogene celote z nespreminjajočo se identiteto 

preprečuje premagovanje predsodkov in stereotipov. Po/ob branju umetnostnih besedil se 

lahko pogovarjamo o posameznikih, ki so pomembni vsak zase; so del določene etnične, 

družbene, verske skupnosti, a so tudi posamezniki z razvijajočo in spreminjajočo se 

osebnostjo in identiteto« (Vižintin 2017: 131). 

Mladinska književnost ima torej močan vpliv na naše predstave in stališča. Mnogi se z 

določenimi stvarmi prvič srečajo prav v literaturi. Kako dojamemo prebrano, je seveda 

odvisno od posameznika, njegovih izkušenj in prepričanj. Zato je toliko bolj pomembno, da se 

o prebranem z otroki pogovorimo. 

»Netolerantno zakonodajo nadomeščajo nestrpne predstave, ki onemogočajo 

drugačnim prvič imeti dejanske možnosti in drugič izkoristiti te možnosti. Ohranjanje 

strpnosti in vsakršne nediskriminacije postajata vse bolj nalogi dejavnosti, ki oblikujejo 

stališča in vrednote, med katere sodi tudi mladinska književnost kot del literarnega sistema« 

(Blažič 2006a: 161). Če povzamem bistvo, literatura sama po sebi ni dovolj. Otrokovo 

dojemanje sporočila bo v veliki meri odvisno od nas in skrbno zasnovanih dejavnostih 

oziroma smernic pogovora po branju. 

Otroci morajo prepoznati stereotipe in predsodke tudi, če tega še ne pojmujejo kot 

besedo. Skupaj z otrokom moramo skušati ugotoviti, na podlagi česa se rodi nesprejemanje, v 

čem vidijo razlike med ljudmi, ali so te razlike utemeljene … Primerjajo naj odnose na 

začetku in na koncu besedila, analizirajo čustva izločenega in ocenijo njegov trud, da bi se 
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vključil v družbo, razmišljajo naj, koliko se trudijo druge osebe v knjigi, da bi se dotični 

počutil bolje. 

Otroci morajo razmisliti tudi, kako se počutijo drugi ljudje v družbi, kako dogodki 

vplivajo na njih kot na družbo in kot na posameznika.  

Med interpretacijo prebranega imajo otroci priložnost, da svoje izkušnje in čustva 

primerjajo z opisanim v besedilu. Znova lahko pogledajo situacijo, ki so jo morda že doživeli 

− kot izločeni in kot izločevalni z drugega zornega kota. Spodbuditi jih moramo, da te 

izkušnje zaupajo, razmislijo o svojih odnosih in odzivih. Na koncu besedila naj otroci 

ugotovijo, ali so bili stereotipi ali predsodki preseženi. 

Zdi se mi zelo pomembno, da se otroci seznanijo z medkulturno literaturo. Tako tisti, 

pri katerih je možno, da so aktivno vključeni v medkulturno družbo, kot tisti, ki se z 

medkulturnostjo še niso srečali. Cilj medkulturnih vsebin v literaturi za otroke je tudi 

prepoznavanje občutkov nevključenih otrok na podlagi lastnosti/dejstev, ki izstopajo iz 

povprečja. Otrok se z likom poistoveti ali pa prepozna/spozna stiske drugih otrok. 

 

MEDKULTURNOST NI TABU 

V slovarju je tabu utemeljen kot »stvar, ki se ne sme kritično obravnavati«, ali celo 

»skrivana, prikrivana stvar«. Tabuji pa niso univerzalni. Odvisni so od odločitve posameznika 

in družbe/skupnosti, ki ji posameznik pripada. 

Ti lahko temo označijo za neprimerno ali celo popolnoma nesprejemljivo, kar pa 

ponavadi izhaja iz posameznikovega ali družbenega pojmovanja časa otroštva. Pogosto ga 

odrasli vidimo precej bolj naivnega, nedolžnega, kot žal je. Najbrž ravno zaradi tega čutimo 

potrebo po zaščiti otroka pred »nesprejemljivimi« temami in »neprimernimi« dejstvi, ki pa so 

žal del vsakdana velikega števila otrok po svetu. Družba se hitro in konkretno spreminja. 

Okolje otroka izpred petdesetih let ni več enako okolju, ki obdaja otroke dandanes. Z 

zakrivanjem oči stvari ne rešujemo, pač pa storimo le to, da otrokom zakrijemo oči pred 

dejstvi in okoljem okoli njih. Problemska literatura ima lahko (lahko, ne samo) tudi vzgojno 

funkcijo, skozi katero se otrok razvija v zrelo in celostno osebnost ali pa se z njo poistoveti in 

skuša prebroditi nekatere osebne težave. 

M. Grosman (2004) pojasnjuje: »Fiktivna izkušnja, ki ji bralec sledi v leposlovju (ali v 

filmu itd.), postane del njegovega predstavnega sveta in tako pomembno vpliva na njegove 

predstave o realnosti in prepričanja o tem, kaj je naravno, verjetno, mogoče, sprejemljivo, 

pravično, vredno itd.« (Grosman 2004a : 66). 

Otroke moramo opremiti z odprtim umom in čutom za raznolikost, saj je to edina 

možnost, da bodo enkrat odrasli v osebe, ki bodo strpne in predvsem pozitivistično naravnane 

do raznolikosti v družbi. 
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EMPIRIČNI DEL 

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Raziskav o vključenosti otrok priseljencev in njihovega položaja v šoli (Luciak, Khan 

Svik 2008) je kar nekaj, vendar želim sama ugotoviti, kakšna so stališča razrednih učiteljev na 

vključenost otrok priseljencev, vključenost medkulturnih vsebin v pouk književnosti in 

njihove predloge, kako bi sami dosegli večjo in pogostejšo vključenost medkulturne literature 

v pouk. Primerjati želim tudi pogostost vključevanja medkulturne literature v pouk pri 

razrednih učiteljih, ki imajo več izkušenj z učenci priseljenci, s tistimi, ki jih imajo manj 

oziroma jih nimajo. 

Ugotoviti želim, katere dejavnosti se pri pouku medkulturne vzgoje pojavljajo, v 

kolikšni meri k pogostejšemu obravnavanju medkulturnih vsebin pri pouku književnosti 

pripomorejo izbrana učbeniška gradiva in kako so v njih načrtovane vsebine iz medkulturne 

vzgoje pri pouku književnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.  

Sama bom analizirala 4 besedila z medkulturno vsebino po lastnem izboru in 

oblikovala dejavnosti po prebranem besedilu, ki bodo namenjene razvoju medkulturnega 

zavedanja otrok. Prav tako pa si bom izbrala 10 naključno izbranih učbeniških gradiv, ki jih je 

v preteklih letih izbrala Osnovna šola Ketteja in Murna – ena izmed šol, vključenih v 

raziskavo, v katerih bom skušala najti medkulturne vsebine, jih pregledala in komentirala. 

 

CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V raziskavi magistrskega dela sem si zastavila naslednje cilje raziskave: 

C1: Ugotoviti pogostost načrtovanja pouka medkulturne vzgoje pri pouku književnosti 

v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju glede na delovno dobo. 

C2: Ugotoviti, kako učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja organizirajo in 

evalvirajo pouk medkulturne vzgoje pri pouku književnosti. 

C3: Ugotoviti, kaj vpliva na načrtovanje in vključevanje medkulturne vzgoje pri 

pouku književnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

C4: Ugotoviti, katere so najpogostejše dejavnosti, ki se pojavljajo pri vključevanju 

medkulturne vzgoje pri pouku književnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.  

