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Izvleček 
 
Diplomsko delo primerja pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem na podlagi 
podatkov iz osebnih intervjujev s slovenskimi in finskimi razrednimi učitelji. 
Temelje gradijo izsledki mednarodnih primerjav (uspešnosti učencev), raziskuje pa 
nekatera področja pouka književnosti ter odnos do učiteljevega dela z določenih 
vidikov. Primerjava je podprta s predstavo temeljnih razlik v šolstvu, poklicnem delu 
razrednega učitelja ter šolskih sistemov obeh držav, preuči pa tudi konkretne učne 
načrte za pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem. Ugotovitve kažejo nekatere 
pomembne razlike v zunanji in notranji organizaciji pouka, pa tudi v individualnem 
delu posameznih učiteljev, kar je najverjetneje povezano s sovplivanjem treh 
dejavnikov: šolskega sistema, študija razrednega pouka ter vsebin učnih načrtov. 
Pridobljeni podatki finskih učiteljev v primerjavi presenetijo s poudarjanjem 
temeljne veščine branja. Ugotovitve nakazujejo tudi daljnosežen vpliv stopnje 
avtonomije pri poklicnem delu ter se dotaknejo delovne obremenjenosti učitelja v eni 
in drugi državi. V splošnem pa primerjava ponuja boljši vpogled v delo slovenskega 
in finskega učitelja pri pouku književnosti ter njuno vlogo v šolskem sistemu.  
 
Ključne besede: izobraževanje, primerjava, pouk književnosti, Slovenija, Finska, 
slovenski šolski sistem, finski šolski sistem, intervju z učitelji. 
 
Abstract 
 
Teaching literature in Slovenia and Finland 
 
The research compares primary school instruction of literature in Slovenia and 
Finland on the basis of data from personal interviews with Slovenian and Finnish 
primary teachers. The theoretical part is built according to the international 
comparisons of student performance. It is further on supported by a review of 
fundamental differences in education, professional career of a class teacher and 
school systems of both countries, including close examination of specific curricula 
for subject mother tongue and literature in Slovenia and Finland. In the empirical 
part of the research, some areas of literature instruction on a primary level are 
explored conjointly to teachers’ attitude towards certain aspects of their professional 
work. The findings indicate some significant differences in external and internal 
organization of instruction, as well as in the teachers' individual and overall 
approach in the classroom. This could be linked to three interacting factors: school 
system organization, nature of primary teacher education studies and curriculum 
content. The data obtained from Finnish teachers surprise by revealing intense focus 
on the basic skills of reading. The findings also suggest profound impact that the 
level of autonomy can have on teachers' professional work, and they pertain to 
teachers' workload in one and the other country. Overall the comparison made in the 
research contributes to better comprehension of Slovene and Finnish teachers' 
approach towards instruction of literature and their role in the school system. 
 
Key words: education, comparison, instruction of literature, Slovenia, Finland, 
Slovenian school system, Finnish school system, interview with teachers.  
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1. UVOD  

Edukacijski sistemi po svetu so že nekaj let predmet razprav strokovnjakov v 

izobraževanju. Mednarodne raziskave primerjav dosežkov učencev so ponekod 

pokazale izjemne razlike v znanju otrok iste starosti na raziskovanih področjih. 

Finska je v tem pogledu presenetila svetovno javnost z odličnimi, ponekod 

najboljšimi rezultati na vseh področjih in s tem vzbudila radovednost in željo po 

»receptu za uspeh« vseh ostalih. 

V Sloveniji so relativno povprečni in mestoma celo slabi rezultati raziskav vzbudili 

skrb in težnjo po izboljšanju sistema edukacije1. V iskanju možnih izboljšav smo za 

zgled vzeli primere uspešnih, s tem posledično tudi finski sistem. V knjigi Zakaj 

Finci letijo dlje? so avtorji pod drobnogled vzeli sistema Finske in Slovenije ter ju 

primerjali z vidika širokega spektra dejavnikov.  

V diplomskem delu želim primerjavo dvigniti na konkretnejšo raven. Rada bi vedela, 

kakšna je slika poučevanja, ko o njem ne govorijo le statistični podatki in državne 

ureditve, temveč tisti, ki poučevanje izvajajo in so v svoji odgovornosti do učencev 

pravzaprav najpomembnejši člen v sistemu – učitelji.  

V ta namen sem izvedla intervjuje s slovenskimi in finskimi učitelji razrednega 

pouka. V širšem kontekstu sem raziskovala njihov odnos do poučevanja in do otrok, 

konkretneje pa sem se osredotočila na področje slovenščine – književnosti kot 

obveznega predmeta v učnem načrtu. Odločitev za raziskavo o tem predmetu poleg 

lastnega interesa utemeljujem tudi z rezultati raziskave PISA, kjer so finski učenci že 

od začetkov raziskav na vrhu bralne pismenosti, slovenski pa ravno tu pomembno 

zaostajajo. Ne le da je manevrski prostor v vsebinah poučevanja širši od poučevanja 

nekaterih ostalih, prav tako t.i. matičnih predmetov, odnos do poučevanja 

književnosti odraža tudi odnos do kulture naroda nasploh. Gre torej za raziskovanje 

pouka književnosti v Sloveniji in na Finskem z vidika učiteljev ter njihovega odnosa 

do poučevanja, postavljenega v kontekst razlik med sistemoma finske ter slovenske 

edukacije. 

Raziskava skuša odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

                                                           
1 Pojem edukacija zajema vzgojni in izobraževalni proces.  
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1. Ali obstajajo pri pouku književnosti bistvene razlike v metodah in 

principih poučevanja, v pripisovanju pomena določenim temam, oziroma 

poudarjanju določenih tem ali dejavnosti? Če obstajajo, katere in kakšne 

so te razlike? 

2. Ali obstajajo pri pouku književnosti razlike v poučevanju z vidika 

načrtovanja in organizacije pouka in materialov ter kakšen je odnos do 

vseh teh elementov?  

3. Kako se pri pouku književnosti kaže individualnost, odgovornost in 

avtonomija na delovnem mestu. Kakšne so razlike med slovenskimi in 

finskimi učitelji v tem pogledu?  

4. Kakšno je mnenje o delovni obremenjenosti ter avtonomiji učitelja in 

kakovosti poučevanja v Sloveniji/na Finskem? 
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2. SLOVENSKI IN FINSKI UČENCI V KONTEKSTU 

MEDNARODNE PRIMERJAVE DOSEŽKOV UČENCEV  

Mednarodne primerjave dosežkov učencev prispevajo k bolj objektivni predstavi o 

znanju slovenskih učencev in njegovi uporabi. Izvaja se več raziskav na mednarodni 

ravni (PIRLS, TIMMS, SITES, TALIS, ICCS, ESLC2 ...), vendar bomo tu podrobno 

obravnavali le Program mednarodne primerjave dosežkov učencev – PISA, saj je 

najustreznejši za našo raziskavo. O bralni pismenosti zbira podatke tudi raziskava 

PIRLS, vendar v njej do sedaj nista sodelovali obe državi. Poleg tega omenjena 

raziskava meri doseženo znanje glede na učne cilje posameznega učnega načrta, kar 

za našo primerjavo ni pomembno.    

2.1.  Program mednarodne primerjave dosežkov učencev  

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (Programme for International 

Student Assessment, v nadaljevanju PISA) je dolgoročen projekt primerjanja znanja 

in spretnosti učenk in učencev. Izvaja se v državah članicah Organizacije za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and 

development, v nadaljevanju OECD) in državah partnericah in je najobsežnejši med 

mednarodnimi programi za zbiranje podatkov o dosežkih učencev na področjih 

bralne, matematične in naravoslovne pismenosti ter dejavnikih iz učenčevega 

domačega in šolskega okolja. Ciljna populacija raziskave so 15-letniki v 

izobraževalnem sistemu, ne glede na stopnjo in vrsto šolanja. V večini držav učenci 

pri starosti 15 let končujejo obvezno šolanje.  

Namen raziskave je zbrati podatke o kompetencah učencev, ki jih potrebujejo za 

učinkovito delovanje v svojem odraslem zasebnem in poklicnem življenju in ki so 

pomembne tako za posameznika kot za družbo. Raziskava ni posebej usmerjena na 

merjenje rezultatov šolskih kurikulumov. To delno omejuje možnosti raziskovanja 

povezav med dosežki učencev ter načrtovanimi in izvedenimi kurikulumi v 

posameznih državah ali med državami. Vendar sta obenem z zbiranjem podatkov o 

                                                           
2 TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) je mednarodna raziskava trendov 
znanja matematike in naravoslovja (TIMMS 2011, 2011). SITES 2006 je mednarodna raziskava, ki 
ugotavlja uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju in učenju v 
višjih razredih osnovnih šol po svetu.(SITES, 2011), PIRLS je mednarodna raziskava bralne 
pismenosti (PIRLS, 2011). 
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15-letnih učenkah in učencih omogočena neodvisno merjenje rezultatov šolskih 

sistemov in primerjava teh rezultatov med državami.  

Prvič je bila PISA izvedena leta 2000, od takrat se zbiranje podatkov izvaja vsaka tri 

leta (do sedaj PISA 2000, 2003, 2006, 2009). Vsak cikel raziskave je z dvema 

tretjinama nalog osredotočen na eno izmed treh področij: branje leta 2000, 

matematika leta 2003 in naravoslovje leta 2006. Leta 2009 se je začel drugi krog 

meritev in glavno področje merjenja je bilo po letu 2000 ponovno bralna pismenost. 

(OECD PISA 2006, 2007; OECD PISA, 2010) 

Opredelitev pojma BRALNA PISMENOST v raziskavi PISA 

Bralna pismenost je v raziskavi PISA opredeljena kot: »razumevanje, uporaba, 

razmišljanje o napisanem besedilu ter zavzetost ob branju tega, kar bralcu 

omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in 

potencialov ter sodelovanje v družbi. Pojmovanje pismenosti v raziskavi PISA 

je širše kot običajno pojmovanje spretnosti branja in pisanja, saj pismenost 

meri v smislu naraščanja od nižje do višje pismenosti in ne kot lastnost, ki jo 

posameznik ima ali nima.« (OECD PISA 2009, 2010: 9) 

2.2.  Rezultati 

Raziskava, ki je namesto v znanje predpisanih vsebin usmerjena v zmožnost uporabe 

znanj in spretnosti za soočanje z realnimi življenjskimi izzivi, je dala rezultate, ki so 

presenetili, po mnogih virih celo šokirali svetovno javnost (Gaber et. al., 2006:14). 

Pokazale so se namreč velike razlike v uspešnosti učencev po državah in niso bile 

nujno povezane z vlaganji v edukacijo. Že ob prvi izvedbi, pa tudi v vseh naslednjih, 

je z izvrstnimi dosežki na domala vseh področjih izstopala država Finska.  

»Finska je leta 2000 zablestela z dosežki v bralni pismenosti«, je brati v slovenski 

knjigi Zakaj Finci letijo dlje? (ibid.), katere izdaja potrjuje težo in odmevnost 

omenjene raziskave. Kot so pokazali povprečni dosežki 31 držav, sodelujočih v PISI 

2000 preverjanju bralne pismenosti, je imela Finska najvišji dosežek v bralni 

pismenosti v državah članicah OECD (546 točk, povprečje OECD 500), pred Kanado 

in Novo Zelandijo. Dosežki so bili pomembno višji kot v katerikoli drugi državi. Pri 
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tem so bili finski učenci uspešni tako med najboljšimi kot tudi med najšibkejšimi3. 

Kombinacija nizkega števila bralno šibkih in visokega števila bralno zelo dobro 

usposobljenih jim je prinesla prvo mesto. V tem letu se je visoko uvrstila tudi pri 

preverjanju matematične (4. mesto za Japonsko, Korejo in Novo Zelandijo) in 

naravoslovne pismenosti (3. mesto za Korejo in Japonsko).  

 Ob naslednji izvedbi raziskave se je uspeh Finske ponovil. Leta 2003 je ponovno 

zasedla 1. mesto v bralni pismenosti, a tokrat tudi v matematični4 in naravoslovni 

pismenosti, kar jo je, kot je brati v slovenski razpravi »za nekaj časa dokončno 

postavilo v ospredje analiz, ki se lotevajo kakovosti šolskih sistemov.« (ibid.:16). 

Tudi diplomsko delo je primerjava pouka književnosti v Sloveniji in na Finskem 

zaradi teh razlogov, pravzaprav na njih temelji.  

Slovenija se je te raziskave prvič udeležila leta 2006, zato neposredne in povsem 

verodostojne primerjave med državama do tedaj niso možne.  

2.3.  Slovenski učenci v mednarodni raziskavi PISA 

Z udeležitvijo v raziskavi je Slovenija dobila možnost vpogleda v učinkovitost 

šolskega sistema v nacionalnem in mednarodnem kontekstu. Kontinuirana udeležba v 

naslednjih  izvedbah raziskave omogoča spremljanje napredka v doseganju temeljnih 

ciljev učenja in izobraževanja, s tem pa so, in bodo, rezultati pomemben kazalnik 

kakovosti pouka v obveznih osnovnih šolah.   

Nacionalno poročilo o dosežkih slovenskih učencev v raziskavi PISA 2006 (2007) 

navaja rezultate, ki Slovenijo uvrščajo med države s splošno dobrimi dosežki na 

merjenih področjih, še posebej po primerjavah znotraj evropskega prostora. V 

naravoslovni pismenosti, ki je bila to leto poudarjena, so bili rezultati slovenskih 

učencev nad povprečjem držav OECD, prav tako nekoliko nad povprečjem pri 

matematiki, medtem ko so bili dosežki na področju bralne pismenosti enaki 

povprečju držav OECD. Pri naravoslovni pismenosti je to na primer znašalo 500 

točk, slovenski učenci pa so jih na tem področju dosegli 19 več, kar pomeni, da so za 

                                                           
3 Med najboljšimi – 18 % jih je doseglo najvišjo raven med 5 ravnmi, OECD povprečje 10 %, med 
najšibkejšimi – le 7 % jih je doseglo samo prvo raven pismenosti, OECD povprečje je bilo 18 %. 
 
4 V matematiki je prvo mesto med vsemi sodelujočimi državami OECD zasedla sicer Koreja. V 
naravoslovnih znanostih pa Finska deli prvo mesto z Japonsko.  
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toliko točk boljši od »povprečnega učenca« držav OECD. (Dosežki učencev v 

raziskavi PISA 2006, 2011). Finski povprečni dosežek je bil leta 2006 za 44 točk 

višji od povprečnega dosežka v Sloveniji, kar pomeni, da je na naravoslovnem 

preizkusu znanja povprečni finski učenec dosegel 44 točk več kot povprečni 

slovenski učenec in 63 točk več kot povprečni učenec držav OECD. Razlika okoli 35 

točk je po merilih snovalcev PISA ( PISA, 2007) raziskave enakovredno napredku, ki 

ga učenec doseže v enem letu šolanja, iz česar sledi, da imajo finski učenci na 

naravoslovnem področju v raziskavi PISA 2006 dosežke za več kot en »razred 

OECD« višje od slovenskih.  

 Zadnja, trenutno najbolj aktualna PISA 2009 se je prvič v zgodovini raziskave 

ponovno osredotočila na področje bralne pismenosti, s čimer je Slovenija dobila 

obsežno povratno informacijo o stanju slovenskih učencev na tem področju, trendih 

uspešnosti glede na prejšnjo udeležbo in možnost poglobljene primerjave z drugimi 

sodelujočimi državami.  

Spremljanje kakovosti je ravno pri področju bralne pismenosti izredno pomembno, 

saj uspešnost pri branju predstavlja podlago za dosežke na drugih področjih in za 

uspešno delovanje v odraslem življenju, kot je brati tudi v najnovejšem poročilu 

(Pedagoški inštitut, 2010). Ne le to, po raziskavah sodeč razvitost v bralni pismenosti 

vpliva tudi na blaginjo posameznikov, stanje v družbi in gospodarski status držav v 

mednarodnem prostoru. (OECD PISA 2006, 2007: 83)   

Informacije o bralnih sposobnostih učencev so zaradi njihovega omenjenega 

daljnosežnega vpliva na prihodnost posameznika in družbe in z ozirom na to 

področje kot najbolj izstopajoč uspeh finskih učencev, torej ključnega pomena. Na 

tem mestu jim je zato namenjeno nekoliko več pozornosti. 

V nadaljevanju bodo za osvetlitev stanja predstavljeni nekateri podatki o rezultatih 

raziskav PISA 2006 in 2009. V največji meri bodo zastopani rezultati slovenskih ter 

finskih učencev v odnosu do povprečnih rezultatov sodelujočih držav.  
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2.4.  Rezultati  bralne pismenosti učencev v Sloveniji in na Finskem 

Raziskava meri uspešnost bralne pismenosti z lestvico sestavljeno iz 6 ravni. 

Najnižjo uspešnost izkazuje dosežena 1. raven ali nižja uvrščenost, najvišjo pa 6. 

raven. Temeljna raven bralne pismenosti je 2. raven. »Učenci z dosežki na tej ravni 

izkazujejo tiste osnovne kompetence branja, ki jim omogočajo nadaljevanje učenja 

na drugih področjih in s tem tudi uspešno in učinkovito delovanje v vsakdanjem 

življenju.« (Pedagoški inštitut, 2010: 10)  

Učenci z dosežki na 6. ravni te lestvice so opredeljeni kot zelo dobri bralci, ki lahko 

uspešno berejo zelo različna besedila, pridobijo želene informacije o neznani temi iz 

nenavadnih oblik pisnega gradiva ter lahko razumejo manj očitna sporočila v 

besedilu. Obenem so kritični do, a tudi odprti za koncepte, ki so v nasprotju z 

lastnimi in splošnimi pričakovanji. Učenci z dosežki na spodnjem delu lestvice 

bralne pismenosti (na 1. b ravni) izkazujejo zmožnost pridobivanja le izrecno 

podanih informacij iz kratkih in preprostih besedil znane oblike, ki govorijo o 

poznanih vsebinah, ali izpeljav zelo preprostih sklepov (Pedagoški inštitut, 2010). 

»Delež učencev, ki imajo dosežke na najvišjih ravneh, je pomemben, ker bodo današnji 

učenci z dosežki na teh ravneh vplivali na prispevek države h globalnemu razvoju v 

prihodnje.» (Pedagoški inštitut, 2007) 

Povprečen dosežek slovenskih učencev v bralni pismenosti (494 točk) leta 2006 je bil 

podoben povprečju držav OECD (povprečje OECD 492). Najvišje se je uvrstila 

Koreja (556 točk), Finska je zasedla drugo mesto (547 točk). V tem letu je v 

Sloveniji 83,5 %učencev doseglo vsaj temeljne kompetence branja. OECD povprečje 

je bilo 79,9 %, a je pomemben podatek, da je v več državah (Finska, Koreja, Nova 

Zelandija, Nizozemska, Švedska, Danska, Poljska, Švica) te kompetence dosegel 

večji delež učencev.  

V Sloveniji je najvišjo raven na bralni lestvici doseglo 5,3 % učencev (OECD 

povprečje je bilo 8,6 %). Izmed podatkov 38 držav jih je na tej ravni doseglo 23 višji 

delež kot v Sloveniji. V Koreji je ta delež znašal 21, 7 %, na Finskem pa 16, 7 %.  

Delež učencev, ki so dosegli najnižjo raven ali manj je bil v Sloveniji 16,5 %, OECD 

povprečje je 20,1 %, finsko le 4,8 %.  
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V letu 2009 je prišlo do nekaterih pomembnih ugotovitev, saj je Slovenija tokrat 

sodelovala že drugič. Podatki iz tega leta so najnovejši in tako najbolj relevantni v 

prikazu trenutnega stanja slovenskih učencev na merjenih področjih.  