C5: Ugotoviti, v kolikšni meri k medkulturni vzgoji pri pouku književnosti v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju pripomorejo izbrana učbeniška gradiva.  

C6: Ugotoviti, kako je načrtovana medkulturna vzgoja v desetih izbranih učbeniških 

gradivih prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja.  

C7: Na podlagi kvalitativne in kvantitativne analize pridobljenih rezultatov bom 

oblikovala primere dejavnosti po prebranih besedilih za učence. 

 

RAZISKOVALNI PRISTOP IN RAZISKOVALNA METODA  

V magistrskem delu bom uporabila kvantitativen in kvalitativen raziskovalni pristop, 

ki bosta temeljila na vzorčno-posledični oziroma kavzalni raziskovalni metodi.  
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VZOREC  

V raziskavo bom vključila razredne učitelje prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

iz treh osnovnih šol v Občini Ljubljana in Grosuplje. Vzorec bo reprezentativen, zajemal bo 

tako ženske kot moške učitelje ne glede na njihovo delovno dobo. Anketne vprašalnike bom 

razdelila na tri slovenske osnovne šole, ki bodo sestavljale 50 učiteljev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja velik vzorec. 

 

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN INSTRUMENTOV 

Podatke sem zbirala na osnovi anketnega vprašalnika stališč zaprtega tipa. Vsem 

anketirancem je bila zagotovljena anonimnost, prav tako so bili seznanjeni z namenom 

raziskave. Analize in smernice izbranih leposlovnih besedil so bile oblikovane na podlagi 

perspektiv besedila, smernice oziroma vprašanja po prebranih besedilih pa so bila osnovana 

po Bloomovi taksonomiji. Komentarje na besedila v treh izbranih učbeniških gradivih sem 

podajala na osnovi primerjalne metode besedil in jih analizirala na podlagi perspektive 

besedila ter teme. Z anketnim vprašalnikom sem skušala ugotoviti učiteljeva mnenja o 

vključenosti in pomembnosti medkulturne vzgoje v pouk književnosti, njihovo načrtovanje in 

evalviranje dotičnih dejavnosti ter mnenja o tem, kaj vpliva na načrtovanje in izvedbo 

medkulturne vzgoje pri pouku književnosti.  

Anketni vprašalnik sem skrbno oblikovala sama in ga osebno posredovala učiteljem, 

prav tako sem podatke tudi zbrala. Učitelji so imeli teden dni časa, da rešijo anketni 

vprašalnik, nato sem vprašalnike prevzela osebno na šolah.  

 

POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  

Z analizo anketnih vprašalnikov sem primerjala odgovore, načrtovanje, strategijo in 

mnenja razrednih učiteljev izbranih šol. Informacije, pridobljene z rešenimi anketnimi 

vprašalniki stališč, smo analizirali s pomočjo kodiranja podatkov z vnaprej napisanimi 

kriteriji. Te smo sprotno komentirali, analizirali in na koncu interpretirali, kar je bilo 

izhodišče za napisane analize in smernice besedil za vključevanje medkulturne vzgoje v pouk 

književnosti ter zaključno poročilo o delu. 

 

ANALIZE ANKETNIH VPRAŠALNIKOV ZA RAZREDNE UČITELJE 

Raziskavo smo izvajali na treh večjih matičnih šolah v Občini Ljubljana in Grosuplje, 

v kateri je sodelovalo 50 razrednih učiteljev. Čeprav se pogoji in okolje vseh treh šol precej 

razlikujejo, so si bili njihovi odgovori nadvse podobni, iz česar lahko ugotovimo, da velja 

velika povezanost med učitelji razrednega pouka in aktivi posameznih šol. Navkljub temu 

smo se odločili, da bomo ločevali odgovore razrednih učiteljev na različnih šolah in glede na 

njihovo delovno dobo. 
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REZULTATI 
Šola, v kateri poučujejo anketiranci. 

Anketiranci poučujejo na treh različnih osnovnih šolah. 24 učiteljic poučuje na OŠ 

Ketteja in Murna, 16 učiteljic na OŠ Grosuplje in 10 učiteljic na OŠ Danile Kumar. 

Leta delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. 

V raziskavo je vključenih 11 učiteljic, ki imajo delovne dobe manj kot pet let, 16 

učiteljic, ki imajo delovno dobo od šest do petnajst let, 10 učiteljic, ki imajo delovne dobe 

manj kot petindvajset, a več kot šestnajst let, in 13 učiteljic, ki imajo delovne dobe več kot 

petindvajset let. 

Razred, v katerem poučujejo anketiranci. 

19 učiteljic poučuje v prvem razredu, 15 v drugem razredu in 16 v tretjem razredu. 

1. Pogosto načrtujem ure medkulturne vzgoje pri pouku književnosti. 

Na to vprašanje so v povprečju odgovarjali dokaj neodločeno (M = 3,38, SD = 1,193). 

Ena oseba je odgovorila, da se sploh ne strinja in kar štirinajst jih je odgovorilo, da se v 

glavnem ne strinjajo. 

V odvisnosti od let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju lahko v sledeči tabeli 

opazimo, da v tem vzorcu delovna dobo vpliva na to, kako pogosto učitelji vključujejo 

medkulturno vzgojo v pouk književnosti. Kar 7 učiteljic v vzorcu, ki imajo delovne dobe več 

kot 16, a manj kot 25 let, meni, da medkulturno vzgojo vključujejo pogosto. 

Tabela 1: Pogostost načrtovanja medkulturne vzgoje pri pouku književnosti glede na delovno 

dobo učiteljev 

 Leta delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. 

  < 5 Od 6 do 15 Od 16 do 25 > 25 Skupaj 

Pogosto 

načrtujem 

ure 

medkulturne 

vzgoje pri 

pouku 

književnosti. 

Se sploh ne strinjam 1 0 0 0 1 

Se v glavnem ne strinjam 6 4 2 2 14 

Ne morem se odločiti 2 7 0 3 12 

Se v glavnem strinjam 0 2 1 8 11 

Se popolnoma strinjam 2 3 7 0 12 

 Skupaj 11 16 10 13 50 
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V naslednji tabeli pa lahko razberemo, da so učiteljice, ki poučujejo v prvem razredu, 

mnenja, da pogosteje vključujejo medkulturno vzgojo v pouk književnosti. 

Tabela 2: Pogostost načrtovanja medkulturne vzgoje pri pouku književnosti glede na 

razred, v katerem poučujejo učitelji 

  Razred, v katerem anketiranec poučuje. 

  Prvi razred Drugi razred Tretji razred Skupaj 

Pogosto 

načrtujem 

ure 

medkulturne 

vzgoje pri 

pouku 

književnosti. 

Se sploh ne strinjam 0 0 1 1 

Se v glavnem ne strinjam 3 6 5 14 

Ne morem se odločiti 5 4 3 12 

Se v glavnem strinjam 5 2 4 11 

Se popolnoma strinjam 6 3 3 12 

 Skupaj 19 15 16 50 

 

2. Zdi se mi pomembno, da vključujemo medkulturne vsebine pri pouku književnosti, 

zlasti če imamo v razredu učenca/-e priseljenca/-e. 

V povprečju so učitelji odgovarjali, da se s trditvijo strinjajo (M = 4,50, SD = 0,647), 

le ena oseba je obkrožila, da se s trditvijo sploh ne strinja, in kar 28 učiteljev se s trditvijo 

popolnoma strinja. Ti rezultati so bili dokaj pričakovani, saj se vsi dobro zavedamo, kako 

pomembno vlogo imata okolje in sprejetost posameznika v družbo. Glede na graf pri naslednji 

trditvi pa se zdi učiteljem pomembno obravnavati medkulturne vsebine, kljub temu da v 

razredu ni učenca priseljenca. 

3. Zdi se mi pomembno, da vključujemo medkulturne vsebine pri pouku književnosti, 

tudi če v razredu ni učenca/-ev priseljenca/-ev. 

Podobno kot pri prejšnjem vprašanju so rezultati precej podobni (M = 4,10,              

SD = 1,074), le ena oseba je odgovorila, da se ji vključevanje medkulturnih vsebin v pouk 

književnosti, če v razredu ni učenca/-ev priseljenca/-ev, ne zdi pomembno. 

Ti rezultati se mi zdijo več kot dobrodošli, saj se moramo zavedati, kako zelo vplivata 

učiteljeva predstava in podpora medkulturnosti na učence. Učitelji so nenazadnje tisti, ki 

ustvarjajo in razvijajo okolje, v katerem naj bi se otroci počutili sprejete, kot je tudi 

pojasnjeno v Smernicah za izobraževanje otrok priseljencev v vrtcih in šolah ter dijaških 

domovih (2011). 



 

28 
 

 

Slika 1. Stališča učiteljev na pomembnost vključevanja medkulturne vzgoje pri pouku 

književnosti v razredu brez otrok priseljencev. 

4. Rekel/-a bi, da sem motiviran/-a za načrtovanje pouka medkulturne vzgoje pri pouku 

književnosti. 

Večina anketirancev se je s trditvijo strinjala (M = 3,88, SD = 1,043), saj jih je kar 27 

odgovorilo, da se v glavnem strinja in le dva sta se opredelila za nemotivirana pri načrtovanju 

pouka medkulturne vzgoje pri pouku književnosti. 

5. Za izvedbo medkulturne vzgoje pri pouku književnosti je potrebne več organizacije in 

evalvacije kot pri izvedbah drugih učnih ur. 

Rezultati te trditve so zelo podobni prejšnjim (M = 4,28, SD = 1,070). 30 anketirancev 

je odgovorilo, da se popolnoma strinja s trditvijo, in le eden, da se sploh ne strinja. 

Če pogledamo spodnjo tabelo, lahko vidimo, da imajo tisti učitelji, ki so ocenili, da 

medkulturne vsebine pri pouku književnosti obravnavajo manj kot enkrat mesečno, željo po 

dodatnem izobraževanju o načrtovanju medkulturne vzgoje. 

 

 

 

Se sploh ne strinjam
2 %

Se v glavnem ne 
strinjam

12 %

Ne morem se odločiti
4 %

Se v glavnem strinjam
38 %

Se popolnoma 
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44 %

Se sploh ne strinjam Se v glavnem ne strinjam Ne morem se odločiti

Se v glavnem strinjam Se popolnoma strinjam
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Tabela 3: Želja učiteljev po dodatnem izobraževanju o načrtovanju medkulturne vzgoje 

pri pouku književnosti, glede na pogostost vključevanja medkulturne vzgoje do sedaj 

  Ocenite, kako pogosto ste v povprečju vključevali 

medkulturno vzgojo v pouk književnosti v obdobju 

zadnjega leta. 

  manj kot enkrat 

mesečno 

vsaj enkrat 

mesečno 

večkrat 

mesečno 

Skupaj 

O načrtovanju 

medkulturne 

vzgoje pri 

pouku 

književnosti bi 

se rad/-a še 

dodatno 

izobrazil/-a. 

Se sploh ne 

strinjam 

0 2 9 11 

Se v glavnem ne 

strinjam 

0 1 2 3 

Ne morem se 

odločiti 

9 1 0 10 

Se v glavnem 

strinjam 

4 5 3 12 

Se popolnoma 

strinjam 

8 4 2 14 

 Skupaj 21 13 16 50 

 

6. Evalvacija pouka medkulturne vzgoje pri pouku književnosti je zelo pomembna. 

V povprečju so se anketiranci s trditvijo strinjali (M = 4,26, SD = 0,751). Eden od 

anketirancev se s trditvijo sploh ni strinjal, 27 anketirancev, torej večina, pa je odgovorilo, da 

se s trditvijo strinjajo. S trditvijo se je popolnoma strinjalo 19 oseb. 

7. Menim, da bi bolj pogosto obravnavala/-a medkulturne vsebine pri pouku 

književnosti, če bi imel/-a na voljo več primernih vsebin v učbeniških gradivih. 

Večina anketirancev se je s trditvijo strinjala (M = 4,36, SD = 1,191). 35 anketirancev 

je odgovorilo, da se popolnoma strinjajo s trditvijo, da bi pogosteje obravnavali medkulturne 

vsebine pri pouku književnosti, če bi imeli na voljo več primernih vsebin v učbeniških 

gradivih, in le trije se s trditvijo sploh niso strinjali. 

Če pa odgovore na to vprašanje primerjamo z oceno učiteljev, kolikokrat obravnavajo 

medkulturne vsebine pri pouku književnosti, vidimo, da so rezultati enakomerno porazdeljeni 

med tistimi, ki medkulturne vsebine obravnavajo manj kot enkrat mesečno, in tistimi, ki 

medkulturne vsebine obravnavajo vsaj enkrat na mesec, hkrati pa se popolnoma strinjajo, da 

bi medkulturne vsebine obravnavali pogosteje, če bi imeli na voljo več vsebin v učbeniških 

gradivih. Ti rezultati nam pokažejo, da načrtovanje medkulturne vzgoje ni nujno le odvisno in 

oprto na vsebine v učbeniških gradivih. 
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Tabela 4: Stališča učiteljev o pogostejšem vključevanju medkulturne vzgoje pri pouku 

književnosti s pomočjo učbeniških gradiv 

  Ocenite, kako pogosto ste v povprečju vključevali 

medkulturno vzgojo v pouk književnosti v obdobju 

zadnjega leta. 

  manj kot enkrat 

mesečno 

vsaj enkrat 

mesečno 

večkrat 

mesečno 

Skupaj 

Menim, da bi 

bolj pogosto 

obravnaval/-a 

medkulturne 

vsebine pri 

pouku 

književnosti, če 

bi imel/-a na 

voljo več 

primernih vsebin 

v učbeniških 

gradivih. 

Se sploh ne strinjam 1 0 2 3 

Se v glavnem ne 

strinjam 

0 3 0 3 

Ne morem se 

odločiti 

1 0 1 2 

Se v glavnem 

strinjam 

3 3 1 7 

Se popolnoma 

strinjam 

12 11 12 35 

 Skupaj 17 17 16 50 

 

8. Menim, da je v učbeniških gradivih dovolj medkulturnih vsebin za obravnavo pri 

pouku književnosti. 

Deset oseb meni, da v učbeniških gradivih nikakor ni dovolj medkulturnih vsebin za 

obravnavo pri pouku književnosti, pet pa jih meni, da je le-teh dovolj (M = 2,39, SD = 1,222). 