• Slovenski učenci so v povprečju dosegli 483 točk, kar je manj kot povprečje 

držav članic OECD (494 točk), pa tudi 11 točk manj kot leta 2006. To našo 

državo uvršča statistično pomembno pod OECD povprečje. Najvišji povprečni 

dosežek so dosegli učenci v Šanghaju (556 točk), sledijo jim učenci v Koreji, 

na Finskem (536 točk) in Hongkongu. Med vodilnimi državami po 

povprečnem dosežku je največ azijskih držav, edina evropska država, ki ji 

stoji ob strani, pa je Finska.  

• V Sloveniji 79 % učencev dosega temeljne bralne kompetence, v povprečju 

OECD je teh učencev 81 %, na Finskem pa 92 %.  

• Najvišje bralne kompetence (torej 6. raven, podatki iz leta 2006 pa kot 

najvišjo navajajo 5. raven) dosega 0,3 % slovenskih učencev, v OECD znaša 

delež 1 %. Na Finskem znaša ta delež 1,6 %. 5. raven je v Sloveniji doseglo 

4,3 % učencev, na Finskem pa 13 %.  

V raziskavi PISA 2009 (Pedagoški inštitut, 2010) so bili zbrani tudi spremljajoči 

podatki iz osebnega in šolskega okolja sodelujočih učencev. Učenci so odgovarjali na 

vprašalnik, ki je med drugimi zajemal vprašanja o odnosu do branja ter zavzetosti 

oziroma motivaciji za branje.  

Rezultati kažejo na to, da so v vseh državah učenci z višjimi dosežki tisti učenci, ki 

radi berejo in veliko berejo (vsakodnevno branje).  

• V Sloveniji znaša razlika v dosežkih med učenci, ki so motivirani za branje , 

in učenci, ki niso, več kot eno raven lestvice. Največji razkorak v rezultatih 

vprašalnika je med učenci, ki nikoli ne berejo za zabavo, in učenci, ki vsaj 

nekaj minut dnevno berejo za zabavo. V Sloveniji je kar 40 % učencev 

odgovorilo, da nikoli ne berejo za zabavo, v OECD je teh učencev 37 %, na 

Finskem pa 33 %.  

• V splošnem so slovenski učenci na vprašanja redkeje odgovarjali v prid branju 

ali pa so bili odgovori podobni povprečju OECD. Ena očitnejših razlik v 

deležih se na primer pokaže pri strinjanju s trditvijo »Berem le, če moram«. S 

to se v Sloveniji strinja ali zelo strinja 52 % učencev, medtem ko je povprečje 
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OECD 41 %. Na Finskem je delež teh dveh odgovorov skupno 34 %. Zanimiv 

primer je tudi vprašanje o branju kot najljubšem hobiju. V Sloveniji je pri 

trditvi, da je branje eden njihovih najljubših hobijev, izrazilo močno 

nestrinjanje 38 % učencev, povprečje OECD pa je bilo 30 % in ravno tako na 

Finskem. Močno nestrinjanje s to trditvijo je v Sloveniji izrazilo 76 % 

učencev, povprečni delež OECD  je bil 65 %, na Finskem pa 67 %.  

Glede na to bi bilo smotrno razmišljati o spodbudah za branje, še posebej pri tistih 

učencih, ki sicer niso motivirani za branje. Raziskave tega področja (OECD PISA 

2009, 2010) potrjujejo, da so uspešnejši bralci bolj motivirani za branje in tudi 

pogosteje berejo. To ima za posledico obširnejši besedni zaklad in razumevanje 

besedila. 

Rezultati raziskave PISA 2009 so tudi pokazali, da je pomembno, da se učenci 

zavedajo, še bolj pa, da uporabljajo ustrezne strategije branja in učenja. Učenci z 

višjimi dosežki so torej tisti učenci, ki samousmerjajo lastno učenje in vedo, kako 

bodo besedilo razumeli ter si zapomnili in povzeli pomembne informacije. Razlika v 

dosežkih med učenci, ki se zavedajo in uporabljajo ustrezne strategije, znaša namreč 

več kot eno raven na bralni lestvici.  

(Povzeto iz virov OECD PISA 2009, 2010; OECD PISA 2006, 2007; PISA 2009 

results, 2010; OECD Programme for international student assessment 

(PISA)[Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA)] , 2011, The 

Finnish educational system and PISA [Finski šolski sistem in PISA] , 2009; The 

Finnish PISA 2006 [Finska PISA 2006] , 2006; PISA 09, 2011; PISA 2009 at a glance 

[Na kratko o PISI 2009 ] , 2010; PISA 2009 results: Executive Summary [Rezultati 

PISE 2009: Povzetek] , 2010) 
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3. ŠOLSKI SISTEM  

3.1.  Šolstvo v Sloveniji (odgovornost, financiranje in spremljanje) 

V Sloveniji so pristojnosti in odgovornosti za upravljanje edukacijskega sistema 

razporejene med Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo, lokalnimi skupnostmi (občinami), strokovnimi sveti, ki jih 

imenuje Vlada Republike Slovenije, in zavodi, ki so ustanovljeni za razvoj in 

svetovanje na področju vzgoje in izobraževanja (Zavod RS za šolstvo, Center RS za 

poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije, Državni izpitni 

center, Center šolskih in obšolskih dejavnosti). 

Ministrstvo za šolstvo in šport je odgovorno za upravljanje politike edukacije do 

višjih oblik izobraževanja, in sicer skrbi za nadzor kakovosti, porazdelitev denarnih 

sredstev, izvajanje zakonov in odločitve v zvezi z upravljanjem, ki zadevajo ustanove 

za predšolsko, obvezno ter srednješolsko edukacijo. Ministrstvo za visoko šolstvo 

znanost in tehnologijo pa opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne 

dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na 

področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na 

področju informacijske družbe. Večinsko odgovornost za višješolsko izobraževanje 

prevzema Ministrstvo za šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si/).  

Lokalne skupnosti (občinski sveti) so odgovorni za ustanovitev predšolskih ustanov 

ter osnovnih šol in sodelujejo pri upravljanju plač uslužbencev v predšolski vzgoji in 

izobraževanju. Središčno vlogo vodenja financ, organizacije in procesa poučevanja 

imajo sveti šol, ki so sestavljeni iz predstavnikov ustanoviteljev, zaposlenih in 

staršev.  

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport skrbi za šolsko inšpekcijo, ki 

ocenjuje delo učiteljev, zunanja preverjanja znanja, preučuje samoevalvacije in 

državne ter internacionalne raziskave. (Eurydice, 2010)  
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3.2.  Šolstvo na Finskem (odgovornost, financiranje in spremljanje) 

Za izobraževanje je na Finskem odgovorno Ministrstvo za izobraževanje in kulturo. 

Finska nacionalna komisija za izobrazbo (Finnish National Board of Education, v 

nadaljevanju FNBE) z Ministrstvom razvija izobraževalne cilje, vsebino in metode za 

osnovno, srednje in odraslim namenjeno izobraževanje. Dodatno ima vsako od šestih 

provinc Oddelek za izobraževanje in kulturo, ki se ukvarja s temi zadevami. Lokalna 

administracija je v domeni občin, ki v tem sistemu z odgovornostjo za ponudbo in 

omogočanje izobraževanja tu igrajo odločilno vlogo.  

Odgovornost za financiranje izobraževanja/edukacije je tako razdeljena med državo 

in občine. Večino izobraževalnih institucij, na katerih je možno osnovno ali 

srednješolsko izobraževanje, vzdržujejo občine ali združenja občinskih uprav. 

Državno financiranje temelji na enotni preračunani ceni. Državne subvencije za 

osnovno in srednješolsko izobraževanje so del celotnega državnega financiranja 

osnovnih občinskih potreb, srednješolske in politehnične ustanove pa imajo 

financiranje deloma krito tudi glede na uspešnost. Finske univerze ali neodvisne 

korporacije sodijo v domeno javne uprave ali fundacij pod zasebnim pravom. 

Občine določijo, koliko avtonomije bodo imele šole, te pa imajo pravico omogočati 

izobraževanje  glede na lastne administrativne ureditve, dokler izpolnjujejo osnovne 

predpise, ki jih določa zakon.   

Inšpekcijski obiski šol so bili opuščeni in država nima sistema nadzorovanja, 

ločenega od šole. Izobraževalne ustanove se ravnajo po predpisih zakonodaje in 

nacionalnega kurikuluma, odgovorne pa so tudi za samovrednotenje izobraževanja, ki 

ga nudijo. Dodatno se od njih pričakuje, da sodelujejo v nacionalnih ter mednarodnih 

ocenjevanjih, sicer pa sistem temelji na zaupanju v strokovnost učiteljev, ki težijo k 

uresničevanju ciljev, zapisanih v nacionalnem kurikulumu. Za razvijanje vrednotenja, 

koordiniranje, upravljanje ter načrtovanje je sicer zadolžen Koncil za vrednotenje 

edukacije, ki sodeluje z Ministrstvom za edukacijo in kulturo. (Finnish Eurydice Unit 

[Finska enota Eurydice-a],2010; http://eacea.ec.europa.eu) 
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3.3.  Šolski sistem v Sloveniji 

3.3.1. Predšolsko izobraževanje 

Predšolska edukacija je namenjena otrokom od enega leta starosti (oziroma 11 

mesecev) do vstopa v osnovno šolo (6 let) in se deli na otroško nego ter zgodnjo 

splošno predšolsko vzgojo. Programe izvajajo javni ali zasebni vrtci, vrtci pri 

osnovnih šolah in zasebni učitelji predšolske vzgoje v vzgojno-varstvenih družinah. 

Ministrstvo za šolstvo in šport določa sestavo osebja in dodatno pomoč posebnim 

skupinam otrok, druga področja predšolskega izobraževanja so v domeni občin.  

Udeležba v vzgojno-izobraževalnem procesu ni obvezna in je plačljiva, vendar je 

cena prilagojena posameznikom in vključuje primerjavo med družinskim dohodkom 

ter povprečno plačo v Sloveniji, prav tako se cena spreminja, če v družini več otrok 

obiskuje vrtec oziroma drugo obliko predšolske vzgoje in izobraževanja. 

3.3.2. Obvezno šolanje 

Osnovna šola je brezplačna za vse otroke, ki v koledarskem letu vstopa v prvi razred 

dopolnijo 6 let. Šolanje učenec zaključi, ko uspešno zaključi predpisan program, 

oziroma po 9 letih. Če mu to v navedenem času ne uspe, ima možnost dveh dodatnih 

let šolanja. Starši lahko pri vpisu otroka v šolo izbirajo med javnimi in zasebnimi 

šolami ali šolanjem na domu, vendar je v praksi skoraj 100 % otrok vpisanih v javne 

šole. Pri izbiri šole imajo starši pravico izbirati med šolami, ki so v šolskem okolišu, 

za vpis na šolo v drugem šolskem okolišu potrebujejo soglasje želene šole. 

(Compulsory basic education in Slovenia [Obvezno šolanje v Sloveniji] , 2011)  

• Trajanje šolskega leta, tedna, ure 

Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po 5 dni v tednu, običajno med 175 do 

190 dni. Število ur na teden variira med 20 (1. razred) in 30 (9. razred). Ura pouka 

traja praviloma 45 minut. 

• Število učencev v razredu 

V posameznem oddelku osnovne šole je največ 28 učencev, povprečje učencev za 

šolsko 2010/11 znaša 19 učencev na razred.   
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• Organizacija pouka  

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju od 1. do 3. razreda učence vse predmete 

poučuje isti razredni učitelj. Športno, glasbeno in likovno vzgojo lahko poučujejo 

učitelji teh predmetov. V prvem razredu hkrati poučujeta dva učitelja, od katerih je 

eden vzgojitelj predšolskih otrok ali razredni učitelj. V drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju pouk postopoma izvajajo predmetni učitelji, v tretjem pa 

izključno predmetni učitelji.  

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011; Eurydice, 2011; UL RS, št. 57/2007: 

člen 25, 2007) 

 

3.3.3. Srednješolsko in posrednješolsko (vendar ne terciarno) 
izobraževanje  

Srednješolsko izobraževanje je brezplačno in namenjeno mladim med 15 in 19 letom 

starosti.  

Po zaključeni osnovni šoli lahko mladi nadaljujejo izobraževanje na gimnazijah, 

poklicnih ali tehniških šolah. Za vpis so najpomembnejše predmetne ocene iz 

osnovne šole, čeprav nekatere šole lahko zahtevajo dodatne vpisne pogoje (dosežke v 

športnih panogah, posebne nadarjenosti na umetnostnem področju).  

Učni načrt za gimnazijo predvideva zaključek v štirih letih. Šolsko leto je razdeljeno 

na ocenjevalna obdobja, v katerih učitelji ocenjujejo znanje dijakov. Program 

gimnazije se zaključi z maturitetnim preizkusom znanja – maturo (5 predmetov). 

Uspešno opravljen maturitetni preizkus je pogoj za vpis na višje oblike izobraževanja  

Srednje tehniško in strokovno izobraževanje prav tako traja 4 leta, ob koncu pa je 

potrebno opraviti zaključni izpit ter poklicno maturo, ki omogoča vpis na poklicne 

višje oblike izobraževanja, z dodatnim maturitetnim testom pa na nekatere 

akademske programe.  

Poklicno izobraževanje traja 2 leti. Po zaključnem izpitu lahko dijaki vstopijo na trg 

dela ali nadaljujejo izobraževanje na višji obliki, srednji tehniški in strokovni vrsti 

izobraževanja. 

Maturitetni tečaji so na voljo tistim, ki niso dokončali gimnazije in se želijo vpisati 

na univerzo. Poklicni tečaji so namenjeni tistim, ki jim ni uspelo opraviti mature in 
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želijo pridobiti poklicne kvalifikacije, kvalifikacije za zaposlitev ali druge 

kvalifikacije.  

Mojstrski izpit so namenjeni vsem, ki so dokončali triletno srednje poklicno 

izobraževanje in imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj. Izpit in dodatni premostitveni 

izpit iz nekaterih izobraževalnih področij omogočata vodenje vajencev ali 

nadaljevanje izobraževanja na višjem izobraževalnem nivoju.  

3.3.4. Terciarno izobraževanje 

Terciarno izobraževanje v Sloveniji vključuje višje poklicne šole ter višjo akademsko 

in profesionalno izobraževanje. Omogočajo ga javne ali zasebne univerze ali 

samostojni visokošolski zavodi.  

Višje poklicne šole nudijo dveletno poklicno izobraževanje, ki se zaključi z diplomo 

(ta potrjuje dokončano področje izobraževanja) ter Dodatkom k diplomi v 

slovenskem jeziku ter jeziku enega od držav Evropske unije.  

 Od akademskega leta 2010/11 je izobraževanje na vseh višjih izobraževalnih 

ustanovah strukturirano po treh nivojih, in sicer Bachelor, Master in Doktorat. 

Potrebno skupno število kreditnih točk za prva dva je 300 KT.  

Vpis na višje strokovne šole je možen z dokončano štiriletno srednjo tehniško šolo 

ali gimnazijo, triletno srednje poklicno izobraževanje ali po treh letih delovnih 

izkušenj z dodatnim sprejemnim izpitom.  

Maturitetno spričevalo omogoča vpis na vse oblike visokega izobraževanja, medtem 

ko lahko po opravljeni poklicni maturi študentje nadaljujejo izobraževanje na 

poklicno orientiranih izobraževanjih. Na ustanovah z omejenim številom mest se 

lahko pri vpisu upoštevajo maturitetni rezultati ter ocene srednješolskih predmetov, 

nekatere ustanove pa zahtevajo kot pogoj za vpis dokaz posebnih veščin.  
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3.3.5. Učitelji na posameznih stopnjah šolskega sistema 

Na predšolski stopnji poučujejo otroke učitelji predšolske vzgoje, ki imajo stopnjo 

Bachelor in naziv diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. V osnovnih šolah 

poučujejo učitelji razrednega pouka, ki so dosegli stopnjo Master in imajo naziv 

magister profesor. Za redno delo morajo opraviti pripravništvo, ki traja od 6 do10 

mesecev in se zaključi s preverjanjem učitelja. 

V prvih treh letih osnovne šole poučujejo razredni učitelji, naslednja tri leta 

poučujejo lahko tako razredni kot predmetni učitelji, medtem ko v zadnjih treh letih 

osnovne šole učence poučujejo predmetni učitelji, ki imajo diplomo ustrezne 

fakultete ter ustrezen naziv. 

Srednješolsko izobraževanje izvajajo strokovno usposobljeni pedagogi, ki imajo 

izobrazbeno stopnjo Bachelor, Master ali najvišje možne kvalifikacije na svojem 

poklicnem področju in določen delež opravljenih pedagoških študij (odvisno od 

predmeta ter vrste ustanove, na kateri poučujejo).   

Za poučevanje na univerzi je zahtevan doktorski naziv. (Eurydice, 2010) 
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3.4.  Šolski sistem na Finskem  

3.4.1. Predšolsko izobraževanje 

Od rojstva do 6. leta starosti lahko otroci obiskujejo centre za dnevno varstvo ali 

manjša družinska varstva na zasebnih domovih (ki se plačajo glede na prihodek 

staršev). Vsi šestletniki imajo pravico do brezplačnega predšolskega izobraževanja. 

Občina odloči ali ga nudi v šolah, v centrih dnevnega varstva ali na drugi primerni 

lokaciji. Kljub neobveznosti do te oblike izobraževanja je v letu 2008 predšolsko 

izobraževanje koristilo preko 99 % šestletnikov. (Finnish Eurydice Unit [Finska 

enota Eurydice-a] , 2011) 

3.4.2. Obvezno šolanje 

Osnovna šola traja 9 let. Otroci pričnejo z obveznim šolanjem v letu, ko dopolnijo 7 

let, šolanje pa se konča, ko učenci predelajo učne načrte osnovnega izobraževanja, 

oziroma po desetih letih osnovnega šolanja – možno je namreč koristiti tudi dodatno 

10. leto, ki je prostovoljno in namenjeno tistim, ki želijo utrditi znanje ali izboljšati 

ocene pri posameznih predmetih, kar poveča možnosti za vpis na želeno srednjo šolo. 

(Basic Education Act [Zakon o osnovnem izobraževanju] , člen 25, 1998) 

• Trajanje šolskega leta, tedna, dne, ure 

Šolsko leto traja 190 dni, število ur na teden variira med 19 in 30, odvisno od stopnje 

ter števila izbirnih predmetov. Šolski dan v 1. in 2. razredu ne traja več kot 5 ur, v 

višjih razredih 7. šolska ura traja 60 minut, od česar je zadnjih 15 minut namenjenih 

odmoru.  

• Število učencev v razredu 

Glede velikosti razreda ni posebnih predpisov, ti so posebej opredeljeni le za razrede 

z otroki s posebnimi potrebami. Načeloma so razredi sestavljeni iz skupin isto starih 

otrok, a je možno tudi poučevanje različno starih, še posebej na manjših šolah.  

• Organizacija pouka 

Od 1. do 6. razreda poučuje učence večino predmetov isti razredni učitelj, določene 

predmete, še zlasti umetnost, glasbo in športno vzgojo, poučujejo tudi predmetni 

učitelji. Od 7. do 9. razreda učence poučujejo predmetni učitelji. 
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Tabela 1: Ureditev nekaterih področij obveznega šolanja v Sloveniji in na Finskem 

 Slovenija Finska 
Trajanje šolskega leta 175-190 dni 190 dni 

Število ur pouka na teden 20–30 19–30 

Trajanje šolske ure  45 minut  60 minut (od tega 15 minut 

odmora) 

Število učencev v razredu Največ 28 učencev (realno 19) Ni določeno 

Organizacija pouka 1. –5. r.: razredni učitelj6  

 

1.–6. r: razredni učitelj  

 

Poleg razrednih učiteljev lahko predmete glasbena, likovna  ter 

športna vzgoja  poučujejo tudi predmetni učitelji. 