 

Slika 2 .Stališča učiteljev o zadostnosti medkulturnih vsebin v učbeniških gradivih. 
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9. Bolj pogosto bi obravnaval/-a medkulturne vsebine pri pouku književnosti, če bi v 

razredu začutil/-a nestrpnost, nesprejemanje … 

21 anketirancev se je strinjalo s trditvijo in 12 anketirancev se je s trditvijo strinjalo 

popolnoma, kar pomeni, da  je več kot polovica anketirancev pripravljena bolj pogosto 

obravnavati medkulturne vsebine pri pouku književnosti, če bi se dotična problematika 

pojavljala v njihovem razredu (M = 3,98, SD = 0,969). Lahko bi torej povzeli, da bi velika 

večina pogosteje obravnavala medkulturne vsebine tudi pri pouku književnosti, v kolikor bi se 

v razredu pojavljali problemi. 

 

 

Slika 3. Stališča učiteljev o vključevanju medkulturne vzgoje ob problematiki v razredu. 

10. Menim, da imam ustrezne kompetence o vključevanju medkulturne vzgoje v pouk 

književnosti. 

V povprečju anketirani učitelji mislijo, da imajo ustrezne kompetence za vključevanju 

medkulturne vzgoje v pouk književnosti, le eden se s trditvijo sploh ni strinjal (M = 4,16,    

SD = 0,889).  

11. O načrtovanju medkulturne vzgoje pri pouku književnosti bi se rad/-a še dodatno 

izobrazil/-a. 

Deset učiteljev ima željo po dodatnem izobraževanju o načrtovanju medkulturne 

vzgoje pri pouku književnosti in enajst učiteljev se nikakor ne želi dodatno izobraževati o 

dotični temi (M = 3,12, SD = 1,438). 
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12. Kadar obravnavam besedilo z medkulturno vsebino, se pogosto poslužujem 

dejavnosti igre vlog. 

3 učitelji se s trditvijo nikakor niso strinjali, 16 učiteljev se v glavnem ne strinja, 10 se 

jih ne more odločiti, 19 se jih v glavnem strinja in le 2 se popolnoma strinjata s trditvijo      

(M = 3,02, SD = 1,059). 

13. Kadar obravnavam besedilo z medkulturno vsebino, besedilo pogosto interpretiram 

po etapah Bloomove taksonomije. 

Kar 33 anketiranih učiteljev se je s trditvijo v glavnem strinjalo, medtem ko se le en ni 

(M = 3,98, SD = 0,629). 

14. Kadar obravnavam besedilo z medkulturno vsebino, želim, da učenci o tem 

diskutirajo samostojno. 

Podobna razporeditev odgovorov kot pri prejšnjemu vprašanju se je pojavila tudi pri 

tem, kjer se je 26 učiteljev v glavnem strinjalo s trditvijo, vendar pa se jih kar 11 ni moglo 

opredeliti (M = 3,74, SD = 0,853). 

15. Kadar obravnavam besedilo z medkulturno vsebino, je moj cilj, da se otroci čim bolj 

vživijo v lik zgodbe. 

48 učiteljev se je popolnoma ali v glavnem strinjalo s trditvijo in le 2 ne (M = 4,38, 

SD = 0,780). 

V graf sem vnesla le tiste odgovore, ki so se popolnoma strinjali s prejšnjimi štirimi 

trditvami. Najpogostejši cilj obravnavanja medkulturnih vsebin učiteljev je, da se otroci čim 

bolj vživijo v lik zgodbe. Le dva učitelja se najpogosteje poslužujeta dejavnosti igre vlog pri 

obravnavi medkulturnega besedila, 38 % učiteljev pa dejavnosti po branju načrtuje po etapah 

Bloomove taksonomije ali pa želi, da otroci o tem diskutirajo samostojno.  

Samostojna diskusija otrok je seveda odlična priložnost, da si otroci izmenjajo 

izkušnje, poskušajo sami dognati smisel besedila in ponotranjijo sporočilo, vendar je potreben 

nadzor učitelja, ki spremlja smer pogovora ter ga po potrebi usmerja.  
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Slika 4. Dejavnosti med obravnavo besedila z medkulturno vsebino, ki se jih učitelji 

največkrat poslužujejo. 

16. Kadar obravnavam besedilo z medkulturno vsebino, se pogosto oprem na učbeniška 

gradiva. 

Le 4 učitelji se pogosto opirajo na učbeniška gradiva, kadar gre za obravnavo 

medkulturnih vsebin pri pouku književnosti, in 6 učiteljev se s trditvijo sploh ne strinja        

(M = 3,04, SD = 1,207). 

17. Kadar obravnavam besedilo z medkulturno vsebino, besedila poiščem sam/-a 

(knjižnica, internet …). 

Skupno 44 učiteljev je odgovorilo, da se s trditvijo popolnoma ali v glavnem strinjajo, 

in le en učitelj se s trditvijo v celoti ni strinjal (M = 4,22, SD = 1,016). 

 

Slika 5. Gradiva učiteljev za vključevanje medkulturne vzgoje pri pouku književnosti. 
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18. Ocenite, kako pogosto ste v povprečju vključevali medkulturno vzgojo v pouk 

književnosti v obdobju zadnjega leta. 

18 učiteljev je odgovorilo, da medkulturno vzgojo v pouk književnosti vključujejo 

manj kot enkrat mesečno, 18 učiteljev jo vključuje vsaj enkrat mesečno in kar 14 učiteljev 

medkulturno vzgojo v pouk književnosti vključuje večkrat mesečno. 

 

ANALIZE BESEDIL Z MEDKULTURNO VSEBINO IN 

INTERPRETACIJA 

 V tem poglavju sem analizirala štiri besedila z medkulturno vsebino, ki so primerna za 

obravnavo pri pouku književnosti v prvem triletju osnovne šole. Analizi sledijo predlagane 

dejavnosti, ki otroke vodijo k pomembnim spoznanjem in razumevanju medkulturne 

literature. 

Tone Pavček: JURI MURI V AFRIKI 

Juri Muri je pesemska pravljica – fantastična pripoved v verzih, napisana s 

parabolične perspektive. Prvine parabolične perspektive prepoznamo v razlagi sveta skozi 

otroške oči in v tem, da je temelj sveta pošten in dober.  

Te prvine zlahka opazimo v obravnavanem besedilu. Juri z naivno otroškostjo meni, 

da se mu ne bo treba umivati, če se preseli med temnopolte ljudi, ki se po njegovem ne 

umivajo. Marsikdo bi takšno mišljenje zlahka označil za žaljivo, ki predstavlja temnopolto 

raso kot manjvredno raso, vendar je Juri otrok in ravno ta nedolžnost besedilo postavi za 

odlično izhodiščno točko v pogovor z otroki o rasah, enakosti, predsodkih in marsičem. 

Slikanica, ki jo je ilustriral Damijan Stepančič, temnopolte osebe v besedilu prikazuje precej 

bolj mogočno kot v starejših slikanicah. Njihov izgled je mogočen in bogat, kar se mi zdi 

pomembno, saj otrok – ki marsikaj sodi po zunanjem izgledu,  hitro lahko opazi, da so si 

slabšalni izrazi v navzkrižju s podobami. 

 »Čuri Muri, kljukec Juri, tisti, ki je s hruške pal, včeraj je ob peti uri v Afriko 

odpotoval.« Juri Muri je padel s hruške. To lahko interpretiramo kot metaforo za ne ravno 

bistrega dečka. Zgodba se torej že začne slabšalno, v očeh otroka humoristično. Na koncu se 

zgodi velik klišejski preobrat: 

»Zdaj je fant čistoče vzor, verja 

naj mi, kdor ni nor!«  

Načeloma si zgodbo lahko 

razložimo takole. Deček, ki se ni 

maral umivati, se je odpravil v 

daljno deželo Afriko v zablodi, da 

se ljudje tam ne umivajo − saj so 

vendar črni. Deček nato spozna, 

da se tudi tam ljudje umivajo, iz 

česar lahko izpeljemo glavno 

misel: ljudje smo si enaki, 

počnemo enake stvari, ne glede na 

barvo kože – deček osebnostno 

zraste in se vrne domov.  

          Slika 6. Juri Muri v Afriki. 
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»Pa je mislil: Bolje iti bo na južno stran Zemlje, tam zamorci neumiti brez vode, 

brisač žive.«, »A najbolje je zna biti v tej deželi vendar to: Juri Muri neumiti tu zamazan je 

lahko.«, »Fantje, milo brž vzemite in umazanca umijte, da spoznamo, kakšen je, če je črnec 

ali ne!« 

Beseda zamorec. Kljub temu da se pojavlja kot simbol na grbu, na kavi, nastopa v 

ljudski pripovedi Lepe Vide ipd., je beseda slabšalno zaznamovana. Otroke pa lahko tudi 

usmerimo v rek, »dela kot zamorec«, ki pa izraža delavnost, požrtvovalnost, predanost delu 

…      

zamórec  -rca m (o ̑ ) nav. slabš. človek črne rase; črnec: ameriški zamorci; črn je kot 

zamorec ∙ ekspr. na ladji ga imajo za zamorca opravlja najtežja, najmanj plačana dela; dela 

kot zamorec veliko, težko in za majhno plačilo ♪ (SSKJ, 2000). 

Zagotovo nisem mnenja, da bi se zgodba morala prepovedati v šolah, vrtcih, vendar se 

mi zdi pomembno, da tako učitelji kot starši po prebranem vodimo pogovor v smeri, ki otrok 

ne bo učila veselo uporabljati besede zamorec kot novo naučeno besedo, vendar bodo 

razumeli, da je to slabšalno in bodo dali poudarek na misel o enakosti, ki jo ponuja besedilo. 

Rešitev se namreč ne skriva v skrivanju problematike pred otrokom, temveč moramo 

otroke naučiti, kako o tem razmišljati. Branje brez razumevanja konteksta in brisanje 

drugačnosti nista prava pot, da se otroci naučijo razumevanja in sprejemanja sveta. 

 

DEJAVNOSTI PO BRANJU ZA 2. RAZRED OŠ 

ZNANJE 

Kam se je odpravil Juri Muri? 

Kako je avtor še drugače poimenoval Jurija? 

RAZUMEVANJE 

Zakaj Juri Muri misli, da mu bo v Afriki bolje? 

UPORABA 

Poišči besedo zamorec v slovarju slovenskega knjižnega jezika in izpiši pomen. 

Kako bi lahko besedo zamorec uporabil v povedi brez slabšalnega pomena? Se spomniš 

kakšnega reka? Razloži. 

ANALIZA 

Kako si razlagaš naslednjo poved? »Dolgo leto so ga prali, umivali in mencali in še preden 

končno so spoznali, kakšen fant je pravzaprav, črn, bel ali rjav, ga je rešil striček noj in 

odnesel ga s seboj.« 

SINTEZA 

Če bi Juri Muri prišel k tebi in ti povedal, da se odpravlja v Afriko zato, ker se tam nič ne 

umivajo … Kaj bi mu znal povedati o tej daljni deželi? Pomagaj si z opisom v knjigi. 

VREDNOTENJE 

Ali misliš, da so domorodci v knjigi res temne barve zaradi umazanije? Pojasni. 
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Max Velthuijs: ŽABEC IN TUJEC 

Pravljica je napisana z vidika parabolične perspektive, saj pojasnjuje neko izrazito 

tezo oziroma nauk o strpnosti in sprejemanju tujega. V parabolični perspektivi otroštvo 

pomeni posebno razlago sveta (pravljično/domišljijsko). Temelj sveta je v parabolični 

perspektivi vedno moder, pošten in dober. Tisti, ki je v pravljici najbolj krhek, je vedno 

zmagovalec. Ker v pravljici nastopajo le živali, je to živalska pravljica. Te imajo človeške 

lastnosti in so postavljene v stvarni svet, saj je besedilna stvarnost podobna realnemu svetu.  

Kot sem že omenila, je pravljica napisana s parabolične perspektive, ker pojasnjuje 

izrazito tezo o sprejemanju drugačnih. Otroke uči strpnosti do drugačnih, uči jih o konceptu 

zavajanja predsodkov in splošnega sprejemanja. Že sporočilo na prvi strani knjige nam da 

vedeti, da je to knjiga z moralnim sporočilom tako za otroke kot za odrasle. 

Pravljica govori o Podgani, ki se je kot tujec na novo naselila na rob gozda, kjer so 

živele tudi druge živali. Lik Podgane bi lahko interpretirali in ga poistovetili z nedavno 

aktualno problematiko migrantov ali Romov. Pujsek, ki v zgodbi predstavlja ljudi, polne 

predsodkov in nestrpnosti, podgano podcenjuje in se nad njo počuti superiorno. Druge živali 

opozarja, naj se z njo ne družijo, saj je splošno znano, da so podgane umazane, kradejo, so 

lene in predrzne.  

»Ukradejo vse, kar jim pride pod prste!; Smrdljiva podgana; Kar lepo nazaj pojdi, od 

koder si prišel! Tukaj nimaš kaj iskati!« 

Tudi račka potegne s pujskom in postane žrtev stereotipov in predsodkov. »Ja! Kar 

prišel je in zdaj nam bo vse požrl! Da bi delal, to pa že ne! Podgane so umazane in lene!« 

(Velthuijs 2005) 

Potem pa se zgodi preobrat in vse živali po vrsti potrebujejo Podganino pomoč. 

Podgana seveda vsaki od njih pomaga iz stiske, za kar so ji neskončno hvaležne. Tako živali 

postanejo prijateljice. Ker pa je v naravi podgan, da se pogosto selijo, se tudi Podgana odpravi 

ponovno na pot. Živali so zato žalostne in se je še dolgo za tem spominjajo. 

Tema pravljice je strpnost in sprejemanje drugačnih.  

 

DEJAVNOSTI PO BRANJU ZA 3. RAZRED OŠ 

POZNAVANJE 

Kdo vse nastopa v pravljici? 

Kdo prvi pristopi k Podgani? 

RAZUMEVANJE 

Zakaj je bil Pujsek razburjen, ko je opazil, da se je na robu gozda utaboril tujec? 

Zakaj so živali menile, da je Podgana drugačna od njih? 

UPORABA 

Vsak učenec izžreba listek iz vrečke, na katerem je zapisano ime ene od živali, ki nastopajo v 

pravljici. Na podlagi izžrebanega napiše kratko zgodbo v smislu razmišljanja o dogodku. V 

imenu živali napiše pogled na dogajanje v pravljici. 

ANALIZA 

Primerjaj odnos Pujska in Žabca do Podgane. 
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VREDNOTENJE 

Razmisli, kako misliš, da bi se Podgana počutila, če bi vedela, kako o njej govorijo živali? 

Čustvo skušaj prikazati z mimiko obraza in ga opiši. 

SINTEZA 

S sošolci zaigrajte prizor, kjer Pujsek druge opozarja, naj se ne družijo s Podgano. Druge 

živali naj skušajo Pujska prepričati v nasprotno. 