4., 5., 6. r: postopno uvajanje 

predmetnih učiteljev  

 

 

 7.–9. r.: izključno predmetni 

učitelji 

 

7.-9. r.: izključno predmetni 

učitelji 

 
 

Viri: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011; Eurydice, 2011; UL RS, št. 57/2007: člen 25, 
2007 

3.4.3. Srednješolsko izobraževanje 

Za nadaljevanje šolanja obstajata dve vrsti srednješolskega izobraževanja – splošna 

srednja šola ter srednja šola za poklicno usmerjanje in usposabljanje. Obiskujejo jo 

lahko mladi od 16. leta dalje in odrasli (za te se štejejo odrasli nad 25 let). Vsi, ki so 

končali osnovno šolo, imajo pravico do vpisa na katerokoli izbrano vrsto 

srednješolskega izobraževanja in po podatkih iz leta 2008 je število tistih, ki so se 

odločili za nadaljnje šolanje presegalo 90 %7. Splošne srednje šole dijake izbirajo na 

podlagi predhodnega šolskega uspeha, medtem ko poklicne lahko zahtevajo tudi 

delovne izkušnje, druge primerljive dejavnike ali sprejemni izpit. Učni načrt splošne 

srednje šole predvideva zaključek v treh letih, vendar je ta možen v dveh do štirih 

letih8, poklicno izobraževanje pa traja 3 leta (oziroma 120 kreditnih točk)9. Končana 

srednja šola je pogoj za vpis v vrste višjega izobraževanja. 

 

                                                           
6 1. razred hkrati poučujeta dva učitelja. 
7 Od teh se jih je 51 % vpisalo na splošne srednje šole in 42 % na srednje poklicno izobraževanje in 
usposabljanje. (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011) 
8 Poučevanje ni omejeno na razrede ali letnike. V rabi je ”kreditni sistem šolanja” in dijaki 
zaključijo šolanje po opravljenem zahtevanem številu predmetov, oziroma modulov. Ob koncu 
srednje šole imajo dijaki tudi maturitetno preverjanje. (Finnish Eurydice Unit, 2011) 
9 Dijaki sledijo individualnemu študijskemu programu, ki narekuje izbiro in  napredek v študiju. 
Uspeh je ocenjen glede na nacionalni kurikulum, v okviru preverjanja pa so tudi veščine, ki se jih 
ovrednoti v sodelovanju s predstavniki delovnega okolja. (Finnish Eurydice Unit, 2011) 
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3.4.4. Terciarno izobraževanje 

Višje izobraževanje je na Finskem možno na dveh vrstah institucij, in sicer na 

univerzah ter tako imenovanih Politehnikah, profesionalno usmerjenih višješolskih 

ustanovah (pogosto imenovanih »univerze za uporabno znanost«). Univerze 

poudarjajo znanstveno raziskovanje in izobrazbo, medtem ko so politehnike 

usmerjene v praktično znanje. Vpis na univerze je splošno dostopen tistim z 

opravljenim maturitetnim izpitom (dodatno je možen vpis z diplomo politehnične 

univerze, dodatnim posrednješolskim šolanjem ali vsaj triletnimi poklicnimi 

kvalifikacijami, mogoče so tudi nekatere druge možnosti), vendar je zaradi visokega 

števila prijav število študentov omejeno. Univerze zato za vpis upoštevajo uspeh na 

maturitetnem izpitu in imajo sprejemne izpite.  

Za vpis na politehnično univerzo se zahteva zaključena splošna srednja šola ali 

srednje poklicno izobraževanje in usposabljanje. Tudi tu je izbor utemeljen v 

predhodnih učnih dosežkih študenta ter sprejemnih izpitih, za nadaljevanje v drugo 

stopnjo, ki omogoča akademski naziv, pa je potrebno imeti vsaj tri leta delovnih 

izkušenj.  

Na univerzah je možno pridobiti nižji akademski naziv Bachelor, za katerega je 

potrebno zaključiti triletno izobraževanje, ali višji akademski naziv Master, ki traja 

pet let. Podiplomski študij nudi izbirni program preddoktorata licentiat in najvišji 

doktorski študij, po zaključku katerega se pridobi naziv doktor.  

3.4.5.  Učitelji na posameznih stopnjah edukacijskega sistema 

Predšolsko edukacijo izvajajo učitelji predšolske vzgoje z nazivom Bachelor ali 

razredni učitelji. V prvih šestih razredih osnovne šole navadno poučujejo razredni 

učitelji, v zadnjih treh pa predmetni učitelji. Razredni učitelji imajo naziv Master, 

predmetni prav tako, in sicer Master naziv za predmet, ki ga poučujejo, kot tudi za 

pedagoške študije. Na politehničnih univerzah se za poučevanje zahteva ustrezen 

akademski naziv, ustrezno izobrazbo politehnične univerze ali najvišjo možno 

kvalifikacijo v lastnem poklicu ter 3 leta delovnih izkušenj in opravljeno določeno 

število predmetov na pedagoškem področju. Na univerzah se v splošnem zahteva za 

poučevanje doktorski naziv ali drug podiplomski naziv (Finnish Eurydice Unit [Finska 

enota Eurydice-a], 2011) 
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Slika 2: ZGRADBA ŠOLSKEGA SISTEMA NA FINSKEM 

 

Vir: 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/liitteet/finnish_educ
ation.pdf  
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4. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA  

4.1.  Študij razrednega pouka v Sloveniji 

4.1.1. Vpisni pogoji za študij razrednega pouka v Sloveniji 

V Sloveniji so splošni vstopni pogoji za študijske programe, ki so namenjeni 

izobraževanju strokovnih delavcev, določeni z Zakonom o visokem šolstvu (2006). 

Bodoči študenti morajo zaključiti splošno srednjo šolo in opraviti splošno maturo.  

V študij po univerzitetnem študijskem programu na posameznem strokovnem 

področju se lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu 

za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz 

enega od predmetov splošne mature. Ustrezni program za pridobitev srednje 

strokovne izobrazbe ter predmet mature se določita s študijskim programom. 

Selekcijske kriterije ob omejitvi vpisa določi posamezni študijski program: običajno 

je selekcija narejena na osnovi srednješolskih ocen in uspeha na splošni oz. poklicni 

maturi.10 

4.1.2. Študij razrednega pouka v Sloveniji 

 Obstoječi pravilnik določa, da morajo osnovnošolski učitelji zaključiti štiriletni 

univerzitetni študijski program in pridobiti naziv učitelj razrednega pouka ali učitelj 

enega ali dveh predmetov. 

Generacije študentov, vključene v bolonjske študijske programe morajo za vstop v 

pedagoški poklic (učitelj, šolski svetovalni delavec) zaključiti drugostopenjski 

študijski program in doseči Master degree (300 KT).  

                                                           
10 Nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) predlaga spremembe na področju vstopnih 
pogojev. Za vpis kandidatov ki so opravili poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov splošne 
mature, predlaga, da se za vpis na študijske programe, ki so namenjeni bodočim učiteljem in šolskim 
svetovalnim delavcem, kot vstopni pogoj predpiše zaključena splošna srednja šola in opravljena 
splošna matura. Kandidate s poklicno maturo in z opravljenim dodatnim predmetom iz splošne 
mature naj je  možno vpisati le iz vsebinsko sorodnih srednješolskih programov, v katerih so dijaki 
pridobili ustrezno znanje, ki ga potrebujejo za nadaljnji študij, v primeru omejitve vpisa pa naj se 
kot selekcijski kriterij uporabi kombinacija dosežka na maturi in zaključenih ocen zadnjih dveh 
letnikov srednje šole. Predlaga tudi stalno spremljanje in analizo potreb  po posameznih profilih v 
vzgojno – izobraževalnih inštitucijah s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter v primeru 
pomanjkanja diplomantov posameznih študijskih programov vpis na te študijske programe uvede 
spodbujanje  s sistemom kadrovskih štipendij.  
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Vzgojitelji predšolskih otrok bodo morali zaključiti prvo stopnjo visokošolskega 

strokovnega programa (180 KT).11 (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 

Izobraževanje strokovnih delavcev in njihov profesionalni razvoj, 2011) 

 
4.1.3. Motiviranost za poklic učitelja razrednega pouka v Sloveniji 

V Sloveniji se za ta poklic odločajo študenti, ki v povprečju sodijo med povprečno 

uspešne na zunanjem preverjanju. Leta 2005 se je za študij razrednega pouka na treh 

fakultetah prijavilo kar 651 kandidatk in kandidatov. Želja »študirati razredni pouk 

pa se je uresničila nekaj več kot 44 % prijavljenih, oziroma 288 študentom.(Gaber et 

al., 2006: 41)  

Podatki za leto 2010/2011 so vse tri pedagoške fakultete izmed kandidatov, katerih 

prva želja je bila študij razrednega pouka, vpisale 77 % prijavljenih. (Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju, Izobraževanje strokovnih delavcev ..., 2011) 

Vpisi za leto 2011/12 v času nastajanja diplomskega dela še potekajo, a podatki o še 

prostih mestih za vpis omogočajo predstavo o interesu za poklic razrednega učitelja. 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ima v drugem krogu vpisa od razpisanih 

120 mest prostih še 5, vendar za vpis zahtevajo preizkus sposobnosti. (Prvi rok, 

2011: 15) 

Pedagoška fakulteta v Kopru je razpisala 60 mest, na fakulteto pa se je prijavilo v 

prvem roku 84 kandidatov. Sprejeli so jih 60. (Prvi rok, 2011: 10) 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani je objavila 120 mest, prijavilo se je 260 kandidatov. 

Postavljena je bila zahteva po minimalno 64 točkah. Sprejeli so jih 123. (Prvi rok, 

2011: 9) Trenutno stanje pred rezultati drugega vpisa kaže, da so slovenske fakultete 

sprejele 60 % od vseh vpisanih. Dve od teh sta imeli omejitev vpisa, in sicer s 

predpisanim najmanjšim številom točk, pri eni 50 in pri drugi 64, ena pa te omejitve 

ni postavila. 

                                                           
11 Kvalifikacijo za poučevanje je sicer možno dobiti z uspešnim zaključkom visokošolskega 
študijskega programa, ki je namenjen poučevanju enega ali dveh predmetov in s pridobitvijo 
strokovnega naziva profesor enega ali dveh predmetov (vzporedni model izobraževanja učiteljev) ali 
z uspešnim zaključkom visokošolskega študijskega programa, v katerem študenti usvojijo potrebna 
znanja o določenem predmetnem področju, v času študija pa ne usvojijo potrebnega pedagoškega 
znanja. Po zaključku študija mora takšen diplomant zaključiti še enoletno pedagoško-andragoško 
izobraževanje, ki je ovrednoteno s 60 kreditnimi točkami (zaporedni model izobraževanja učiteljev). 
(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011) 
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V Sloveniji te zahteve niso tako visoke kot na Finskem, kar je razvidno iz primerov 

študijskih smeri, za kateri pri vpisu veljata strožji omejitvi. Na enopredmetni 

univerzitetni študijski program psihologija na Filozofski fakulteti v Ljubljani je 

potrebno za vpis zbrati 88,5 točk, za vpis na enoviti magistrski študijski program 

medicina na medicinsko fakulteto UL pa 88,2 točk. (Prvi rok, 2011: 8) 

4.1.4. Osebni dohodek razrednega učitelja v Sloveniji 

Podatki o osebnih dohodkih učiteljev so podani v bruto znesku, v ameriških dolarjih 

in preračunani po pariteti kupne moči (Purchasing Power Parity, krajše PPP), kar je 

skupaj v nadaljevanju označeno s kratico PPP$12. Zneski se nanašajo na letni 

zakonsko obvezni dohodek razrednega učitelja z minimalno stopnjo izobrazbe, ki je 

potrebna za opravljanje poklica. Podatki veljajo za leto 2008, nazadnje so bili 

preverjeni v marcu 2011.  

Povprečni bruto letni osebni dohodek učitelja razrednega pouka v Sloveniji ob 

začetku službovanja znaša 27.470 PPP$ in po 15 letih 32.075 PPP$. Najvišji možni 

dohodek pod omenjenimi pogoji znaša 33.967 PPP$. (Teachers’ salaries [Osebni 

dohodki učiteljev] , 2011) 

                                                           
12 Pariteta kupne moči (oznaka PPP$) je način izražanja vrednosti bruto domačega proizvoda (krajše 
BDP) ali dohodkov različnih držav (z običajno različno strukturo cen) prek uporabe skupnega 
imenovalca, kar omogoča mednarodne primerjave. Potreba po takem imenovalcu izhaja iz dejstva, 
da so razmerja cen različnih dobrin v košari potrošnje različne v različnih državah. Pretvorba 
nacionalne valute v dolarje z uporabo standardnega menjalnega tečaja torej ne zadošča za izražanje 
dejanskih razlik v življenjski ravni med državami. Vrednost BDP, izražena v PPP$, odraža realne 
prihodke, ki bi jih prebivalstvo imelo, če bi bila struktura cen podobna kot v ZDA. (Pahor, Cirman, 
2004) 
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4.2.  Študij razrednega pouka na Finskem 

4.2.1. Pri izobraževanju mladih je najpomembnejše, da ga izvajajo 
motivirani in visoko izobraženi strokovnjaki  

Poučevanje gradi podlago, osnovo za prihodnost – ta misel je usidrana globoko v 

zavest Fincev. »Na Finskem je učiteljski poklic visoko cenjen«, trdijo na spletnih 

straneh OAJ13, sindikata za izobraževanje na Finskem (Teacher Education in Finland 

[Izobraževanje učiteljev na Finskem] , 2011), to je dejstvo in se potrjuje preko 

mnogih kanalov. V duhu vodila, da visoko izobraženi učitelji zagotavljajo 

kakovostno poučevanje, je izobraževanje učiteljev prešlo na univerzitetno raven že v 

70. letih 20. stoletja. Tudi danes prednjači – za izobrazbo je potreben študij 

magisterija, zato je proces izobraževanja učitelja glede na ostale evropske države v 

povprečju daljši (Gaber et al., 2006: 39). 

4.2.2.  Vpisni pogoji za študij razrednega pouka na Finskem 

Kvalifikacije za poučevanje so predpisane po zakonu in se razlikujejo glede na vrsto 

poučevanja. Državne zahteve zagotavljajo, da ostaja standard izobrazbe učiteljev 

visok. Za vpis na študij učiteljskega poklica sta tako potrebna dobro opravljena 

srednja šola in matura, poleg tega pa je za vpis na pedagoško smer potrebno opraviti 

še sprejemne izpite. (Ibid.: 41)  

Pri množičnem interesu za poklic – za poučevanje na primarni stopnji sprejmejo le 

10 do 15 % prijavljenih kandidatov (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011) – si 

univerze lahko privoščijo izbor najboljših in najbolj motiviranih, to pa dosežejo z 

zahtevnimi vpisnimi pogoji. Postopek izbiranja se deli na več faz oziroma krogov. Po 

podatkih Univerze v Helsinkih so za šolsko leto 2004/5 v prvem krogu izbiranja 

preverjali uspeh v šoli in na maturi ter dodatne točke za delo z učenci. Izmed 700 

prijavljenih kandidatov jih je 300 smelo napredovati v naslednji krog, v katerem so 

svoje kompetence dokazovali s poznavanjem vnaprej določene literature, pogovorom 

in delom v skupini. (Gaber et al., 2006: 41). Podatki iz osebnega intervjuja, 

pogovorov z asistenti in ravnateljem na osnovni šoli Rauma za leto 2010/11 se 

nekoliko razlikujejo. Kandidati najprej pišejo test iz poznavanja predpisane 

literature, izmed teh jih določeno število napreduje v naslednji krog. Kandidate tu 

izprašuje posebna komisija, in sicer tako enotna vprašanja, namenjena vsem 

                                                           
13 www.oaj.fi 
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kandidatom, kot tudi povsem osebna vprašanja, ki se nanašajo na posameznikov 

pogled na svet ali vzroke za željo po študiju za poklic razrednega učitelja. V Raumi, 

ki je eno od mest, kamor se lahko kandidati prijavijo za pisanje presejalnega testa, se 

je za vpis na študij v šolskem letu 2010/11 prijavilo okoli 800 kandidatov, ki so 

pisali test iz poznavanja literature. V naslednji krog se jih je uvrstilo 240. Po 

opravljenih osebnih intervjujih so jih na fakulteto sprejeli 65. (Osebna komunikacija 

z ravnateljem, asistenti in učitelji, marec–maj 2011) 

Študenti se lahko za naziv učitelja izobražujejo na pedagoških fakultetah, pedagoških 

oddelkih fakultet ali na fakultetah, usmerjenih v določeno predmetno področje, na 

primer teološka fakulteta14 ali fakulteta za humanistične vede.  

4.2.3. Študij razrednega pouka na Finskem 

Najprej študentje opravijo triletni študij za naziv Bachelor, nato nadaljujejo s 

študijem za naziv Master. Za pridobitev je potrebno osvojiti 300 ECTS točk, kar traja 

okvirno pet let. Izobraževanje vključuje tudi pedagoške vede, katerih del je učiteljska 

praksa. Ta se izvede na eni od šol, namenjenih praktičnemu usposabljanju in je pod 

okriljem fakultete, ali na šoli, ki ima posebno dovoljenje za izvajanje prakse. 

(Teacher Education in Finland [Izobraževanje učiteljev na Finskem], 2011)  

Magistrski študij sestavlja pedagoški študijski program za učitelje, sestavljen iz vseh 

predmetov, ki se jih poučuje na razredni stopnji, ter medpredmetnih tem.  

Razredni učitelji so usposobljeni za poučevanje vseh šolskih predmetov od 1. do 6. 

razreda. Po individualnem dogovoru na šolah lahko določene predmete poučujejo 

predmetni ali drugi razredni učitelji. 

4.2.4. Motiviranost za poklic učitelja razrednega pouka na Finskem  

Podatki, ki najverodostojneje potrjujejo na začetku omenjeni odnos do poklica 

učitelja, se navezujejo na številčnost odločanja za študij ter s tem povezanimi 

vpisnimi pogoji.  

V knjigi Zakaj Finci letijo dlje? (2006) je zaslediti podatek, da kar 26 % vprašanih 

(vprašani so bili ob prehodu iz srednje šole v terciarno izobraževanje) odgovarja, da 

                                                           
14 Na Finskem je  obvezni predmet osnovne šole tudi religija. (National Core Curriculum 
[Nacionalni temeljni kurikulum] , 2004) 
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si želijo postati učitelji ali učiteljice. Zanimivo je, da je po vpisu sodeč še posebej 

oblegan študijski program »razredni učitelj ali učiteljica«.  

4.2.5. Vloga učitelja na Finskem 

Visoko izobraženi učitelji zagotavljajo kakovostno poučevanje, imajo pa tudi vlogo 

spodbujevalcev razumevanja in strpnosti (ibid.). Izobraževanju učiteljev ter tudi 

učitelji sami, kot se je pokazalo v intervjujih, pa mu pripisuje tudi poudarjeno vlogo 

pri učnih uspehih učencev.  

Kljub velikim razlikam v starosti otrok in velikosti razredov so cilji poučevanja 

izobraževalni, didaktični, vzgojni. Delo učitelja se je iz prenašalca znanja pretvorilo 

v vodenje učenja. Poleg poučevanja morajo učitelji načrtovati delo in sodelovati s 

kolegi, učenci in njihovimi starši ter mnogimi drugimi kontaktnimi skupinami.15 

(Teacher Education in Finland [Izobraževanje učiteljev na Finskem], 2011) 

4.2.6. Osebni dohodek učitelja razrednega pouka na Finskem 

Podatki o osebnih dohodkih učiteljev so podani v bruto znesku po sistemu PPP$. 