 

Kitty Crowther, JURE IN JAKA 

Miselno prvino bralec izpelje iz besedila. To je abstraktno sporočilo, ki ga besedilo 

preda bralcem in je za vsakogar drugačno. Slikanica Jure in Jaka ima dve izraziti funkciji: 

spoznavno in etično. Spodbuja nas, da razmišljamo o svetu, resnici sveta in obenem bralce 

sooča z vprašanjem dobrega in slabega, krivičnega in poštenega. Izpostavi vrednote sveta, 

vendar ne moralizira. Slikanica je tako primerna tudi za drugo triletje osnovne šole, saj 

morajo otroci sami prepoznati krivico in poštenost Jake. Ravno zato sama slikanice ne bi 

interpretirala s parabolične perspektive, temveč z vidika resničnostne. Besedilna stvarnost je 

namreč zelo podobna človeškemu realnemu svetu in kljub temu da nosi sporočilo o 

nesprejemanju osebe zaradi barve kože, v našem primeru 

perja, bi kot osrednjo temo izpostavila prijateljstvo.  

Pravljica je živalska, saj spada pod ljudske 

pravljice, ki jih delimo po književnih osebah. Kljub temu, 

da pravljica spada pod parabolično perspektivo, ki svet 

razlaga skozi otroške oči, so dejanja glavnih junakov 

verjetna in imajo človeške značilnosti. Parabolična 

perspektiva trdi, da je otroštvo posebna razlaga sveta. 

Dogajanja v zgodbi zlahka povežemo z izkušnjami v 

življenju. Tudi če nimamo izkušenj z ne sprejemanjem 

določene spremenljivke v knjigi, to zlahka nadomestimo 

z drugo. Barvo perja v slikanici bodo starejši otroci že 

lahko dojeli v metaforičnem smislu, kar je tudi smisel − 

povezati se in začutiti stisko drugih in sebe.  

Odnos med Juretom in Jako bi zlahka interpretirali kot odnos med istospolno 

usmerjenima moškima, ki ju družba sprva ne sprejema, na koncu pa se zgodi preobrat, saj 

Jure pokaže spretnost, ki je ne zna vsakdo in je v tej družbi zelo zaželena.  

Torej Jure se je moral v družbi z nečim izkazati in si »zaslužiti« spoštovanje drugih. 

Prav tako se je morala kar trikrat izkazati tudi Podgana v zgodbi Žabec in tujec. 

 

DEJANOSTI PO BRANJU ZA 1. IN 2. RAZRED 

POZNAVANJE 

Kdo sta bila Jaka in Jure? 

Kaj si je Jaka najbolj želel videti? 

RAZUMEVANJE 

Kako je Jure reagiral na odzive galebov? 

Zakaj Jaka prve noči še dolgo ni zatisnil očesa? 

Zakaj se je Jaka zdel drugim galebom čuden? 

Slika 7. Jure in Jaka. 
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ANALIZA 

Kako in kaj je pripomoglo k sprejetju Jake? 

SINTEZA 

Napiši ali nariši (ob risbi pripoveduj) zgodbo o tem, kako so Jureta sprejeli prebivalci Jakove 

vasi. 

VREDNOTENJE 

Zakaj misliš, da so galebi na podlagi njegovega perja menili, da je Jaka čuden? Se je kaj 

podobnega kdaj zgodilo tebi ali tvojim prijateljem? 

 

Kathryn Cave, DRUGAČEN 

Tudi to besedilo je napisano s parabolične perspektive, ki svet razlaga skozi otroške 

oči. Napisano je tako, da se otrok zlahka poistoveti z glavnim knjižnim junakom – z 

Drugačnim, s katerim se ne želijo igrati, ker je preprosto drugačen. Otrokom na enostaven 

način pojasni, kako različni smo si med sabo in kako pomembno je medsebojno sprejemanje.  

Ko Drugačen sreča Čudnega, ga sprva ne sprejme, ker se mu zdi čuden – v tem delu se 

lahko otrok poistoveti z osebo, ki je izvajala nestrpnost. Besedilo je napisano zelo preprosto, 

liki niso dovolj oblikovani, da bi se lahko popolnoma vživeli v njih, brez dodatne vzpodbude 

in poglabljanja v lastno mišljenje ter osebne izkušnje. Zato je zelo pomembno, da 

interpretacijo vodimo z vprašanji, ki bodo otroka prisilila v poglobitev v besedilo in predvsem 

sporočilo, ki naj bi ga slikanica prinašala bralcem. 

 

DEJAVNOSTI PO BRANJU ZA 3. RAZRED OŠ 

ZNANJE 

Kje živi Drugačen? 

Kakšen je njegov izgled? 

RAZUMEVANJE 

Ali so si v dolini vsi enaki? 

Zakaj izločijo Drugačnega? 

UPORABA 

Kako Drugačen sprejema Čudnega na začetku in na koncu? 

ANALIZA 

Kaj naredi Drugačen, da bi ga sprejeli? 

Kako se drugačen počuti, ker ga ne sprejemajo? 

SINTEZA 

Napiši svoje razmišljanje, kako bi ti pripomogel k temu, da bi se vsi Drugačni in Čudni 

počutili bolj sprejeti. 

            Slika 8. Drugačen. 
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Vsak učenec naj na listek napiše: Drugačen/-a sem, ker … Listke nato poberemo, pomešamo 

in preberemo pred razredom. Zaključek naj jasno izraža, kako različno smo si med seboj, a še 

vedno prijatelji. 

VREDNOTENJE 

Ali misliš, da je sporočilo »NISI TAK KOT JAZ, AMPAK TO ME NE MOTI« dovolj? 

Razloži, kako razumeš to sporočilo. 

 

ANALIZE IZBRANIH UČBENIŠKIH GRADIV 

Pregledala sem deset izbranih učbeniških gradiv, ki so navedena v poglavju Viri in 

literatura, za učence od prvega do petega razreda osnovne šole, da bi ugotovila, kako je 

medkulturna vzgoja načrtovana v izbranih gradivih. Ta gradiva sem izbrala povsem naključno 

iz učbeniškega sklada OŠ Ketteja in Murna. Bila sem dokaj razočarana nad zelo skromno 

količino medkulturnih vsebin v učbeniških gradivih. Od desetih pregledanih učbeniških 

gradiv sem namreč le v treh izbranih gradivih našla medkulturno vsebino oziroma besedilo. 

Tudi dejavnosti po prebranih besedilih niso najbolje zastavljene, nekje pa niso niti ponujene. 

Cilj je bil ugotoviti, kako je medkulturna vzgoja načrtovana v izbranih učbeniških gradivih 

prvega triletja osnovne šole. Kot je razvidno v interpretaciji rezultatov anket, se večina 

učiteljev strinja, da je v učbeniških gradivih premalo medkulturnih besedil. 

Sledijo komentarji na štiri medkulturne vsebine, ki sem jih našla v treh različnih 

učbeniških gradivih. 

BESEDE GRADIJO SVET 2, Učbenik za slovenščino za drugi razred osnovne šole (41–

46) 

Gradivo je sicer učbenik in ne berilo, kar poznamo kot osrednje gradivo pri pouku 

književnosti, vendar je v njem vseeno mogoče zaslediti sklop Ljudje po svetu, ki opisuje 

različne načine življenja ljudi po svetu. Čeprav ni književno delo, se mi zdi dobra iztočnica za 

še bolj osebno izkušnjo z drugačnim – s skrbno izbranim leposlovnim besedilom. 