Zneski se nanašajo na letni zakonsko obvezni dohodek razrednega učitelja z 

minimalno stopnjo izobrazbe, ki je potrebna za opravljanje poklica. Podatki veljajo 

za leto 2008 in so bili nazadnje preverjeni v marcu 2011. Povprečni bruto letni 

osebni dohodek učitelja razrednega pouka na Finskem ob začetku službovanja znaša 

29.386 PPP$ in po 15 letih 38.217 PPP$. Najvišji možni dohodek pod omenjenimi 

pogoji znaša 47.964 PPP$. (Teachers’ salaries [Osebni dohodki učiteljev] , 2011.)16 

                                                           
15 Sindikat za področje izobraževanja na Finskem ali OAJ (Opetusalan Ammattijärjestö) se ukvarja s 
podporo  izobraževanju učiteljev in zavedanja o vplivu na odločitve, ki zadevajo izobraževalno 
politiko ter razvoj izobraževalnega sistema. Združenje za študentsko in učiteljsko izobraževanje, 
študentska organizacija učiteljev na Finskem (imenovana SOOL), je del organizacije OAJ (Teacher 
Teacher Education in Finland [Izobraževanje učiteljev na Finskem] , 2011). 
16 Po podatkih ravnatelja OŠ Rauma Tapia Heinoja bruto osebni dohodek učitelja mentorja na OŠ 
Rauma (Rauman normaalikoulu) na mesec znaša okoli 5000 eurov. (Osebna komunikacija, maj 
2011) 
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5. UČNI NAČRT IN KURIKULUM 

5.1.1. Opredelitev pojma učni načrt 

Strmčnik (1998: 117–118) pravi, da je učni načrt največkrat opredeljen kot strokovno 

šolski, upravni dokument, ki skupaj s predmetnikom določa vzgojno-izobraževalni 

profil šole, vzgojno-izobraževalne smotre, kodificira njim ustrezne učne predmete, 

njihove cilje, obseg in globino vsebine ter predvidi sistematično razvrstitev in 

soodvisnost učnih tem. Umeščen je v celovitejši normativni okvir, ki ga določajo 

družbene, antropološke, psihološke in pedagoške determinante permanentnih šolskih 

reform. Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport 

(http://www.zrss.si/default.asp?rub=22) je zapisano, da se z učnimi načrti določijo 

vsebina predmetov ali predmetnih področij, standardi znanj in cilji pouka pri 

predmetih in predmetnih področjih. V Sloveniji sicer na področju načrtovanja 

uporabljamo oba termina, poleg pa tudi »učnik« in (vzgojno-izobraževalni) 

»program«. Finski nacionalni odbor za edukacijo (Finnish National Board of 

Education, v nadaljevanju FNBE) uporablja v publikacijah izraz »nacionalni temeljni 

kurikulum« (National Core Curriculum), Ministrstvo za šolstvo in šport (v 

nadaljevanju MŠŠ) pa za tovrstne dokumente običajno uporablja izraz »učni načrt«. 

5.1.2. Opredelitev pojma kurikulum 

Pojem kurikulum (lat. in angl. curriculum) je latinskega izvora in pomeni tek, sledi 

tekma, potek, dirkalni oz. bojni voz (Bradač, 1990: 112), v pedagogiki pa se 

uporablja od prehoda 16. v 17. stoletje in je prvotno povezan z zaporedjem učenja 

učnih vsebin ter s potekom dela v šoli. Opredelitve so se spreminjale in tako je v 

literaturi še vedno zaslediti številne različne interpretacije, predvsem glede na obseg 

pojmovanja, usmerjenost opredelitve, tendenco razvoja, funkcijo in izvajanje. Do 

nedavnega je bil v slovenskem prostoru pojem izenačen z učno vsebinskim načrtom, 

a naj bi bil večpomenski (Sagadin, 1986); vključuje tudi cilje, poti prisvajanja 

znanja, evalvacije ter učne pripomočke oziroma sredstva. 

Zaradi jasnosti bo v nadaljevanju poimenovanje ostalo tako, kot ga uporablja vsaka 

od obeh pristojnih ustanov za svoje področje, torej »kurikulum« za finski šolski 

sistem in »učni načrt« za slovenskega. Pomensko se ne razlikujeta, za 

najenostavnejšo predstavo pa predlagam obrazložitev Zavoda RS za šolstvo in šport.  
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5.2.  Učni načrt slovenske osnovne šole  

5.2.1. Temelji slovenskega učnega načrta 

Učni načrt za osnovno šolo temelji na več državnih kurikularnih dokumentih in sta 

jih pripravila ter odobrila Državni kurikularni svet ter Strokovni svet za splošno 

izobraževanje Republike Slovenije. Veljavo mu daje ministrski odlok, izdan pa je v 

skladu Zakona o osnovnih šolah, ki določa obvezni predmetnik. Lokalne oblasti 

oziroma občine na vpeljavo obveznih učnih načrtov nimajo vpliva, lahko pa 

sodelujejo pri pripravi ter vpeljavi razširjenih učnih načrtov in zagotavljanja 

izobraževanja nadstandardne kakovosti. Šole avtonomno pripravijo svoje letne 

delovne plane in v njih podrobno opredelijo delitev dela ter dejavnosti učiteljev, 

njihove vsebine ter obšolske dejavnosti. Letni plani morajo upoštevati predpisane 

elemente kurikularnih dokumentov, ki med drugim predpisujejo točno število učnih 

ur za posamezne predmete tako na letni kot tedenski ravni ter seznam z ministrstva 

odobrenih učbenikov.  

 V okviru tega se učiteljem omogoča svobodno prilagajanje vsebine specifičnim 

učnim okoljem ter uporabo svojih strategij poučevanja in organizacijo dejavnosti.  

Ne glede na določbe bo po novem zakonu, ki bo stopil veljavo septembra 2012, 

šolam omogočen fleksibilni predmetnik in s tem nekoliko več svobode pri tedenskem 

razporejanju ur. (Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni 

šoli, 2011) 

Kurikularni dokumenti so sestavljeni iz predmetnika obvezne devetletne osnovne 

šole, državnih učnih načrtov za posamezne obvezne ter izbirne šolske predmete 

skupaj z definicijami medpredmetnih vsebin, predpisi o učnih urah izven rednega 

pouka, obšolskih dejavnostih in ostalih oblikah dnevnega varstva zunaj obveznega 

šolskega programa, kot tudi sezname odobrenih učbenikov ter ostalih učnih 

materialov.  

Državni predmetni Učni načrti pa vsebujejo splošne in objektivne cilje za posamezni 

šolski predmet, jedrne vsebine, didaktične principe ter priporočila in standarde 

znanja, ki natančno opredeljujejo, kaj naj bi učenci ob koncu določenega 

izobraževalnega obdobja vedeli, razumeli, bili zmožni predstaviti ter ovrednotiti. 

(Compulsory basic education in Slovenia, 2011) 



Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem 
 

29 

 

5.2.2. Cilji osnovnošolskega izobraževanja ter poslanstvo šole v 
Sloveniji 

Cilji osnovne šole so spodbujati uravnotežen čustven, duhovni in socialni razvoj 

učenca, razviti pismenost, državno identiteto in splošne vrednote, ki temeljijo na 

evropskih tradicijah ter pripraviti učence na življenje v enakopravni ter demokratični 

družbi. Učni načrt je zasnovan tako, da spodbuja učence ter učitelje v doseganje 

mednarodno primerljivih izobraževalnih standardov ter jih motivira za vseživljenjsko 

učenje, poslanstvo osnovne šole pa je učencem omogočiti pridobitev spretnosti za 

življenje ter spodbuditi njihovo zavedanje o integriteti posameznika, nacionalni 

identiteti ter vsesplošnih kulturnih in civilizacijskih vrednotah. Učence torej vzgaja v 

duhu enakopravnosti, strpnosti, spoštovanja medosebnih razlik in človekovih pravic. 

Ob učenju tujih jezikov in spoznavanju drugih kultur pa omogoča učencem razvijanje 

svoje kulture in tradicij. Prav tako pri učencih spodbuja zavedanje o zdravih 

življenjskih navadah ter skrb za okolje. V začetku leta 2011 dokončana nova Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju, ki bo nadomestila prejšnjo iz leta 1996, vsebuje 

posodobljene predpise, smernice ter predloge sprememb v osnovnošolskem 

izobraževanju. Med drugim predlaga načela nadaljnjega razvoja šole. Osnovna šola 

naj bi tako svoje poslanstvo uresničevala po načelih: 

• zagotavljanja splošne izobrazbe, kakovostnega in trajnega znanja, 

• spodbujanja otrokovega razvoja, 

• enakih možnosti in optimalnega razvoja posameznika, 

• nudenja takojšnje pomoči učencem, ko imajo težave,  

• sodelovanja strokovnih delavcev šole s starši, 

• razvijanja komunikacijskih sposobnosti učencev, 

• sodelovanja šole z okoljem, 

• razvijanja odgovornega odnosa do ljudi in okolja,  

• oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanja interkulturnosti.  

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, Osnovna šola, 2011) 
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5.2.3. Učne metode in koncepti poučevanja v Sloveniji 

Nacionalni učni načrt poudarja učni proces ter razvoj učenčevih spretnosti in z 

ozirom na to spodbuja vsebine in učne metode, ki upoštevajo potencial učenca kot 

posameznika. Poučevanje naj bi bilo interaktivno sodelovanje med učiteljem in 

učencem, posebej pa se poudarja učenčeva lastna dejavna udeležba v učnem procesu. 

Predlogi za poučevanje vključujejo problemsko reševanje problemov, razvijanje ter 

uporabo kritične presoje, ki naj služijo k razvoju samostojnega kritičnega 

razmišljanja ter ustvarjalnosti.   

Učno okolje osnovne šole prilagajajo potrebam učencev z učnimi težavami, 

posebnimi potrebami ter nadarjenim učencem, kakor tudi pouk v posebnih enotah ali 

razredih, prilagojenih za učence s posebnimi potrebami. V takih oddelkih lahko poleg 

učitelja v učnem procesu sodeluje tudi učitelj z ustrezno specialno pedagoško 

izobrazbo (Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 4, 5. 

In 20. člen, 2011). Učencem, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali imajo 

posebne potrebe, šole ustrezno prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter 

njegovo organizacijo. Omogočijo jim vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike 

individualne in skupinske pomoči.. Glede na stopnjo in vrsto potrebne pomoči, je 

možno izobraževanje po posebnem programu vzgoje in izobraževanja ali po 

prilagojenih programih izobraževanja (Osnovnošolsko izobraževanje, 2011).  
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5.3.  Kurikulum finske osnovne šole 

5.3.1.  Osnovne informacije o kurikulumu finske osnovne šole 

 Nacionalni temeljni kurikulum za osnovnošolsko izobraževanje (National Core 

curriculum for Basic Education) je delo Finskega nacionalnega odbora za edukacijo 

(FNBE) ter vključuje cilje in merila za ocenjevanje. Po tem okviru šole in občine 

nato oblikujejo svoje kurikularne predpise oziroma lokalne kurikulume, ki so vpeti v 

lokalni kontekst. Šolski sistem je tako v veliki meri decentraliziran, šole pa imajo 

strokovno avtonomijo in odgovornost pri organizaciji, vodenju, financiranju, 

načrtovanju izvedbe kurikuluma ter organizaciji poučevanja in učenja. Tudi učitelji 

imajo svobodo pri izbiri svojih lastnih metod poučevanja in pri izbiri gradiv za 

poučevanje. (Education in Finland [Izobraževanje na Finskem] , 2008)  

Nacionalni jedrni kurikulum je torej državni okvir, »okostje«, na podlagi katerega je 

narejen lokalni kurikulum. Pristojni, običajno so to šole same ali šole v sodelovanju 

z lokalno skupnostjo, pripravijo svoj kurikulum, ki upošteva edukacijsko nalogo 

osnovnega izobraževanja s predpisanimi cilji in vsebinami, hkrati pa je prilagojen 

specifičnim posebnostim okolja. Takšni predpisi omogočajo šolam fleksibilno 

organizacijo pouka ter avtonomno urejanje urnikov.  

5.3.2. Struktura in vsebina finskega kurikuluma za osnovne šole 

V uvodu državno predpisanega kurikuluma so predstavljene vrednote, poslanstvo in 

struktura osnovne šole, njena načela oziroma koncepti, učno okolje in pristopi.  

Osrednji del je namenjen predstavitvi učnih ciljev in jedrnih vsebin ali učnih načrtov 

v okviru posameznih predmetov ali predmetnih področij in predstavitvi ocenjevanja. 

Posebna poglavja so namenjena splošni podpori za učenje, specialni za podporo 

poučevanju učencev s posebnimi potrebami, poučevanju različnih kulturnih vsebin in 

poučevanju znotraj specifičnih izobraževalnih nalog ali specifičnih pedagoških 

sistemov.  

Ob koncu so priloženi dokumenti, na katerih temelji kurikulum za osnovno šolo 

(predmetnik) in nacionalni kurikulum za pripravo na osnovno šolo, namenjen 

otrokom priseljencev, ki ne govorijo dovolj dobro finskega ali švedskega jezika, ter 

nacionalni kurikulum za prostovoljno osnovno izobraževanje v 10. razredu. 
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5.3.3. Temeljne vrednote poučevanja ter poslanstvo šole na Finskem 

Temeljne vrednote finske osnovne šole, kot jih navaja nacionalni kurikulum, so 

človekove pravice, enakopravnost, demokracija, naravna raznolikost, varstvo okolja 

in spoštovanje multikulturnosti. Osnovno izobraževanje mora spodbujati tudi 

odgovornost, čut za skupnost ter spoštovanje pravic in svobode posameznika. 

(National Core Curriculum [Nacionalni temeljni kurikulum] , 2004)  

Osnove poučevanja temeljijo na finski kulturi ob upoštevanju razvoja pod vplivom 

evropske, nordijske ter avtohtonih kultur. Prav tako je poudarjeno spoštovanje 

državnih ter lokalnih posebnosti, dveh državnih jezikov (finskega ter švedskega), 

laponske avtohtone manjšine ter ostalih manjšin in državne religije. Seznanjanje 

otrok tudi s kulturami, iz katerih izhajajo na novo priseljeni, pa je utemeljeno z 

učenčevim oblikovanjem lastne kulturne identitete in svoje vloge v finski družbi ter 

svetu.  

Skladno s poslanstvom morajo biti vsem učencem omogočene enake možnosti za 

izobraževanje in participacijo v izobraževanju. Šola mora učencem zagotoviti 

priložnost za individualni razvoj, učenje ter oblikovanje zdrave samopodobe. Ti 

predstavljajo predpogoj, da učenci pridobijo znanja ter spretnosti, ki jih potrebujejo 

v življenju, in zmožnosti nadaljnjega izobraževanja, kot aktivni državljani pa 

razvijajo demokratično družbo. (Underlying values of basic education: National 

Core Curriculum [Temeljne vrednote osnovnega izobraževanja:Nacionalni temeljni 

kurikulum] , 2004: 12) 

5.3.4. Koncepti učenja in poučevanja, učno okolje ter učna podpora 
na Finskem 

V ospredju učenja in poučevanja so metode, ki spodbujajo radovednost in željo po 

učenju ter dobre delovne navade, saj so to temelji za (nad)gradnjo znanja in 

spretnosti. Kot podpora samostojnemu učenju je poudarjeno interaktivno 

sodelovanje, izpostavljeno pa je tudi samostojno ali skupinsko reševanje problemskih 

situacij. V splošnem se torej spodbuja sodelovalno učenje, socialna fleksibilnost, 

zmožnost konstruktivnega sodelovanja in prevzemanje odgovornosti za lastno učenje 

ter učenje drugih v skupini.  
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Pri procesih učenja in poučevanja ima pomembno vlogo ter nalogo tudi učno okolje, 

ki mora pozitivno vplivati na učenčev razvoj in učenje ter biti varno tako v fizičnem, 

socialnem kot psihološkem smislu. Opremljeno mora biti z učnimi pripomočki, 

materiali in knjižnim gradivom za aktivno in samostojno učenje. Podpirati mora tudi 

učenčev vstop v del današnje informacijske družbe, torej mu omogočiti uporabo 

računalnikov, dostop do mrež podatkov ter druge medijske tehnologije. Ob tem naj bi 

okolje učenca motiviralo z zanimivimi izzivi in spodbujalo njegovo ustvarjalnost. 

Posebna pozornost je namenjena tudi refleksiji učencev o učenju, s čimer jih navajajo 

na samoregulacijo učenja in razvoj učinkovitih učnih strategij in spretnosti za 

uspešno spopadanje v novih okoliščinah. Nacionalni kurikulum celo omogoča 

učencem, da se, namesto da bi sledili šolskemu letnemu kurikulumu, izobražujejo v 

skladu s svojim osebnim študijskim programom oziroma po študijskih modulih. 

Vsebina teh je lahko sestavljena iz več šolskih predmetov ali predmetnih področij, 

napredek učenca pa je sistematično nadzorovan (ibid., 18; osebna komunikacija, maj 

2011). 

Šolski sistem sicer omogoča tudi veliko mero splošne in posebne podpore učencem v 

osnovni šoli. Prva med drugim obsega sodelovanje med šolo in domom, načrt za 

realizacijo učnih programov, podporo pri poklicnem usmerjanju ter dopolnilni pouk. 

Individualizirana pomoč učencem, ki imajo zaradi različnih razlogov primanjkljaje v 

znanju poteka med rednimi urami pouka ali izven njega in traja, dokler učenec ne 

doseže učnega standarda. (National Core Curriculum [Nacionalni temeljni 

kurikulum] , 2004: 16– 22) 

Posebna podpora vključuje del časa izobraževanja po posebnem programu, 

poučevanje v oddelkih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 

individualizirane programe in podporo učencem, ki zaradi izrazitih intelektualnih 

primanjkljajev niso zmožni učenja po učnih načrtih, obstajajo pa tudi posebne oblike 

podpore za pomoč učencem različnih jezikovnih skupin in imigrantom. (prim. 

National Core Curriculum [Nacionalni temeljni kurikulum] , 2004, 20-34) 
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5.4.  Učni načrt za učni predmet slovenščina v osnovni šoli (Slovenija) 

Učni načrt za šolski predmet slovenščina je eden izmed variacij učenja maternega 

jezika v vzgojno-izobraževalnem programu slovenske osnovne šole. Poleg tega je kot 

prvi jezik na voljo tudi učenje italijanščine in madžarščine. Vsi navedeni Učni načrti 

so bili posodobljeni v letu 2011 in se uvajajo v osnovne šole s šolskim letom 

2011/2012. (Učni načrti, 2011)  

5.4.1. Splošno o predmetu slovenščina v učnem načrtu za 

slovenščino 

Predgovor k predpisanim ciljem in vsebinam v slovenskem učnem načrtu za 

slovenščino pojasni funkcijo slovenskega jezika in njegovo pomembno vlogo v 

smislu maternega jezika ali jezika okolja, državnega in uradnega jezika ter njegovega 

položaja v Evropski uniji kot tudi na vseh področjih življenja. V tem kontekstu 

opredeli predmet slovenščina kot ključni splošnoizobraževalni predmet v šoli. 

Njegovi cilji so poleg obvladovanja štirih sporazumevalnih dejavnosti in 

jezikoslovnosistemskih temeljev tudi razvijanje doživljajske, domišljijsko-

ustvarjalne, vrednotenjske in intelektualne zmožnosti, ki se poglabljajo ob srečevanju 

z umetnostnimi oziroma književnimi besedili. Ta, kot eden najuniverzalnejših 

civilizacijskih dosežkov, utrjujejo domovinsko, državljansko ter kulturno vzgojo in 

medkulturno kot tudi širšo socialno zmožnost. Predgovor poudarja tesno 

medpredmetno povezovanje na področjih ciljev, vsebin in dejavnosti. 

V slovenskem učnem načrtu so nato zapisani splošni cilji ter operativni cilji in 

vsebine ter standardi znanja. Ob koncu dokumenta so navedena tudi didaktična 

priporočila za uresničevanje ciljev. Splošni cilji veljajo za vsa tri vzgojno-

izobraževalna obdobja. Ta so v Sloveniji deljena nekoliko drugače kot na Finskem, 

in sicer obsega prvo obdobje  prve tri razrede,  drugo obdobje 4., 5. in 6. razred ter 

tretje 7., 8. in 9. razred. Obdobja imenujemo tudi triade. (Učni načrti, 2011) 
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Splošni cilji predmeta kot celote so v prvi vrsti oblikovanje osebne, narodne in 

državljanske identitete ter v zelo širokem smislu razvijanje ključnih zmožnosti 

vseživljenjskega učenja. Konkretneje naj bi si učenci oblikovali čustveno in 

razumsko razmerje do materinščine in slovenščine v svojem osebnem in družbenem 

življenju, oblikovali narodno, jezikovno in državljansko zavest ter posledično 

strpnost do drugih jezikov in narodov. Razvili naj bi tudi zmožnost kritičnega 

sprejemanja in tvorjenja raznovrstnih besedil, ohranjali in razvijali pozitivni odnos 

za njihovo sprejemanje, jih prebirali ali poslušali tudi v prostem času. Učenci naj bi 

se prostovoljno udeleževali tudi filmskih, gledaliških in drugih umetniških 

prireditev. Splošni cilj slovenščine kot predmeta je tudi razvijanje učenčevega 

enciklopedičnega znanja, jezikovne, slogovne in metajezikovne zmožnosti ter 

zmožnosti nebesednega sporazumevanja. Ob sprejemanju besedil naj bi učenci 

pridobili književno znanje in ga doživljali kot literarnoestetsko doživetje, ki, podprto 

z literarnovednim znanjem, poglablja pozitiven odnos do besedne umetnosti, 

ustvarjalnosti in (samo)izražanja v raznih medijih. (Učni načrti, 2011) 

Operativni cilji in vsebine so v slovenskih učnih načrtih podrobno razčlenjeni. Pri 

učnem načrtu za slovenščino je vsako vzgojno-izobraževalno obdobje vsebinsko 

razdeljeno na dve obširni področji, in sicer jezik ter književnost. Vsako od teh je 

nato razčlenjeno na operativne cilje ter vsebine, znotraj teh pa na ustrezne 

pripadajoče vsebine.  
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5.4.2. Primer: UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO 

 KNJIŽEVNOST– 4., 5. in 6. razred17 
  2. vzgojno-izobraževalno obdobje  (2. triletje) 

Operativni cilji 

Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev umetnostnih 

besedil in govorjenjem ter pisanjem o njih – področja 

Književna besedila 

 

o Prvine književnega besedila 
    

 
 

 

o Književne zvrsti in vrste 

 
•  Književna oseba 

   
• Poezija 

 
• Književni prostor in čas 

 
• Proza 

 
• Dogajanje, tema, sporočilo 

 
• Dramatika 

 
• Avtor – pripovedovalec 

 
 

Gledališče, radijska igra in film 

• Gledališka, lutkovna predstava 

• Radijska igra 

• Filmska predstava (označena le kot predlog) 

• Primerjanje gledališke/filmske izraznosti s književnim besedilom, izbrani primeri besedil in 

predstav (označena kot neobvezno, predlog) 

Razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih besedilih (pisanje, 

interpretativno branje, govorjenje) 

o Pisanje 
 

o Interpretativno branje 
književnega besedila  

o Govorni nastopi 
 

� Poezija 
 

� Poezija 
 

� Predstavitev razumevanja književnega 
besedila 

 
� Proza 

 
� Proza 

 
� Predstavitev književne osebe, 

dogajanja, dogajalnega prostora in 
časa v šoli neobravnavanega besedila  

 
� Dramatika 

 
� Dramatika 

 
 

 (Učni načrt za slovenščino, 2011: 34-45) 

                                                           
1717 Učni načrt za slovenščino je precej obširnejši od finskega učnega načrta za materinščino in 
književnost, zato tu ni predstavljen enakovreden del v primerjavi s primerom finskega kurikuluma. 
Naveden pa je del in upam, da bralcu omogoča zadosten vpogled v strukturo slovenskega učnega 
načrta in posledično realno primerjavo med učnima načrtoma obeh držav. Osredotočam se na 
področje književnosti in v nadaljevanju navajam vse naslove, ki se pojavijo v sklopu tega področja. 
Za tem pa navajam eno od podenot v celoti z izpisanimi vsemi cilji. Enak sistem je uporabljen pri 
finskem primeru učnega načrta.  
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Izmed navedenih naslovov in podnaslovov operativnih ciljev za področje književnosti so v 

nadaljevanju predstavljeni tisti, ki so v besedilu poudarjeni s krepkim tiskom.  

Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev umetnostnih 

besedil in govorjenjem o njih – cilji (vsi cilji, ki so pod tem naslovom napisani, vključno s 

podenotami in cilji podenot)  

    Književna besedila 

o Učenci spoznavajo v učnem načrtu predlagana besedila oziroma druga besedila 

po izbiri učitelja in učencev ( na primer besedila lokalnih avtorjev, besedila, 

povezana z aktualnimi dogodki ipd.), 

o razvijajo recepcijsko zmožnost, to je zmožnost doživljanja, razumevanja in 

vrednotenja književnih besedil, 

o ločujejo umetnostna besedila od neumetnostnih. 

Književne zvrsti in vrste 

Učenci doživljajo, razumevajo in vrednotijo pesemska, prozna in dramska 

besedila. 

     Proza 

Po metodi dolgega branja doživijo skupaj najmanj dve besedili vsako 

leto (eno fantastično in eno realistično). 

� Učenci prepoznavajo značilnosti ljudske pravljice (formalni začetek 

in konec, prepovedi, zapovedi, prerokbe, pravljična števila, tipične 

pravljične osebe), jo pišejo, pripovedujejo in razlikujejo od 

realistične pripovedi, 

� prepoznavajo tipične lastnosti slovenskih ljudskih pravljic 

(slovenske pravljične osebe, pravljični motivi, pravljična struktura), 

� spoznavajo značilnosti pravljic drugih narodov sveta in jih 

primerjajo z značilnostmi slovenskih ljudskih pravljic (vsebina 

drugega stavka povedi ni obvezna), 

� spoznavajo klasično avtorsko pravljico in kratko sodobno pravljico, 

� ugotavljajo značilnosti fantastične pripovedi in jo primerjajo z 

realistično pripovedno prozo, 

� prepoznavajo značilnosti realistične kratke pripovedne proze, 

� spoznavajo realistično daljšo pripovedno prozo (pustolovsko 

pripoved, mladinsko detektivko v leposlovni in trivialni različici) in 

povzemajo njene značilnosti. 

                            (Učni načrt za slovenščino, 2011: 33–35)  
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Vsebine področja književnosti 

Pridobivanje literarnovednega znanja  

Učenci poznajo, razumejo, pravilno uporabljajo (ter znajo opisati) naslednje strokovne izraze: 

ljudsko književno besedilo, umetno književno besedilo, rima, zvočno slikanje, ljudska pravljica, 

gledališče, recitacija, deklamacija (do konca 4. razreda), književna oseba (glavna, stranska), 

dogajalni oziroma književni čas, verz, pravljica (kratka sodobna pravljica), klasična avtorska 

pravljica, živalska pravljica, dejanje, prizor, režiser, scena, kostumi (do konca 5. razreda), za 6. 

razred ciljev ne navajam.  

 Učenci spoznavajo vsebine in avtorja mladinske književnosti: Bina Štampe Žmavc, Astrid Lindgren, 

Milan Dekleva, Leopold Suhodolčan, Dane Zajc, Hans Christian Andersen in en sodobnik po izbiri 

učitelja in učenca. 

V učnem načrtu je ob koncu vsebin še seznam v določenem razredu v obravnavo predlaganih 

avtorjev ter del.  

Standardi znanja v učnem načrtu za slovenščino 

V učnem načrtu so navedeni tudi standardi znanja, ki se lahko po vsebini enačijo s finskimi »primeri 

dobrih učnih dosežkov«. V slovenskem učnem načrtu so sicer posebej označeni minimalni 

standardi znanja, poleg tega so podrobneje opredeljeni.  

Za predstavo in primerjavo navajam enega izmed standardov, ki sovpada s primerom iz poglavja 

operativnih ciljev, naslovljenim Proza. 

Recepcijsko zmožnost oziroma razumevanje konkretnega besedila učenec pokaže tako, da:  

• po pripravi bere realistične/fantastične/nesmiselne zgodbe, 

• ob izbranih primerih izpostavi značilnosti obravnavanih pripovednih vrst. 

Pravljico učenec prepozna in doživi, kar dokaže tako, da ob upoštevanju 

znanih/obravnavanih značilnosti: 

• pripoveduje pravljico, nadaljevanje pravljice ali predzgodbo, narobe pravljico, kombinacijo 

dveh pravljic, živalsko pravljico, pravljico z značilnostmi slovenske ljudkse pravljice. 

Fantastično pripoved učenec prepozna in doživi, kar dokaže tako, da: 

• pripoveduje, piše domišljijska besedila. 

Realistično pripoved učenec doživi in prepozna tako, da: 

• pripoveduje, piše realistično zgodbo, v kateri je dogajanje podobno tistemu, ki ga pozna iz 

svojih izkušenj (v 5. in 6. razredu), 

• krajše prozno besedilo preoblikuje v strip (4. razred) oziroma dramsko besedilo (5., 6. razred). 

(Učni načrt za slovenščino, 2011: 85)
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5.5.  Kurikulum za predmet finščina in književnost v nacionalnem 
temeljnem kurikulumu (Finska) 

5.5.1. Splošno o predmetu finščina in književnost v Nacionalnem 
temeljnem kurikulumu 

Predmet finščina in književnost je le eden izmed več možnih variacij učnega 

predmeta materinščina in književnost. V nacionalnem kurikulumu obstajajo še načrti 

za 4 druge, in sicer švedščino, laponščino, romščino in znakovni jezik kot materni 

jezik gluhih.  

Temeljna naloga predmeta materinščina in književnost je, kot je razbrati iz 

predgovora k celotni predmetni enoti, »razvneti učenčevo zanimanje za jezik, 

književnost in interakcijo« (National Core Curriculum [Nacionalni temeljni 

kurikulum], 2004: 44). Poučevanje mora temeljiti na jeziku skupnosti in omogočati 

različne oblike komunikacije, branja ter pisanja, preko katerega učenec gradi 

identiteto in samozavest. Cilj je etično odgovoren sporazumevalec in bralec, ki 

dejavno sodeluje v družbi in vpliva na njo. Pri pouku se nauči konceptov dostopanja 

do sveta in lastnih misli v jezikovnem smislu, a ne le v smislu sredstva za analizo 

realnosti. Poučevanje tega predmeta mu omogoča tudi pobeg od nje ter ustvarjanje 

novih svetov. Pouk temelji na besedilih, katerih pojmovanje je široko zastavljeno.  

Kot pri ostalih predmetih so v kurikulumu napisane naloge, cilji in globalne vsebine 

predmeta ter spretnosti, ki naj bi jih predmet razvil, in jim sledi podrobnejša 

opredelitev ciljev, jedrnih vsebin in opisov dobrih učnih dosežkov za vsako od treh 

vzgojno-izobraževalnih obdobij. To pomeni, da navedeni elementi ne veljajo za vsak 

razred posebej, ampak za več skupaj, saj prvo vzgojno izobraževalno obdobje obsega 

1. in 2. razred, drugo 3., 4. in 5. in tretje 6., 7., 8. ter 9. razred. 
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5.5.2. Primer: KURIKULUM ZA FINŠČINO 
 KNJIŽEVNOST– 3, 4., in 5. razred 
 2. vzgojno-izobraževalno obdobje 18 

Predgovor k enoti 

»Glavni cilj predmeta finščina in književnost v obdobju med 3. in 5. razredom je učenje temeljnih 

spretnosti v jeziku. Cilji poučevanja so učenje tekočega branja in tehnik pisanja, poglabljanje 

razumevanja branja in izboljšanje spretnosti v zmožnosti pridobivanja informacij. Učenec je voden 

pri poslušanju, branju, govorjenju in pisanju raznolikih besedil. V teh letih ima oboje, tako branje 

književnih besedil kot pisanje raznolikih tekstov notranjo vrednost, a služi tudi kot pomoč pri razvoju 

bralne sposobnosti, izraznih sredstev, domišljije in ustvarjalnosti. Učenci se tudi urijo in plemenitijo 

z deljenjem in obravnavanjem lastnih bralnih izkušenj.«  

(National Core Curriculum [Nacionalni temeljni kurikulum], 47) 

Cilji 

Navedeni so le naslovi, pod katerimi so navedeni podrobnejši cilji, običajno v treh do petih točkah. 

Učenčeve interakcijske spretnosti se bodo izboljšale 

Učenčeve spretnosti v interpretaciji in uporabi raznih besedil se bodo razvile 

 Učenčeve spretnosti pri ustvarjanju besedil in njihovi uporabi za različne namene bodo 

napredovale 

Učenčeva povezava z jezikom, književnostjo in drugo kulturo se bo poglobila 

Izmed teh navedenih naslovov je izpostavljen zadnji, ki poudarja pomen književnosti. Vsebino v 

nadaljevanju v celoti navajam.  

Učenčeva povezava z jezikom, književnostjo in drugo kulturo se bo poglobila 

Učenci bodo: 

• spoznali kulturo svoje in držav drugih ljudi preko književnosti, gledališča in filma, 

• prebrali veliko število raznolikih otroških in mladinskih književnih besedil in se naučili 

izbirati zanimiv in njim primeren bralni material; ohranjali bodo pozitiven odnos do 

branja, 

• negovali zanimanje za uporabo jezika; doumeli bodo osnove gramatičnih opisov in se 

naučili tako zaznati govor v tujem jeziku kot tudi ceniti tuje jezike, 

• pridobili osnovno znanje o medijih in namensko uporabljali komunikacijske medije. 

(National Core Curriculum [Nacionalni temeljni kurikulum], 47) 

                                                           
18 Navajam del finskega kurikuluma za drugo vzgojno-izobraževalno, oziroma obdobje  od 3. do 5. 
razreda. Navedeni so naslovi vseh navedenih točk kurikuluma, izpostavljene pa so teme, ki zadevajo 
književnost.  
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Temeljne vsebine  

Sporazumevalne/Interakcijske spretnosti 

Razumevanje besedila 

Priprava spisov in govornih predstavitev 

Spretnosti upravljanja z informacijami 

Naloge in struktura jezika 

Književnost in druga kultura 

Izmed naslovov v poglavju o temeljnih vsebinah je zadnji v nadaljevanju podrobneje predstavljen. 

Književnost in druga kultura 

• Obsežno branje in poslušanje vseh v razredu obveznih del in besedil ter številnih 

izbirnih knjig, kot tudi njihova obravnava ter deljenje osebnih bralnih izkušenj. 

• Ključni književni koncepti kot so zgodba, glavna oseba, stranske osebe, umestitev v 

prostor in čas kot tudi njihova uporaba. 

• Iskanje povezav med književnostjo in ostalimi umetniškimi področji. 

(National Core Curriculum [Nacionalni temeljni kurikulum] , 2004: 49) 

Opis dobrih učnih dosežkov ob koncu 5. r. (Description of good performance  ...) 

V tem poglavju se ponovijo že omenjena področja, zato je podrobneje obravnavan le primer, ki, bolj 

kot ostali, zadeva področje književnosti. 

 Povezava učenca z jezikom, književnostjo in drugo kulturo bo napredovala, tako da bo: 

• uporabljal svoja jezikovna opažanja in spretnosti pri ustvarjanju svojih lastnih besedil 

in v razumevanju tako svojih besedil kot besedil drugih, 

• postal vajen dojemanja besedila kot celote in razlikovali med njegovimi deli; znal bo 

poiskati in urediti besede v besedilu na različnih osnovah in kako na podlagi pomena in 

pregibanja besed te grupirati v dele govora, 

• vedel, da sta čas in oseba lahko izražena z glagolom, 

• razlikovai med osebkom in povedkom v enostavnem besedilu ter razumel stavek kot del 

besedila, 

• poznal razlike med govorjenimi in pisanimi oblikami jezika in, na svoj način, uporabljal 

delitev vlog med temi oblikami, 

• prebral vsa v razredu predpisana književna dela, obilico kratkih besedil in raznoliko 

paleto izbirnih književnih del, ter jih preučil z uporabo različnih metod, 

• zmožen izbrati bralni material, ki mu je prijeten, in vedel, kako se kot bralca opisati; 

skozi branje bo razširil znanje, pridobil izkušnje in razvil domišljijo, 

• seznanjen s fikcijo filma in gledališča ter fikcijo, ustvarjeno preko drugih medijev 

(ibid.:50). 
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5.6.  Lokalni kurikulum: kurikulum osnovne šole Rauma  

Kurikulum osnovne šole v Raumi v skladu z zakonom temelji na predpisih 

nacionalnega kurikuluma, vendar mu ni povsem enak. Sami cilji in vsebine 

posameznih predmetov so sicer isti, a so v internem kurikulumu ponekod podrobneje 

opredeljeni, kar pa ni pravilo. Za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje so pri 

predmetu materinščina in književnost cilji in jedrne vsebine opredeljeni za oba 

razreda hkrati, medtem ko so pri drugem obdobju zastavljeni za vsak razred (3., 4., in 

5.) posebej (spodaj navajam primer). Prav tako pri nekaterih predmetih ostaja 

kurikulum popolnoma nespremenjen (predmet materinščina in književnost za učence, 

katerih materni jezik ni finščina, matematika, predmet biologija in geografija ...).  

Šola sicer v mejah zakonodaje določi tudi število ur posameznega predmeta na teden, 

svoj pečat pa da predvsem s politiko delovanja. Osnovna šola v Raumi je sicer 

posebna v tem, da je ena od sedmih šol v državi, namenjena praktičnemu 

usposabljanju študentov in spada pod okrilje Univerze Turku. Kot vse ostale šole pa 

ima lastno strategijo.  

Usmerjena je v učenje tujih jezikov in to podpira z različnimi projekti, v katerih 

sodeluje ali jih izvaja (Comenius izmenjave učiteljev in otrok, uvajanje tujega jezika 

poleg uporabe materinščine pri vsakdanjem pouku – CLIL, Kieli tivoli projekt – 

projekt predstavljanja tujih držav in jezikov s pomočjo tujcev, ki prostovoljno 

sodelujejo, in mnogi drugi projekti).  

Poudarja tudi pomen informacijske tehnologije, kar se odraža v kurikulumu, potrjuje 

pa tudi z omogočanjem enostavnega dostopa (v računalnicah, po hodnikih so 

nameščeni računalniki, v razredih in drugod ) in široko uporabo (v vsaki učilnici je 

na voljo računalnik ter povezava s svetovnim omrežjem, v mnogih pa tudi 

interaktivna tabla.  

Pozornost namenja še pridobivanju spretnosti (ročna dela v okviru šolskega 

kurikuluma) in umetniškim področjem, ki imajo v kurikulumu tedensko namenjenih 

več ur od predpisanega števila in jih je možno nadgrajevati v popoldanskih klubih.  

V svojem delovanju upošteva tudi regionalne potrebe ter načrte in pri teh sodeluje. 

(Rauman normaalikoulu, 2011)  
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Naveden je primer kurikuluma osnovne šole Rauma, in sicer za 4. razred pri 

predmetu finščina in književnost. Umeščen je zaradi možnosti primerjave s finskim 

nacionalnim kurikulumom za ta predmet, pa tudi za primerjavo s cilji in vsebinami v 

slovenskem učnem načrtu za slovenščino. Navedeni sta dve področji ciljev, in sicer 

cilji s področja »interakcijskih spretnosti« ter cilji s področja »odnosa do 

književnosti in drugih kulturnih dobrin«. (Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 3–6, 

2011)  

5.7.  Učni načrt finske osnovne šole Rauma (Rauman normaalikoulu) za 
4. razred pri predmetu materinščina in književnost 

Interakcijske spretnosti 

Cilji: 2. izobraževalno obdobje (razredi 3,4,5) 

V razredih 3,4 in 5 se bo učenec učil sporazumevanja v različnih situacijah, dejavnega poslušanja 

in komunikacijskih sposobnosti, spodbujalo se ga bo za sodelovanje v pogovorih, pri svoji 

komunikaciji pa bo učenec upošteval naslovnika. Učil se bo, kako delati z besedili v okolju, kjer so 

besede, podobe ter zvoki v medsebojni interakciji ter razvil svoj način pripovedovanja zgodb in 

izražanja v splošnem.  