JAZ PA BEREM 3, Berilo za tretji razred osnovne šole (36−37) 

Tone Pavček, NOVI MOŽ 

Pesem Novi mož je napisana v resničnostni perspektivi, saj je besedilna stvarnost 

besedila podobna realnemu svetu. Resničnostna perspektiva sicer ni precej pogosta v 

pesništvu, vendar jo tu lahko prepoznamo v realno opisanem otroštvu Darka, glavnega junaka 

pesmi, ne zgolj igre. Pesem sicer nima ponujenih in oblikovanih smernic po branju besedila, 

vendar lahko medkulturno vzgojo zlahka vpeljemo, če otroke opozorimo na pomembno 

sporočilo v 3. kitici: »A včeraj je Darko postal mož, pravi, resnični, veliki mož: z zadnjimi 

novci zbarantal je s trgovci za zvezek, radirko …«. Otroke moramo nato spodbuditi z 

vprašanji, kot je npr.: »Kako mislite, da bodo sošolci sprejeli Darka?« in nato njihove 

odgovore analizirati in poglabljati. Pesem se mi zdi najbolj primerna za razredne skupnosti, 

kjer so prisotni učenci priseljenci, ki so hkrati tudi socialno ogroženi. Menim, da bi otroci 

hitro našli povezavo med likom v besedilu in drugimi otroki, učitelj pa bi z izpostavljanjem 

lika preprečil izpostavljenost posameznikov v skupini. 
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Maria Blazejovsky, EMA PIPIFILIPI 

Ema Pipifilipi je besedilo, ki opisuje, kako so drugi galebi zavračali posameznika le 

zato, ker si je želel biti drugačen. Vsem galebom v zgodbi je bilo namreč ime Ema, le eden si 

je želel, da bi ga klicali Pipifilipi. Zaradi tega je bil deležen mnogo zavrnitev in 

nesprejemanja.  

Pri tem besedilu pa bi se osredotočila na del, kjer je opisano, kako drugi galebi niso 

želeli sprejeti Pipifilipija, le zato, ker je imel drugačno ime. »Če ti ni ime tako kot nam, potem 

nisi naš.« in »Vse naše igre so narejene za Emo, in če ti ni ime Ema, se ne moreš igrati z 

nami.« 

Nestrpnost do Pipifilipija zaradi imena lahko razložimo in dojamemo v prenesenem 

pomenu in otroke povprašamo po njihovih izkušnjah. 

SLOVENŠČINA 2, S slikanico se igram in učim 

V berilu je odlomek pesemske zgodbe Juri Muri v Afriki, ki je odlično izhodišče za 

pogovor o stereotipih in predsodkih. Dejavnosti, ki so ponujene po prebranem besedilu v 

berilu, niso medkulturno-vzgojno usmerjene. Analizo besedila in dejavnosti najdete v 

prejšnjem poglavju Analize besedil z medkulturno vsebino in interpretacija. 
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ZAKLJUČEK 
 Raziskava je pokazala zaskrbljujoče dejstvo, da se večina anketiranih učiteljev 

ocenjuje, da medkulturne vzgoje ne vključujejo pogosto pri pouku književnosti, prav tako so 

imeli težave z razumevanjem pojma medkulturnosti. Večina učiteljev je pod konceptom 

vključevanje medkulturne vzgoje razumelo kot vključevanje različnih ras v razred, pri tem pa 

pozabljajo na raznoliko narodnost otrok v razredu, kar je danes že dokaj običajno – a še vedno 

problematično. 

V raznih strokovnih diskusijah in ukrepih so se pravici in potrebi po učenju jezika 

okolja pridružile še pravica do učenja maternega jezika in kulture ter potreba po razvijanju 

medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev. Pri vključevanju otrok priseljencev prevečkrat 

pozabljamo, da so si otroci zelo različni. Imajo različne izkušnje, prav tako tudi ozadja. To, da 

delavci v šoli, ki so aktivno udeleženi pri vključevanju otrok priseljencev, prepoznajo 

raznolikost otrok, močno vpliva na kakovost in uspešnost vključevanja otrok priseljencev. 

Zavedanje o večkulturni družbi tako razvijamo pedagoški delavci s pomočjo raznolikih učnih 

gradiv in metod, z analiziranjem stereotipov in predsodkov ter kritičnim obravnavanjem 

sistemske in prikrite diskriminacije v šolskem sistemu. Učitelji smo nenazadnje vzor našim 

učencem in nanje delujemo celostno. To pomeni, da učenci ne povzemajo le naših besed, 

temveč tudi naša sporočila izven učnega konteksta skozi odnosni govor. Kljub temu da so 

učitelji za razvoj kompetenc vključevanja medkulturne vzgoje v večini zaslužni sami, torej s 

samoučenjem in udeležbo na raznih izobraževanjih, menim, da je to pomembna in bogata 

naložba, ki močno vpliva na oblikovanje razredne skupnosti in posameznikov, bodisi v 

razredu z otrokom priseljencem bodisi brez. V raziskavi je razvidno, da ima kar petina 

anketiranih učiteljev željo po dodatnem izobraževanju o obravnavanju medkulturnih vsebin 

pri pouku književnosti, kar pa se mi zdi pomembno sporočilo pa je, da ti učitelji, ki so v 

raziskavi izrazili željo po dodatnem izobraževanju in pomanjkanje kompetenc medkulturnega 

vzgajanja, hkrati v povprečju medkulturne vsebine obravnavali manj kot enkrat mesečno. To 

dejstvo se mi zdi zaskrbljujoče glede na to, da se današnja družba ves čas spreminja in postaja 

večkulturna. Otroke moramo vse bolj prilagajati na sobivanje z družbo, hkrati pa smo v prvi 

vrsti odgovorni pobudnik, ki pokaže otrokom priseljencem, da so sprejeti, slišani in ne sami. 

Otroštvo je nekaj čudovitega, otroci svet dojemajo z različnih vidikov, ničesar jih ni 

strah in sposobni so razumeti marsikaj, kar odrasli mislimo, da ni potrebno. Njihova obzorja 

in širino zaznavanja sveta naj bi odrasli spodbujali in razvijali ter tako podpirali celosten 

razvoj otroka. Zato je tako pomembno, da se odrasli trudimo razumeti otroški svet in 

življenjske skrivnosti na otroka prenašati na način, ki bo otroka pripravil in obogatil. Z 

mladinsko literaturo se lahko odrasli približamo otrokom v njihovem svetu, na katerega so 

marsikateri že pozabili, otroci pa se z njim najbolj razumljivim svetom približajo situacijam, 

iz katerih se bodo učili, se z njimi poistovetili, reševali notranje konflikte ali pa preprosto 

sanjarili. Osebno sem mnenja, da je vključevanje medkulturne vzgoje pri pouku književnosti 

zelo pomembno, ne glede na to ali imamo v razredu več, enega ali nobenega otroka 

priseljenca in glede na rezultate, obstoj otrok priseljencev v razredih prav tako ne vpliva na 

vključevanje medkulturne vzgoje pri pouku književnosti anketiranih učiteljev. Primere 

dejavnosti po prebranih medkulturnih besedilih sem oblikovala v pomoč vsem učiteljem, ki 

menijo, da v učbeniških gradivih ni dovolj medkulturnih vsebin za obravnavo pri pouku 

književnosti in se iskanja besedil lotijo samostojno. Kako interpretiramo prebrana besedila in 

vodimo pogovor, je izjemnega pomena, saj s tem otroci razvijajo vrednote sprejemanja in 

strpnosti ter se poglobijo v besedilo. 