Poznavanje vsebin v 4. razredu 

Osnovni elementi komunikacije: 

•  učenec bo sporočal tako, da bo upošteval naslovnika,  

•  zmožen bo pripovedovanja in razlaganja/opisovanja,, 

• predstavljanja lastnega mnenja in mnenja skupine,  

• postavljanja vprašanj in govornega izražanja v pogovorih, kot tudi aktivnega poslušanja  

• ter govornega nastopanja pri pouku. 

Predstava: učenec bo odigral vlogo v dramski igri.  

Primer dobrega dosežka:  

• učenec po poslušanju dela v skladu z navodili, 

• ob uporabi primernega načina lahko ustno predstavi dani primer, 

• sodeluje in se ustno izraža v pogovorih, diskusijah, debatah, 

• dejavno sodeluje v razredu, kar vključuje tudi govorne nastope. 

Odnos do književnosti in drugih kulturnih dobrin 

Cilji za 2. izobraževalno obdobje:  

• učenci spoznajo kulturo lastne države in kulture drugih ljudi skozi književnost, gledališče in 

film, 

• učenci veliko berejo, preberejo veliko število različnih otroških in mladinskih književnih del ter 

se naučijo najti sebi primerno branje, hkrati pa ohranjajo pozitiven odnos do branja. 

 (Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma, 2011). 
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5.8.  Primerjava slovenskega in finskega učnega načrta/kurikuluma  

Finski nacionalni kurikulum za predmet materinščina in književnost se od 

slovenskega razlikuje predvsem po obsegu. Celotna enota namenjena temu predmetu 

zavzema 11 strani, slovenski Učni načrt za slovenščino pa kar 100 strani več (leta 

2011 prenovljeni Učni načrt za slovenščino obsega 111 strani, kar je sicer manj kot 

predhodni s 125 stranmi). Po strukturi in vsebini se bistveno ne razlikujeta, saj 

temeljita na razvijanju štirih komunikacijskih dejavnostih – branja, pisanja, 

poslušanja in govorjenja. Ključna razlika je v operacionalizaciji ciljev, slovenski 

učni načrt je v tem zelo podroben, finski pa zelo splošen.  Razlike pa je najti tudi v 

določenih poudarkih. V slovenskem učnem načrtu je med cilji najti tudi razvijanje 

enciklopedičnega znanja, ki v finskem načrtu ni izpostavljeno, v finskem pa je na več 

mestih poudarjena veščina branja. Poleg tega finski učni načrt ne vsebuje konkretnih 

imen avtorjev ter naslovov del za obravnavo, v slovenskem pa so nekateri avtorji 

predpisani v obravnavo, dodatno so nekatera književna dela predlagana in avtorji 

navedeni kot predlogi za obravnavo. Finski kurikulum na tem področju ne obvezuje 

ničesar, prva omemba konkretnega naslova je v kurikulumu za tretje izobraževalno 

obdobje (med 7. in 9. razredom), in sicer je predlagana obravnava nacionalnega epa 

Kalevale. (National Core Curriculum [Nacionalni temeljni kurikulum] , 2011) 

Slovenski učni načrt in finski kurikulum se razlikujeta tudi v tem, da ima na Finskem 

vsaka šola ali več šol v občini t.i. lokalni kurikulum, ki je narejen po smernicah 

nacionalnega kurikuluma, vendar v lokalnem duhu (posamezne šole). Razlike na 

lokalnem nivoju pa se kažejo tudi v količini ur posameznega predmeta. Na Finskem 

je namreč zakonsko omejeno najmanjše število učnih ur na teden, kar posameznim 

šolam dovoljuje odstopanja navzgor. V Sloveniji je zakonsko omejeno najvišje 

število učnih ur na teden. 

 Primerjava med Slovenijo in Finsko v številu načrtovanih ur pouka letno kaže, da je 

število v obeh državah nizko, saj obe spadata med države z nizkim številom 

načrtovanih ur pouka letno v osnovni šoli.  



Slika 3:Povprečno število le

Vir: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju

Slika 4: Povprečno število letno na

Vir: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju

Slika 5: Povprečno št. letno na

Vir: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju
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, Zuljan idr., 2011 
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, Zuljan idr., 2011 

12–14 let 

, Zuljan idr., 2011 
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6. ANALIZA POUKA KNJIŽEVNOSTI V SLOVENIJI IN NA 

FINSKEM 

6.1.  METODOLOGIJA 

6.1.1. Osebni intervjuji z učitelji in učiteljicami 

Podatke za analizo primerjave pouka v Sloveniji in na Finskem sem pridobila z 

izvedbo 17 intervjujev. Kriteriji izbire kandidata in kandidatke so bili vezani na 

poklic, delovno dobo ter državo, v kateri kandida poučuje. Izvedla sem 9 intervjujev 

z učitelji in učiteljicami razrednega pouka na osnovni šoli Rauma na Finskem ter 8 

intervjujev z učitelji in učiteljicami razrednega pouka na dveh slovenskih osnovnih 

šolah, eni na Dolenjskem in drugi na Gorenjskem. Vsi kandidati in kandidatke, z 

izjemo dveh, imajo več let delovne dobe, po eden oz. ena iz vsake države pa je v 

času intervjuja poučeval prvo leto. 

Intervjuje sem izvedla v obdobju med 1. majem 2011 in 18. junijem 2011. Izvedla 

sem jih glede na predhodni dogovor s kandidatom ali kandidatko, in sicer del ob 

različnih dnevih ter ob različnih urah v prostorih osnovne šole na Finskem ter 

osnovne šole na Dolenjskem, del pa sem pridobila preko elektronske pošte. Osebne 

intervjuje z učitelji in učiteljicami na Finskem sem snemala s funkcijo mobilnega 

telefona, z učitelji in učiteljicami v Sloveniji pa sem jih zapisovala hkrati z 

izvajanjem. Intervjuji so trajali različno dolgo časa, najkrajši je trajal 25 minut, 

najdaljši pa 50 minut, večinoma so trajali okoli 40 minut. Prepis intervjujev je 

narejen skoraj dobesedno. Mestoma so izpuščeni deli, ki ne zadevajo raziskovanega 

področja in sporočila intervjuja vsebinsko ne spremenijo. Učitelji in učiteljice z 

osnovne šole na Gorenjskem so prejeli vprašanja preko elektronske pošte in na isti 

način posredovali svoje odgovore. Intervjuji, ki sem jih pridobila preko elektronske 

pošte, so objavljeni taki, kot so prispeli. Vsi kandidati in kandidatke so bili pred 

izvedbo intervjujev seznanjeni z namenom spraševanja in so se strinjali z uporabo v 

diplomskem delu. 

Imena in spol intervjuvancev niso nujno enaka njihovim pravim imenom in 

spolu, s  čimer želim zagotoviti anonimnost.  V nadaljevanju so izrazi,  ki  se 

nanašajo na intervjuvane učitelje in učiteljice, navedeni v moški obliki,  

vendar se nanašajo enakovredno na ženski in moški spol. 
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Tabela 2: Časovna razporeditev izvedbe osebnih intervjujev na osnovni šoli 
Rauman normaalikoulu na Finskem  

Intervjuvanec Datum Ura Čas trajanja 
pogovora v 
minutah in 
sekundah 

KIRSI 20. 5. 2011 11:06 39:54 
MARIKA 23. 5. 2011 7:53 49:56 
JUHA 23. 5. 2011 8:43 39:54 
KRISTI 23. 5. 2011 11:14 41:43 
JORMA 24. 5. 2011 7:09 35: 54 
ELISA 24. 5. 2011 8:29 31:50 
OUTI 24. 5. 2011 9:55 45:13 
MERVI 25. 5. 2011 11:10 47:08  
EEVA MAIJA 25. 5. 2011 11:57 32: 48 
 

Tabela 3: Časovna razporeditev izvedbe osebnih intervjujev na osnovni šoli v 
Sloveniji 

Intervjuvanec Datum Ura Čas trajanja 
pogovora v 
minutah  

MIRA 10. 6. 2011 07:00 30 min  
MARTA 10. 6. 2011 07:30 45 min 
MATEJA 10. 6. 2011 10:15 35 min 
ZVONKA 10. 6. 2011 12:30 40 min 
 

Tabela 4:Časovna razporeditev prejemanja intervjujev slovenskih intervjuvancev 
po elektronski pošti 

Intervjuvanec Datum Ura 
CILKA 14. 6. 2011 22:30 
HELMA 14. 6. 2011 21:17 
MATEJA Ž.  15. 6. 2011 07:17 
MOJCA 16. 6. 2011 23:01 
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6.1.2.  Podatki o intervjuvancih 

Intervjuvani učitelji poučujejo razredni pouk in so stari med 25 in 65 let. Povprečno 

imajo več kot 10 let delovne dobe, razen dveh, ki poučujeta prvo leto. Izmed 

slovenskih je to učiteljica Mateja, izmed finskih učitelj Juha. Dva intervjuvanca s 

Finske sta v času izvedbe intervjuja poučevala zadnje leto pred upokojitvijo, to sta 

učitelja Jorma in Mervi. Vsi finski intervjuvanci so tudi mentorji študentom na 

praktičnem usposabljanju. Izmed slovenskih intervjuvancev sta to funkcijo že imela 

vsaj dva, učiteljici Marta in Zvonka (za osnovno šolo na Gorenjskem ni podatka). 

Slovenski intervjuvanci poučujejo učence od 1. do 5., finski pa od 2. do 6. razreda.   

6.1.3. Opis vprašanj intervjuja 

Vprašanja v intervjuju vsebinsko zajemajo 7 sklopov, ki zadevajo učiteljevo delo z 

organizacijskega in vsebinskega vidika. Prvi sklop vprašanj se nanaša na 

načrtovanje, pripravo, izvedbo in vrednotenje pouka književnosti. Vključuje 

vprašanja o dolgoročnem načrtovanju pouka književnosti, pripravah na konkretno 

šolsko uro, opremi, virih in pripomočkih, ki jih učitelji pri pouku književnosti 

uporabljajo ter o virih in literaturi za poučevanje in pogostosti njihove rabe. Zaključi 

se z vprašanji o vrednotenju in ocenjevanju znanja in spretnosti ter posredovanju 

informacij o napredku. Drugi sklop vprašanj se osredotoča na temeljne cilje pouka 

književnosti in poti do njih. Tretji sklop se nanaša na didaktiko književnosti ter 

motivacijo za branje. Raziskuje didaktiko kulturne dediščine, nacionalnega kanona 

ter sodobne književnosti, ob tem tudi zanimive dejavnosti, in metode vzbujanja 

motivacije za branje. Četrti sklop vprašanj razišče osebni pristop učiteljev ter njihove 

individualne posebnosti, in sicer z vprašanji o njim lastnih dejavnostih, zanimivih 

projektih ali specifični značilnosti njihovega poučevanja. V petem sklopu si skušamo 

ustvariti predstavo o učiteljevi odgovornosti. To storimo z vprašanji o skrbi za 

individualizacijo ter diferenciacijo pouka, ter o učiteljevih dejavnostih (izven 

delovnega časa), ki se povezujejo s šolo. V šestem sklopu sprašujemo o suverenosti 

in doseganju učnih ciljev pouka. V sedmem pa o avtonomiji, obremenjenosti 

učiteljev ter kakovosti njihovega dela pri pouku književnosti. To storimo z vprašanji 

o doseganju ciljev učnega načrta za pouk materinščine in književnosti, občutku 

svobode na delovnem mestu, količini dela in kakovosti poučevanja ter mnenju o 

rezultatih mednarodnih primerjav dosežkov učencev.  
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6.1.4.  Podrobnejša obrazložitev vprašanj posameznih vsebinsko 
povezanih sklopov vprašanj (osebno mnenje) 

Didaktika književnosti ter motivacija za branje: Intervjuvance sem vprašala, kako 

učence motivirajo za branje. Zanimalo me je, kakšne so njihove avtorske metode, s 

katerimi pri učencih skušajo vzbuditi veselje do branja. Namen je bil izvedeti, ali se 

pojavljajo značilne karakteristike skupne več intervjuvanim, in ali je najti razlike oz. 

skupne točke med odgovori slovenskih in finskih učiteljev. Te so me zanimale tako 

na ravni samih dejavnosti in izkoriščanja učiteljevega in učenčevega (kreativnega) 

potenciala, kot tudi na ravneh lastne iniciative in intenzivnosti ukvarjanja s 

promocijo književnosti. Intervjuvance sem vprašala tudi, kako učence motivirajo za 

branje in preko katerih dejavnosti branje udejstvujejo.  

Osebni pristop učiteljev: Izhajala sem iz osebnega prepričanja, da je vsak človek 

unikaten – del sveta, a tudi svet zase. V intervjujih sem želela najti unikatnost 

učiteljev, ki sem jih intervjuvala. V čem so posebni in kako preko tega delujejo v 

svojem poklicu? Ali svoje danosti koristijo tako, da z njimi obogatijo svoje učence 

ali individualne potenciale prezrejo ter so v vzgojno-izobraževalnem procesu 

predvsem v službi uresničevanja ciljev učnih načrtov, brez osebne note? Moje 

mnenje je, da je delovanje v skladu s svojimi lastnimi nagnjenji in sposobnostmi 

izredno pomemben element poučevanja. Poučevanje, ki tega dela ne izkorišča, 

pomembno prikrajša tako učitelja kot učenca. Učitelja – ker v svojem poklicu ne 

izraža sebe in tako na delovnem mestu ne more polno uživati, učenca – ker je tak 

pouk nujno osiromašen določenega žara in učence kot tak težko navduši. Zanimalo 

me je, ali v tem pogledu obstajajo razlike med slovenskimi in finskimi intervjuvanci. 

Če da, je mogoče tudi tu iskati razloge za razlike v uspešnosti. Intervjuvance sem 

torej s tem namenom spraševala po dejavnosti, pristopu, načinu delovanja, ki bi ga 

označili kot njim lastnega. Menila sem, da bom s tem dobila odgovor na zastavljeno 

vprašanje. 

Odgovornost: Zanimalo me je, kako se kaže osebna odgovornost intervjuvancev do 

dela učitelja. Ta se po mojem mnenju kaže v trudu za dobrobit vseh udeležencev 

vzgojno-izobraževalnega procesa, pa tudi v lastnih iniciativah, dejavnostih v 

povezavi s šolo (izobraževanje, krožki ...), ki niso v okviru obveznega izpolnjevanja 

dolžnosti. S tem namenom sem torej intervjuvance spraševala o skrbi za otroke, ki 

imajo kakršnekoli posebne potrebe. Seveda so običajno otrokom z izrazitimi 



Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem 
 

52 

 

potrebami po dodatni pomoči v obeh državah namenjeni posebni ukrepi in razlike 

med državama so v tem precejšnje, kljub temu pa se morajo učitelji (najbolj) pogosto 

spoprijeti s tem sami. Sicer je po mojem mnenju v vsakem razredu, še posebej v 

osnovni šoli, najti širok spekter različnih individualnih potreb.Zanimalo me je, v 

kolikšni meri bodo potrebe posameznega učenca (in soočanje z njimi) učitelji sami 

navedli, in kako, (če), delo za učence individualizirajo, kajti to sama razumem kot 

odgovorno ravnanje. Ob odgovornosti, ki se kaže v dovzetnosti za potrebe razvoja 

učenčevih potencialov, odgovornost do dela razumem tudi v okviru lastnega 

izobraževanja. Učitelj, ki ima do svojega dela odgovoren odnos in ga tudi opravlja z 

veseljem, po mojem mnenju pogosto (ne pa nujno!), tudi izven delovne obveznosti 

sodeluje v dejavnostih, ki so povezane s šolo – se izobražuje, sodeluje v določenih 

projektih in podobno.  

Doseganje ciljev in avtonomnost: Zanimalo me je, kakšno je mnenje intervjuvancev o 

doseganju ciljev. Ali občutijo pomanjkanje časa za predelavo in usvojitev? S tem 

sem merila na več stvari. Z ene strani me je zanimalo, kako ocenjujejo svoje delo 

učitelji z dolgoletno prakso poučevanja. V kontekstu dolgoletne prakse me je 

zanimalo, ali je čutiti preveliko zahtevnost učnih načrtov. Gotovo so izkušeni učitelji 

tisti, ki to ocenijo bolje od začetnikov. Z druge strani me je zanimalo, ali razlike v 

svobodi načrtovanja pouka in prilagajanju učnim načrtom med učitelji v Sloveniji in 

učitelji na Finskem vplivajo tudi na suverenost in lastne ocene doseganja ciljev. Z 

drugimi besedami – ali dejstvo, da imajo slovenski oz. finski učitelji v vsebinskem in 

organizacijskem načrtovanju pouka manj oz. več svobode, lahko deluje kot 

problematično? 

Avtonomija, delovna obremenjenost in mnenje o kakovosti šole: Za kakovostno 

opravljanje poklica je med drugim ključno počutje na delovnem mestu. V intervjuju 

sem raziskovala predvsem mnenja o obremenjenosti in avtonomiji na delovnem 

mestu glede na obstoječo ureditev šolskega sistema, zanimali pa so me tudi pogledi 

na kakovost poučevanja v domačih državah. 
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6.2.  PREDSTAVITEV, ANALIZA IN RAZLAGA PODATKOV 
OSEBNIH INTERVJUJEV 

 

Podatki, zbrani iz osebnih intervjujev, so prikazani po vsebinskih sklopih, 

opisanih v poglavju 5.1.3. Ti so deljeni na več podpoglavij, v okviru teh pa so 

predstavljeni strnjeni slovenski in finski podatki, ki jim sledi primerjava ali 

primerjava z razlago.  

6.2.1. NAČRTOVANJE, PRIPRAVA IN IZVEDBA POUKA 
KNJIŽEVNOSTI 

6.2.1.1. Dolgoročno načrtovanje pouka književnosti 

Slovenski intervjuvanci 

Odgovori intervjuvancev kažejo, da si vsi zastavijo letni plan dela za pouk 

slovenščine. V okviru teh izdelajo mesečne, tedenske ali dnevne priprave. Trije 

intervjuvanci načrtujejo letne priprave skupaj s kolegi v oddelku, eden pove, da mora 

iti letni načrt pred šolskim letom v pregled in potrditev ravnatelju osnovne šole. Eden 

od intervjuvancev pove, da je njihov letni plan razdeljen po mesecih v letu, in v teh 

obravnavajo določene teme. Večina intervjuvancev pove, da si po tej predlogi 

izdeluje tedenske priprave na pouk, eden omeni, da tudi te izdeluje v sodelovanju s 

kolegi na šoli. Dnevno se intervjuvanci sicer prilagajajo situaciji in potrebam, dva 

omenita, da pri načrtu poučevanja pustita prostor za aktualizacijo.  

Finski intervjuvanci  

Pri analizi je treba izpostaviti dejstvo, da gre za učitelje, ki so hkrati mentorji 

študentom na praktičnem usposabljanju. V šolskem letu jih pri enem mentorju 

opravlja nastope tudi čez dvajset, kar bistveno zmanjša število ur, ki jih imajo sami 

na voljo za poučevanje. Ob tem ni odveč omeniti tudi, da je na OŠ Rauma več 

učencev, katerih materni jezik ni finščina ali švedščina19, in so vključeni v običajne 

razrede. Probleme s funkcioniranjem pri pouku deloma olajšajo asistenti, sicer pa se 

s sporazumevanjem in organizacijo, tudi dogovarjanjem z asistenti, ukvarjajo sami. 

                                                           
19 Finščina in švedščina sta na Finskem uradna jezika. Učenci imajo pouk praviloma v finščini, 
švedščine pa se začnejo učiti v višjih razredih osnovne šole.  
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Intervjuvani učitelji glede načrtovanja pouka književnosti odgovarjajo raznoliko. 

Načeloma ima vsak od njih okvirni načrt, vendar je ta pri večini narejen za določeno 

število ur in ni vezan na časovno obdobje. Dva omenjata letno pripravo, in sicer si 

učiteljica Marika za vsako leto izdela lahko tudi zelo podroben letni učni načrt ter 

izdelavo pojasni kot nujnost pri svoji siceršnji neorganiziranosti. Učitelj Jorma misli, 

da ima implicitni načrt za celo leto, sicer pa dela zelo spontano in poudari izreden 

pomen trenutka in situacije. Poučevanje dojema v 90 % kot emocionalni proces, zato 

se mu zdi veliko pomembnejše, da je učenec sproščen in se dobro počuti, kot da mu 

slabo počutje jemlje energijo. Sicer pa trdi, da pri poučevanju ve, kaj želi doseči. 

Učiteljica Kirsi si razdeli leto na šest obdobij, odvisno od terminov, ko nastopajo 

študentje. A tudi ko jim svetuje pri izvedbi nastopov, ne daje natančnih navodil, saj 

želi, da se odločijo predvsem po svojih interesih. Dva si naredita načrt za določeno 

število ur, in sicer učitelj Juha navaja, da za določen del nameni osem do deset ur, 

medtem ko dva načrtujeta, če, za okoli mesec ali dva vnaprej, eden od teh načrtuje 

predvsem knjižno gradivo, ki ga nameni za branje čez šolsko leto. Eden od 

intervjuvancev odgovarja, da je to odvisno od teme, drugi pa da si nikoli ne dela 

načrtov, ker živi v trenutku in se prilagaja situaciji (učiteljica Mervi) ter možnostim 

navdiha, ki jih ponuja. Kljub temu dodaja, da bi bilo bolje, če bi načrte delala, saj 

pogosto pozablja, kaj želi narediti.  

Primerjava in razlaga 

Načrtovanje pouka med slovenskimi in finskimi učitelji pokaže velike razlike, ki so 

prvobitno odraz različnih državnih predpisov na tem področju. Slovenski učitelji so 

zavezani k letnemu načrtovanju pouka in natančnim pripravam na vsako učno uro (z 

navedenimi cilji, metodami, pripomočki in potekom ure), kar mora biti dostopno v 

pisni obliki (ravnatelju, pristojnemu organu inšpektorata ob obisku). Učitelji na 

Finskem niso zavezani k zapisovanju letnih učnih planov in njihovega dela tudi nihče 

ne preverja (ne inšpekcija – ker je ni – ne ravnatelj), seveda pa je obvezno, da, tako 

kot drugod, pri pouku učencem kar najbolje omogočijo dosego predpisanih učnih 

ciljev. Iz odgovorov je tako razvidno, da slovenski učitelji načrtujejo pouk na letni 

ravni kot tudi na dnevni, nekateri si načrtovanje urejajo tudi po mesecih in temah, 

finski pa glede na lastne preference, katerim težko najdemo skupno točko, razen tega, 

da jih večinoma ne pišejo (podrobno). Za razliko od slovenskih jih več omeni 

projektno načrtovanje, za katerega si določijo okvirno število učnih ur ali časovno 
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obdobje. Kot je razloženo pri odgovorih finskih intervjuvancev, gre v tem primeru 

tudi za nekaj posebnosti. Poleg večjega števila tujejezičnih otrok, v razredih finskih 

intervjuvancev, gre med intervjuvanimi za učitelje mentorje, ki delajo na šoli, kjer 

študenti razrednega pouka med šolskim letom opravljajo prakso. Z ozirom na to bi 

lahko predpostavljali, da zaradi majhnega števila lastnih ur poučevanja nimajo toliko 

dela z načrtovanjem pouka kot morebiti učitelji na običajnih osnovnih šolah, a je 

načrtovanje pravzaprav tu še posebej pomembno in potrebno za organizacijo 

študentskih nastopov. S tega vidika je mogoče deloma pojasniti, da si načrtujejo 

pouk individualno, medtem ko je pri slovenskih učiteljih opaziti trend timskega 

načrtovanja pouka. Sicer se kažejo razlike tudi v prioritetah. Pri slovenskih 

intervjuvancih je sklepati, da so načrti s cilji jasno zastavljeni, čeprav dva omenita 

prostor za aktualizacijo, finski učitelji pa so fleksibilnejši in večkrat izrazito 

poudarijo pomembnost prilagajanja situaciji.  

6.2.1.2. Priprava na konkretno šolsko uro  

Slovenski intervjuvanci 

Največkrat omenjen način priprave na pouk književnosti je predhodno branje 

obravnavanega besedila. Večina intervjuvancev si po tem zamisli uvodno motivacijo 

za obravnavo določene vsebine. Motivacija je večkrat omenjena kot zelo pomemben 

element priprave. Dva intervjuvanca sta povedala, da se pripravljata tudi doma. Eden 

se jim prav posebej ne posveča, saj isto snov poučuje že tretje leto zapored, 

vsebinsko pa si jo razdeli na uvodni, glavni in zaključni del ure. Več jih je omenilo, 

da skušajo učne ure pripraviti tako, da bodo učencem zanimive in blizu njihovemu 

doživljajskemu svetu. To počnejo tako s pripomočki kot so lutke, igrače, športni 

rekviziti, z originalnimi knjigami v spodbudo k branju odlomkov iz beril in z 

izvajanjem pouka v knjižnici, ki pri učencih vzbuja veselje do branja, kot tudi z 

raznimi besednimi igrami. Eden pove, da obravnava dela, predlagana v priročniku. 

En intervjuvanec dnevne priprave izdeluje po predlogi iz priročnikov, jih kombinira 

z lastnimi zamislimi ali naredi povsem po svoje. 

Finski intervjuvanci 

Na uro mladinske književnosti se intervjuvanci načeloma okvirno pripravijo. Dva 

odgovarjata, da se pripravita za študente, za njihovo izvedbo desetih učnih ur – 
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učiteljica Marika jim izbere primerno knjigo za obravnavo v razredu, zato pripravo 

posveti izbiri knjige, ki bo učence silila k razmišljanju. Sicer preberejo knjige, eden 

pove, da knjig ne prebere v celoti, če jih je več ali pa bere skupaj z učenci besedilo, 

ki je vsem nepoznano. Štirje intervjuvanci odgovarjajo, da doma izdelajo naloge. Pet 

jih okvirni plan prilagaja situaciji, dva od teh to še posebej poudarita, Jorma postavi 

cilje zelo nizko in pri pouku konstruira malo po malo, učiteljica Outi svoj zelo 

splošni načrt zelo pogosto spremeni. 

Primerjava 

Priprave na konkretno učno uro književnosti pri obeh skupinah intervjuvanih 

potekajo podobno, in sicer poglavitno z branjem obravnavanih besedil. Ni povsem 

jasno, ali gre tudi za razlike v dolžini obravnavanih besedili. Opaziti je, da slovenski 

intervjuvanci uporabljajo termin »besedila«, medtem ko finski dosledno govorijo o 

»knjigah«. Če ne gre le za razlike v izrazoslovju, bi lahko sklepali, da finski učitelji 

pogosteje obravnavajo knjižna dela v celoti, v nasprotju s slovenskimi, ki uporabljajo 

krajše zgodbe in odlomke besedil iz beril. Slovenski intervjuvanci sicer izraziteje od 

finskih poudarjajo priprave na motivacijo učencev ter skrb za zanimivost učne ure, 

finski pa, na drugi strani, prilagajanje trenutni situaciji.    

6.2.1.3. Oprema, viri in pripomočki 

Slovenski intervjuvanci 

Pri pouku književnosti intervjuvanci uporabljajo berila in knjige ter rekvizite, ki se 

nanašajo na vsebino teme učne ure, nekaj jih uporablja tudi zvočno gradivo – tako 

glasbene posnetke, radijske igre kot tudi posnetke literarnih del. Dva odgovarjata, da 

občasno uporabita video material, krajši posnetek ali film. Med odgovori sta tudi 

slikovno gradivo ter interaktivna tabla. Eden od intervjuvancev bi, če bi bilo to 

omogočeno, uporabljal medmrežje. Dva v razredu pogosto uporabljata lutke. 

Učiteljica Marta jih uporablja tudi pri poučevanju drugih šolskih predmetov. Z 

lutkami povezuje različna področja književnosti in z njimi komunicira z učenci.   

Finski intervjuvanci 

 Najbolj jim pride prav kamera za branje dokumentov, omeni jo 5 intervjuvancev. 

Kot razlaga učiteljica Outi, tako lahko učencem kaže slike in besedilo hkrati, ko sedi 
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in bere. Pogosto jim pride prav tudi računalnik (omenjen v 6 odgovorih) s 

projektorjem ter dostopom do medmrežja, predvsem za ogled video vsebin, ki so na 

voljo na primer na spletnem portalu za učitelje Opettaja tv, in portal You Tube. Ta 

pride v poštev tudi za poslušanje glasbe ali ogled kakega zanimivega posnetka. 

Uporabljajo tudi »pametne« oziroma interaktivne table, kdor jo ima v razredu. 

Učitelju Jormi je najbolj v pomoč običajna tabla, pripomoček pa, trdi, je lahko kateri 

koli predmet, če ga znaš izkoristiti v prid cilju. Dva intervjuvanca pri branju knjig za 

primerjavo uporabita tudi film ali del filma, ki je posnet po literarni predlogi. 

Učiteljica Marika pri književnosti izhaja predvsem iz dela z otroki in pri tem ne želi 

uporabljati preveč tehnične opreme.     

Primerjava in razlaga 

Pri primerjavi je potrebno upoštevati, da so šole različno opremljene, zato pogosta 

uporaba določenega pripomočka ali vira ni nujno vezana na lastno izbiro 

posameznika. Kljub temu je lahko tudi taka informacija koristna za predstavo in 

razmislek. V grobem se poslužujejo podobnih pripomočkov. Slovenski učitelji poleg 

knjig in beril pri pouku književnosti pogosteje od finskih navajajo uporabo zvočnih 

gradiv, omenjajo pa tudi uporabo lutk. Finski učitelji pri književnosti najpogosteje 

uporabljajo kamero20 za branje dokumentov, saj tako lahko učenci ob učiteljevem 

branju hkrati vidijo projicirano besedilo. Slovenski učitelji takšne kamere ne 

uporabljajo, saj šole z njimi niso opremljene. Ta podatek daje iztočnico za razmislek 

o specifiki obravnavanja besedil. Kot bo razvidno v poglavjih na teme metod, 

osebnega pristopa in ciljev pouka književnosti, slovenski učitelji namesto branja 

obravnavana besedila raje pripovedujejo. Finski učitelji jih konkretno berejo. 

Slovenski učitelji redkeje navedejo uporabo računalnika in posledično medmrežja, 

finski pa ga uporabljajo pogosto. Obe slovenski šoli sta sicer opremljeni z 

računalniki v razredih, vendar vsaj na eni v učilnicah ni dostopa do medmrežja. 

Finski učitelji uporabljajo tudi interaktivno tablo, kar je omenil tudi eden od 

slovenskih intervjuvancev. 

  

                                                           

20 Iz lastnih izkušenj sklepam, da šola zaradi svoje specifike ni posebej privilegirana glede na ostale 
šole na Finskem v posedovanju kamer za branje dokumentov. Ob opravljanju prakse na OŠ 
Hönttämäki ter obisku drugih osnovnih šol v okolici Raume, sem tovrstne kamere pogosto opazila.   
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6.2.1.4. Viri in literatura, priročniki 

Slovenski intervjuvanci 

Intervjuvanci upoštevajo vsebine in cilje predpisanega učnega načrta, konkretno in 

natančno po priročniku pa jih dela polovica od vprašanih. En intervjuvanec 

odgovarja, da poleg berila v razredu s privoljenjem staršev uporabljajo tudi revijo za 

otroke, saj jo ocenjujejo kot kakovostno gradivo za uporabo pri pouku, delajo pa tudi 

z materialom, ki je na voljo v šolski knjižnici. Intervjuvanci, ki se ne ravnajo po 

priročnikih, se zanašajo na lastne izkušnje, predvidevanja, učiteljica Mateja (dela 

prvo leto) priročnika sama ob prihodu na delovno mesto ni dobila v uporabo (učenci 

jih uporabljajo), zato si pomaga z medmrežjem. Če bi ga imela na razpolago, pa bi ga 

zagotovo uporabljala pri svojem delu.  

Finski intervjuvanci 

Večina, sedem intervjuvanih učiteljev, odgovarja, da si priročnike občasno pogleda 

in upošteva predloge, vendar glavnino delajo po svojih idejah in idejah študentov. 

Učiteljica Kristi odgovarja, da iz priročnikov izbere predvsem vsebine, ki zadevajo 

slovnico, pri književnosti pa ne. Na določeno temo iz priročnika se vrne, da sledi 

povezavi z delovnimi zvezki učencev. Učiteljica Marika jih redno pregleduje, vendar 

izbira zelo natančno, učitelj Juha jih pri književnosti uporabi občasno, Jorma pa 

uporablja določene dele, in sicer dejstva, na podlagi katerih gradi učno uro. 

Učiteljica Kirsi jim sledi občasno, vendar meni, da je v času njenega poučevanja 

književnost pri pouku prisotna ves čas. Učiteljica Eeva Maija pa jih uporablja, 

vendar črpa vsebine iz več priročnikov. Učiteljica Outi se kljub veliki izbiri nikoli ne 

orientira po priročnikih. 

Primerjava 

Glede na rezultate lahko sklepamo, da slovenski intervjuvanci pogosteje od finskih 

pri načrtovanju pouka književnosti sledijo predlogam priročnikov. Pri finskih 

učiteljih imajo priročniki funkcijo vira idej in niso vodilo pri izvajanju pouka. Tudi 

del slovenskih učiteljev jih uporablja na ta način.  
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6.2.1.5. Besedila v berilih in drugih gradivih 

Slovenski intervjuvanci 

Odgovori kažejo, da intervjuvani učitelji največkrat sledijo besedilom iz priročnikov 

in beril, ob tem pa občasno izbirajo tudi besedila po lastni izbiri. Izmed teh izbirajo 

aktualna, zanimiva, tudi humorna besedila, ki otroke razvedrijo. Učiteljica Zvonka 

omenja tudi uporabo starejših besedil iz starejših beril. Dva izmed intervjuvanih 

odgovarjata, da besedila izbirata predvsem sama, po osebnih nagnjenjih. 

Finski intervjuvanci 

Podobno kot s priročniki nasploh, intervjuvani večinoma izbirajo tudi besedila glede 

na lastne preference. Le eden praviloma sledi izboru besedil v priročnikih (Jorma), 

ostali pa le, če jih ocenijo kot boljše od lastnih preferenc. Eden od intervjuvanih 

(učiteljica Outi) nikoli ne uporabi besedil iz priročnikov. Učiteljica Mervi se 

poslužuje obeh možnosti. Meni, da so v priročnikih velikokrat boljši predlogi od 

njenih lastnih, sicer pa se po besedila z razredom večkrat odpravijo v knjižnico. 

Primerjava 

Med slovenskimi intervjuvanci pri izbiri prevladuje uporaba besedil iz beril in 

priročnikov nad osebnimi preferencami. Na Finskem je ravno obratno, učitelji 

besedila praviloma izbirajo glede na osebne preference in ne glede na predloge beril 

in priročnikov, kar indicira večjo suverenost pri delu, ki je v raziskavi tudi posebej 

obravnavana.  
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6.2.1.6. Vrednotenje in ocenjevanje znanja ter posredovanje informacij 

Na vprašanja o tem področju niso odgovorili vsi slovenski intervjuvanci, saj je bilo v 

slovenskih navodilih dodano, da odgovor ni nujen. V Sloveniji imamo namreč 

zakonsko predpisana določila, učenci morajo biti opisno ali številčno ocenjeni glede 

na razred, ki ga obiskujejo, pa tudi posredovanje informacij staršem je natančneje 

določeno21. Na Finskem ocenjevanje22 do 7. razreda ni nujno, posredovanje 

informacij pa je opravljeno vsaj enkrat pred koncem leta. Kljub temu imajo slovenski 

učitelji različne metode ocenjevanja, nekateri so jih napisali v odgovorih.  

Slovenski intervjuvanci  

Odgovarjajo, da učence ocenijo pri govornih nastopih (to je poročanje o dogodkih, 

doživljajih, ob deklamacijah, dramatizacijah), glasnem branju, eden omeni teste, v 

katerih preverja poznavanje literarno-teoretičnih pojmov, ter pisanje o književnem 

delu, na podlagi katerega vrednoti učenčevo razmišljanje. Isti intervjuvanec odgovori 

tudi, da učence ocenjuje celo šolsko leto na podlagi opazovanja. En intervjuvanec 

poudarja življenjskost v nasprotju z umetno narejenimi nalogami za preverjanje.   

  

                                                           
21Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja  ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Zver, 
2011) ter napredovanju učencev v osnovni šoli je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Učenec 
mora biti pri predmetih, ki se izvajajo več kot 2 uri tedensko, ocenjen najmanj šestkrat v letu, pri 
predmetih z manj kot 2 uri na teden pa najmanj štirikrat. Ocenjen je na podlagi ustnih, pisnih, 
likovnih in drugih izdelkov. V prvih dveh razredih OŠ je ocenjevanje opisno, kar pomeni, da je 
napredek učenca glede na opredeljene cilje izražen z besedami, v ostalih pa s pisnimi ocenami od 1 
do 5, pri čemer je 1 nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 prav dobro in 5 odlično. Informacije učitelji 
posredujejo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in drugih oblikah sodelovanja, šola pa jih 
posreduje staršem pisno po prvem ocenjevalnem obdobju (od dveh), razen v 1. razredu, ko to lahko 
storijo učitelji tudi ustno.    
22 V osnovni šoli je učenčev napredek ocenjen na koncu šolskega leta in vsaj enkrat pred tem. 
Poročilo o napredku vključuje izvajanje, šolsko delo, znanja in spretnosti ter napredek v šolskem 
letu. V prvih sedmih letih je poročilo lahko v pisni obliki ali v obliki ocen. Po sedmem razredu 
poročila morajo vsebovati ocene, ki so jim lahko dodani pisni komentarji. Lestvica ocen vključuje 
ocene med 4 in 10, pri čemer 4 pomeni nezadostno, 5 zadostno, 6 in 7 zadovoljivo, 8 dobro, 9 zelo 
dobro in 10 odlično znanje in spretnosti. Ustno izpraševanje ni običajna metoda ocenjevanja (The 
Assessment systems in Finland and Queensland, 2011).   
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Finski intervjuvanci 

Glede na prosto individualno izbiro načina ocenjevanja so odgovori intervjuvancev 

podani posamezno.  

Učiteljica Eeva Maija (poučuje 2. razred) učence oceni na podlagi vsakodnevnega 

opazovanja ter domačih nalog. V splošnem raje oceni učenčev celosten napredek kot 

uspeh pri konkretni nalogi. 

Staršem ali skrbnikom informacije o učenčevem napredku posreduje, ko jo ti 

obiščejo na govorilnih urah ali pa obvešča večjo skupino staršev oz. skrbnikov 

hkrati. Sicer je za informacije vedno na voljo. Starši ali skrbniki ji lahko telefonirajo, 

pošljejo elektronsko pošto ali pridejo na individualni pogovor. Načeloma vse starše 

in skrbnike obvešča jeseni ali pozimi, z njimi pa se pogovori tudi ob neformalnih 

priložnostih.  