Medkulturnost v šoli ni več redek pojav, vendar je marsikje še vedno problematična 

situacija. Glede na otroško dojemljivost in občutljivost za vživljanje v druge, pa čeprav 
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izmišljene osebe, ki živijo le na papirju, se mi zdi zelo pomembno, da proces vključevanja 

otroka priseljenca, sobivanja v medkulturni družbi in povezovanja razrednih skupnosti 

obogatimo z leposlovnimi besedili s primerno tematiko in sporočilom, kar bo krepilo 

otrokovo moralno držo, domišljijo in zmožnost vživljanja. Vse te vrednote ne bodo le 

pripomogle k sprejemanju medkulturnega, vendar bodo otroke pripravile na različne situacije, 

ki jih čakajo v življenju. 
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PRILOGE 
STALIŠČA RAZREDNIH UČITELJEV PRVEGA TRILETJA OSNOVNIH ŠOL NA 

VKLJUČEVANJE MEDKULTURNE VZGOJE V POUK KNJIŽEVNOSTI 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Manja Gradišar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru magistrskega dela z 

naslovom Stališča razrednih učiteljev prvega triletja osnovnih šol na vključevanje medkulturne vzgoje 

v pouk književnosti, raziskujem pogostost, organizacijo, uporabnost učbeniškega gradiva in 

vključevanje medkulturne vzgoje pri urah književnosti. Vaše sodelovanje bo pripomoglo, da bo 

raziskava kvalitetnejša in predvsem pristna. 

 

Za izpolnjevanje ankete boste porabili približno 10 minut in je popolnoma anonimna. 

Iskreno se vam zahvaljujem za sodelovanje. 

Manja Gradišar 

 

 

Prosim, da vsako trditev preberete natančno in odgovorite tako, da odgovor, ki ste ga izbrali, označite 

s križcem. Izbirate lahko med danimi odgovori: 

Se sploh ne 

strinjam 

Se v glavnem ne 

strinjam 

Ne morem se 

odločiti 

Se v glavnem 

strinjam 

Se popolnoma 

strinjam 

 

 Se sploh ne 

strinjam 

Se v 

glavnem ne 

strinjam 

Ne morem 

se odločiti 

Se v 

glavnem 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

1. Pogosto načrtujem ure 

medkulturne vzgoje pri pouku 

književnosti. 

     

2. Zdi se mi pomembno, da 

vključujemo medkulturne vsebine 

pri pouku književnosti zlasti, če 

imamo v razredu učenca/e 

priseljenca/e. 

     

3. Zdi se mi pomembno, da 

vključujemo medkulturne vsebine 

pri pouku književnosti, tudi če v 

razredu ni učenca/ev 

priseljenca/ev. 

     

4. Rekel/a bi, da sem motiviran/a 

za načrtovanje pouka 

medkulturne vzgoje pri pouku 
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književnosti. 

5. Za izvedbo medkulturne 

vzgoje pri pouku književnosti je 

potrebno več organizacije in 

evalvacije kot pri izvedbah drugih 

učnih ur. 

     

6. Evalvacija pouka medkulturne 

vzgoje pri pouku književnosti je 

zelo pomembna. 

     

7. Menim, da bi bolj pogosto 

obravnaval/a medkulturne 

vsebine pri pouku književnosti, 

če bi imel/a na voljo več 

primernih vsebin v učbeniških 

gradivih. 

     

8. Menim, da je v učbeniških 

gradivih dovolj medkulturnih 

vsebin za obravnavo pri pouku 

književnosti. 

     

9. Bolj pogosto bi obravnaval/a 

medkulturne vsebine pri pouku 

književnosti, če bi v razredu 

začutil/a nestrpnost, 

nesprejemanje … 

     

10. Menim, da imam ustrezne 

kompetence o vključevanju 

medkulturne vzgoje v pouk 

književnosti. 

     

11. O načrtovanju medkulturne 

vzgoje pri pouku književnosti bi 

se rad/a še dodatno izobrazil/a. 

     

11. Kadar obravnavam besedilo z 

medkulturno vsebino, se pogosto 

poslužujem dejavnosti igra vlog. 

     

12. Kadar obravnavam besedilo z 

medkulturno vsebino, besedilo 

pogosto interpretiram po etapah 

Bloomove taksonomije. 

     

13. Kadar obravnavam besedilo z 

medkulturno vsebino, želim da 

učenci o tem diskutirajo 

samostojno. 

     

14. Kadar obravnavam besedilo z 

medkulturno vsebino, je moj cilj, 
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da se otroci čim bolj vživijo v lik 

zgodbe. 

15. Kadar obravnavam besedilo z 

medkulturno vsebino, se pogosto 

oprem na učbeniška gradiva. 

     

16. Kadar obravnavam besedilo z 

medkulturno vsebino, besedila 

poiščem sam/a (knjižnica, 

internet) … 

     

 

Ocenite, kako pogosto ste v povprečju vključevali medkulturno vzgojo v pouk književnosti v obdobju 

zadnjega leta. Obkrožite: 

a) manj kot enkrat mesečno, 

b) vsaj enkrat mesečno, 

c) večkrat mesečno. 

 

Osebni podatki: 

 

Naziv osnovne šole, kjer poučujem: ________________________________________ 

 

Leta delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (obkrožite): 

a) < 5, 

b) od 6 do 15, 

c) od 16 do 25, 

č) > 25. 

 

Spol:    M           Ž 

 

Poučujem v        1.             2.            3.            razredu. 
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IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA  2. stopnja  

  

PODATKI O ŠTUDENTU/-KI  

Ime in priimek: MANJA GRADIŠAR 

Študijsko leto prvega vpisa v 1. letnik 2017/2018 magistrskega študijskega programa 

POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI.  

  

IZJAVA  

S svojimi podpisom zagotavljam, da:  je predloženo magistrsko delo izključno rezultat 

mojega lastnega raziskovalnega dela;  sem poskrbel/-a, da so dela in mnenja drugih avtorjev 

oz. avtoric, ki jih uporabljam v   predloženem delu, ustrezno navedena oz. citirana;  sem 

poskrbel/-a, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu virov, 

ki je sestavni element predloženega dela;  sem pridobil/-a vsa dovoljenja za uporabo avtorskih 

del, ki so v celoti prenesena v predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal/-a v predloženem 

delu;  se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v 

obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli 

oziroma ideje predstavljene kot lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih 

pravicah, Uradni list RS št. 21/95, 68/2008), morebitna kršitev pa pomeni tudi hujšo 

disciplinsko kršitev po določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v 

Ljubljani;  se zavedam škodljivih posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za 

predloženo delo in za moj status na Pedagoški fakulteti;  so elektronska oblika magistrskega 

dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) ter ključne besede (slov., angl.) identični s 

tiskano obliko magistrskega dela ter soglašam z objavo elektronske oblike magistrskega dela 

v zbirki »Dela PeF UL«; dovolim javno objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek 

študija na spletnih straneh PeF UL in v publikacijah PeF UL; je magistrsko delo lektorirano in 

urejeno skladno s fakultetnim Pravilnikom o podiplomskem študiju 2. stopnje za nove 

študijske programe.  

  

Datum ______________________   

 

Podpis avtorja/-ice _________________________  

  

 

 

 

 