Učiteljica Marika (poučuje 5. razred) učence večinoma ocenjuje na podlagi testov, ob 

ocenjevanju pa upošteva tudi učenčevo aktivnost oziroma pasivnost ter splošno 

vedenje v razredu, ki vpliva na končno oceno pri posameznem predmetu. Ustnih 

testov učiteljica ne izvaja. 

Učiteljica Elisa (poučuje 2. razred) ocenjuje na podlagi pisnih testov, učenci pa se 

tudi samovrednotijo. S starši se o napredku pogovori enkrat na leto, če je potrebno, 

tudi večkrat. Včasih so ob pogovoru prisotni tudi učenci. 

Učiteljica Kristi (poučuje 5. razred) učence ocenjuje s pisnimi testi, pri pouku 

književnosti pa ocenjuje spise. Pri teh upošteva globino obravnavanja teme, 

učenčevo razmišljanje ter samo obliko ter slovnico. O testiranju učence obvesti 

vnaprej, po preverjanju učencem posreduje povratne informacije o uspehu. Ocenjuje 

jih z ocenami od 4 do 10.  

Za obveščanje staršev o učenčevem napredku uporablja »Opit«, računalniški program 

šole, namenjen obveščanju staršev, in kratka telefonska sporočila (tako imenovane 

SMS-e). Program Opit je dostopen na medmrežju. »Staršem preko tega programa 

pošiljam sporočila. Občasno jih obveščam tudi papirno, čeprav letos tega še nisem 

storila. Učitelj lahko staršem piše svoja sporočila tudi v posebno knjižico, vendar jaz 

tega načina do sedaj še nisem uporabljala.» Raje pošilja SMS-e, saj je tako 
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prepričana, da so starši gotovo obveščeni. S starši in skrbniki se skupinsko pogovori 

dvakrat v letu. Individualni posveti s starši niso običajni, a jim informacije o 

napredku (delanju domačih nalog in podobno) pošilja tedensko. Nekaterim staršem 

ali skrbnikom zahtevnejših učencev pošlje sporočilo tudi vsak šolski dan. »Imamo 

nekakšen sistem, kjer zbiramo podatke o tem, ali učenci zamudijo, ne delajo nalog in 

podobno. Če starši sprašujejo, zakaj so otroci ocenjeni slabo (in tako so ocenjeni na 

podlagi tovrstnih problemov), jim lahko podatke natisnem in pokažem. Lansko leto 

je eden od učencev zavrnil, da bi poročilo o uspehu pokazal staršem, zato sem jim ga 

poslala po navadni pošti.«  

Učitelj Jorma (poučuje 6. razred) učenčev napredek in znanje ocenjuje na podlagi 

predstavitve izbranega književnega dela, pri čemer upošteva zrelost, globino in 

kakovost predstavitve. Pri vsakem učnem predmetu ima v letu 5 do10 testov. O 

obsežnejših testih učence obvesti vnaprej, z manj obsežnimi testi pa preverja 

učenčevo razumevanje domačih nalog. Učitelj obvešča starše ali skrbnike o 

učenčevem napredku le izjemoma. 

 Učiteljica Kirsi (poučuje 3. razred) učenčevega razumevanja določenega 

književnega dela ne ocenjuje, delo pa komentira ob spisih v zvezkih. Staršem ali 

skrbnikom informacije o učenčevem napredku podaja v osebnih pogovorih. Učiteljica 

ob vprašanju informiranja izpostavi tudi komentarje v zvezkih. Trdi, da si starši ali 

skrbniki lahko ustvarijo mnenje o napredku učenca tudi ob pregledu učenčevih 

zvezkov. 

Učitelj Juha (poučuje 6. razred) ocenjuje učenčevo branje, dramsko igro, 

razumevanje književnega dela ter znanje in uporabo slovnice. Učenec je ocenjen na 

vsakem od omenjenih področij, končna ocena pa je povprečje vseh ocen učnega 

predmeta. Ocenjuje tudi pisne ter računalniške teste in učenčeve predstavitve 

književnih del, pri ocenjevanju pa upošteva udi učenčevo upoštevanje navodil ter 

odnos do delovnih nalog. Pri ocenjevanju dramske igre ocenjuje učenčevo 

sodelovanje v skupini.  

Učiteljici Mervi (poučuje 5. razred) ocenjevanje učenca pri predmetu materinščina in 

književnost predstavlja problem, saj so razlike v napredku posameznega učenca 

lahko velike. Pri ocenjevanju branja teži k pozitivnemu vrednotenju, saj podpira 

vzpodbujanje učenca namesto kritike, ki bi utegnila zavreti učenčevo navdušenje nad 
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branjem. S pisnimi testi ocenjuje učenčevo znanje. Občasno z učenci skupaj 

vrednotijo njihovo znanje in napredek.  

Učiteljica Outi (poučuje 3. razred) učencev ne ocenjuje in pri pouku ne uporablja 

pisnih ali ustnih testov. Učenci bodo teste za ocenjevanje znanja in napredka pisali v 

višjih razredih, takrat bodo tudi številčno ocenjeni.  

Primerjava in razlaga 

Pri ocenjevanju učenčevega napredka in znanja ter posredovanju informacij se med 

intervjuvanima skupinama kažejo velike razlike, ki so posledica različnih državnih 

predpisov. V Sloveniji morajo učitelji učence ocenjevati kot tudi posredovati 

informacije v skladu s pravili ministrstva, ki so natančno določena. Finski pravilnik 

je na tem področju bolj sproščen in učiteljev ne zavezuje k tako natančnemu 

beleženju znanja in posredovanja informacij. Tako vidimo, da imajo slovenski 

intervjuvanci natančna merila za učence in jih pri pouku slovenščine ocenjujejo 

praviloma pri nastopih, testih ter ustnih izpraševanjih. Finski intervjuvanci ustnih 

izpraševanj ne izvajajo, metode ocenjevanja pa so lastne vsakemu posamezniku. 

Večkrat so omenjeni pisni testi in celostno ocenjevanje napredka. Tako pri 

slovenskih kot finskih učiteljih je večkrat omenjeno celoletno opazovanje, po enkrat 

v vsaki skupini pa je omenjeno samovrednotenje učencev. Zdi se, da finski učitelji 

učence ocenjujejo na način, ki je vsakemu učitelju blizu. Nekateri učence ocenjujejo 

čez leto z večjim številom testov in nalog, nekateri pa se prilagajajo učenčevim 

individualnim posebnostim. Pri pouku književnosti jih več ocenjuje previdneje; pri 

predmetu ima prednost učenčev interes za branje, zato je ocenjevanje v podrejenem 

položaju in v funkciji namena, navdušenja za branje. Pri posredovanju informacij je 

za slovenske učitelje potek jasen in nanj učitelji nimajo vpliva. Pri finskih učiteljih 

je posredovanje informacij o učenčevem napredku v veliki meri odvisno od 

posameznega učitelja. Pri posredovanju informacij so finski učitelji, še posebej tisti, 

ki poučujejo v nižjih razredih (učiteljice Eeva Maija, Elisa, Kirsi, Outi), v veliki meri 

sproščeni in sestankov s starši časovno in vsebinsko ne načrtujejo. Običajno pa se s 

starši ali skrbniki sestanejo na sredini šolskega leta. Situacijo je moč razumeti glede 

na dejstvo, da številčno ocenjevanje učencev ni obvezno do 7. razreda osnovne šole 
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in da število testov ni zakonsko opredeljeno23. V enem finskem primeru je izpričano 

izredno natančno posredovanje informacij, ki vključuje poseben šolski računalniški 

sistem, ki obvešča starše z elektronsko pošto ali kratkimi telefonskimi sporočili. 

Vsebine se ne nanašajo le na ocenjevanje, temveč tudi zamude prihodov v šolo, 

vedenje učencev, opravljanje domačih nalog ipd. Navedene razlike nakazujejo 

različne osebne lastnosti, preko katerih se razlikuje tudi učiteljevo delovanje. 

Sproščenost v ocenjevanju ter posredovanju informacij je treba razumeti še z vidika 

odnosov med učitelji in starši, ki temelji na zaupanju24. Ni odveč omeniti tudi 

dejstva, da v finskih osnovnih šolah učitelji poučujejo isti razred otrok več let, torej 

vsako leto napredujejo v višjega in tako ostajajo z istimi učenci več let (teoretično do 

šest let).  

                                                           
23 Ob tem je dobro upoštevati dejstvo, da razredni učitelji na Finskem poučujejo učence do 6., v 
Sloveniji pa do 5. razreda.   
24 To je poudarjeno v številnih virih in literaturi o finskem šolskem sistemu, potrdim lahko tudi iz 
lastnih izkušenj iz časa študija na pedagoški fakulteti v Ouluju, praktičnega usposabljanja na OŠ 
Höntäimäki in dela Comenius asistentke na OŠ Rauma na Finskem ter iz pogovorov na to temo z 
ravnateljem OŠ Rauma ter učitelji.  
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6.2.2. TEMELJNI CILJI POUKA KNJIŽEVNOSTI IN METODE 

Slovenski intervjuvanci 

Slovenski intervjuvanci skoraj brez izjeme kot temeljni cilj pouka književnosti 

navajajo vzbujanje pozitivnih občutkov do literature ali branja v splošnem.  

Te izražajo v besednih zvezah ali stavkih, kot so na primer navdušiti za branje, najti 

v književnosti prijetne občutke, vzljubiti branje zgodb, vzljubiti besedo, vzljubiti 

svet pisane besede, začutiti sporočilo besedila.  

Ob tem navajajo tudi pomembnost spoznavanja različnih zvrsti literature (eksplicitno 

izraženo sicer dvakrat) ter konkretnejše cilje, kot so: »vživljanje v junake, besedni 

zaklad« (Helma), »ustrezen odnos do literature, razumevanje prebranega besedila, 

iskanje bistvenega sporočila v besedilu, razčlenjevanje dela besedila, nadaljevanje 

prebranega odlomka -ustvarjalno pisanje ...« (učiteljica Mojca), »da znajo kritično 

presojati prebrano« (učiteljica Mateja Ž.), »da se seznanijo z določenim načinom 

pisanja, stilom nekega avtorja« (učiteljica Mira), v skladu s cilji 3. razreda »da otrok 

doživi neko pravljico, umetnostno besedilo, da loči realni svet in domišljijski svet, da 

se zna identificirati z glavno osebo oz. osebo, ki ji je podoben (...) da doživijo 

pravljico in se vanjo poglobijo (...), da doživijo umetnostno besedilo« (učiteljica 

Mateja).  

Navedeni cilji so v nekaterih odgovorih utemeljeni, in sicer učiteljica Mateja Ž., ki 

postavlja za cilj vzljubitev besede, to utemelji z namenom, »da (učenci) tudi kasneje 

posegajo po literaturi.« Učiteljica Zvonka, ki navaja kot cilj, »da otrok vzljubi svet 

pisane besede«, to utemelji z besedami: »ker preko tega lahko prihaja do spoznanj 

na lažji način v vsakdanjem življenju. Knjiga naj bi bila vir znanja, zakladnica 

človeškega razuma, vse bistvene stvari so v knjigah.«   

Ena od intervjuvanih ni navedla določenega cilja, ki bi bil vezan neposredno na 

književnost, kot najpomembnejši cilj je navedla vzgojnost in »da učenci najdejo 

smisel«.  
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Finski intervjuvanci  

Finski intervjuvanci skoraj brez izjeme odgovarjajo, da je najpomembnejši cilj pri 

pouku književnosti – branje.  

To je izraženo v besednih zvezah ali stavkih, kot so prebrati veliko knjig, interes za 

branje, mišljenje, da je branje prijetno, branje knjig, uživanje v književnosti.  

Nekaj jih v odgovorih tudi utemelji, zakaj je to tako pomemben cilj:«Kajti če ga ne 

maraš, ga tudi ne izvajaš v prostem času«, odgovarja učiteljica Elisa, učitelj Jorma 

pa vidi razlike med nekaterimi dekleti, ki so branju naklonjene, in nekaterimi fanti, 

ki niso: »Razlike se poznajo pri branju, pisavi, miselnih strukturah«, zato jih k temu 

spodbuja. Učiteljica Mervi izpostavi, da ob branju »lahko človek sledi spreminjanju 

jezika v času. Književnost je pomembna tudi zaradi pogleda na svet, saj ga preko nje 

lahko širiš«. Vse to pa »pripomore k razumevanju ljudi, življenja in sobivanja.«  

Učiteljica Kirsi svoj odgovor utemelji zelo obširno. Odgovor zaradi lažjega 

podajanja in razumevanja navajam dobesedno.   

»Naučiti se uživati v literaturi. Je pa tudi v povezavi z jezikom in izražanjem. Dobro je 

videti, kako se izražajo pisatelji. Pri tem gre tudi za besedišče in tvorjenje stavkov. Toda 

močno čutim, da književnost primarno uči o vrednotah in moralnih dilemah, kaj je v 

življenju dobro in kaj ne. Pisatelji opisujejo tudi različne življenjske dogodke. Če se nekdo 

uči skozi literaturo, tudi skozi filme, se mogoče laže sooča z dogodki v svojem življenju. Na 

književnost se lahko opreš, čeprav gre za fikcijo. Po svoje je pravzaprav utemeljena tudi v 

realnem življenju. Mislim, da je življenje lahko zelo siromašno, če ni bogastva književnosti, 

možnosti zunanje refleksije na dogodke. Vzemimo za primer begunce, ki živijo na Finskem. 

Književnost je ena redkih poti, ki nam lahko pomaga razumeti, kako se počutijo, ko živijo v 

tuji državi. Če eden od njih napiše knjigo, si bralci lahko predstavljamo, kaj doživljajo. Tudi 

veliko otrok že zelo zgodaj v življenju izkusi težke situacije – ločitve, alkoholno odvisnost 

staršev in podobno. V književnosti lahko najdejo oporo ali pa jim pomaga razumeti svojo 

situacijo. Mislim, da je to zelo pomembno.« 

En intervjuvanec (učiteljica Mervi) dodaja branju še osredotočenost, oziroma 

koncentracijo, ter kulturo Finske kot tudi evropsko kulturo, učiteljica Elisa pa 

poudari, da je cilj tudi občutek varnosti pri učencih:« (...) da se ne bojijo, niso 

prestrašeni, mi lahko zaupajo in da so prijazni v odnosih drug z drugim. Čustva so 

pomembna.« 
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 En intervjuvanec (učiteljica Marika) odgovarja, da so najbolj pomembne osnove, 

nato pa samostojno delo, oziroma učenje preko izkustva. En odgovor (učitelja Juhe) 

ni vezan neposredno na književnost, ampak govori o pomembnih elementih pouka. 

Poudari razredno klimo, ki jo on dosega z delom po skupinah, dobre in spoštljive 

medsebojne odnose in usmerjenost v pomoč posameznikom. Na splošno v odgovorih 

na vprašanje o najpomembnejših ciljih učitelji omenijo pozitivno razredno klimo 

(občutje varnosti, svobode, medsebojnega spoštovanja) trikrat.  

Primerjava in razlaga 

Obe skupini intervjuvancev prepoznata kot temeljna cilja pouka književnosti stik s 

književnostjo ter interes za branje. Natančnejši pogled razkriva, da odgovori obeh 

izprašanih skupin o temeljnih ciljih v pomenu niso enaki. Slovenski intervjuvanci 

poudarjajo pomen književnosti in cilj opišejo abstraktneje (na primer vzljubiti svet 

besede ipd.), a ob tem pogosto navedejo zelo konkretne operativne cilje (na primer 

razčlenjevanje dela besedila, kritično presojanje prebranega), finski učitelji pa so v 

samem opisu cilja zelo konkretni (na primer cilj pri književnosti je branje knjig, 

prebrati veliko knjig), tega pa večkrat podprejo s svojim osebnim pogledom na 

pomen književnosti. Finski učitelji redkeje navajajo kot cilj branje v neposredni 

povezavi s čustvi, slovenski učitelji pa, tako lahko razumemo, temu pripišejo več 

pozornosti. Ob tem je sicer dobro upoštevati tudi jezikovne in kulturne razlike, ki 

lahko vplivajo na rezultate25. Kljub temu odgovori porajajo določene dvome glede na 

to, da učitelji govorijo o osebnih pogledih na cilje. S slovenske strani dajo opisi 

temeljnih ciljev vtis poetizacije, še posebej ob boku pretežno mehaničnemu 

navajanju konkretnejših ciljev. Ti so skoraj do besede natančno enaki operativnim 

ciljem iz državnega učnega načrta za slovenščino. Finski učitelji, na drugi strani, so 

zelo neposredni v odgovorih, ko v veliki večini poudarijo branje, a v razlagah 

večkrat konkretno opredelijo probleme učencev lastnega razreda in pomembnost 

branja v tem kontekstu ter pomembnost branja z njihovega vidika kot dejavnosti v 

splošnem. Odgovori o temeljnih ciljih književnega pouka namigujejo na razmislek o 

učitelju kot razmišljujočem posamezniku.   

                                                           
25 S finskimi učitelji je bil intervju izveden v angleščini, kar je torej zanje tuj jezik, čeprav so ga 
večinoma obvladali, kulturne razlike pa se nanašajo na splošne značilnosti Fincev kot naroda v 
komunikaciji; že pregovorno namreč veljajo za jasne in neposredne v izražanju (Finnish proverbs 
and sayings: features of national character [Finski pregovori in reki: značilnosti nacionalnega 
značaja], 2011). 
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6.2.3. DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI26 IN MOTIVACIJA ZA BRANJE 

6.2.3.1. Avtorske metode promoviranja književnosti 

Slovenski intervjuvanci 

Slovenski intervjuvanci so našteli več različnih avtorskih metod, več intervjuvancem 

pa je skupno, da književnost promovirajo z lastnim navdušenjem, z izbranimi 

uvodnimi motivacijami ter s pripovedovanjem. Z ozirom na to in druge odgovore, 

lahko omenjene metode strnemo v nekaj sklopov: metode, ki prvobitno vključujejo 

učiteljevo lastno dejavnost, metode, ki izhajajo iz izbranega dela in niso neposredno 

vezane na dejavnost učenca, ter metode, ki se navezujejo na učenčevo dejavno 

sodelovanje. 

Poudarjena učiteljeva aktivnost: 

• branje pesmi,  

• lastno navdušenje, 

• lutke, 

• osebne življenjske izkušnje, povezane z ustreznim književnim delom, 

• petje, 

• pripovedovanje namesto branja, 

• pripovedovanje. 

Poudarjeno izhajanje iz književnega dela: 

• ilustracije v književnem delu, 

• ogled več književnih del istega avtorja, 

• oris, opis, predstavitev ali obisk avtorja književnega dela. 

Poudarjena učenčeva lastna aktivnost: 

• didaktične igre – besedne igre, uganke, 

• dramatizacija, 

• obisk knjižnice in izbira knjig po lastnih preferencah,  

•  možnost prirediti konec zgodbe po lastnih željah, ustvariti novo zgodbo. 
 

 

                                                           
26 Didaktika mladinske književnosti je podtip didaktike književnosti, ki je definiran –s posebnim 
tipom literarnega besedila, ki ga opisuje literarna teorija mladinske književnosti, – z bralcem, za 
katerega je značilno, da še ni zaključil svojega osebnostnega razvoja, – s posebno recepcijsko 
situacijo, za katero, z ozirom na značilnosti bralca,  veljajo drugačne zakonitosti. Ukvarja se z 
vprašanji ciljev, vsebin, metod književne vzgoje, udeleženci pouka književnosti ter okoliščinami 
pouka književnosti in opredeljuje 3 vrste ciljev: vzgojne, procesne/funkcionalne in izobraževalne 
cilje. (Kordigel, 2008,19)  
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6.2.3.2. Motivacija za branje in doseganje ciljev 

Slovenski intervjuvanci 

Poleg omenjenih avtorskih metod približanja književnosti učencu, ki so hkrati tudi 

del motivacije za branje, večina intervjuvanih učiteljev poudarja pomen izbire 

otrokom zanimivih besedil, v izbiri in pripravi motivacij za branje pa so raznoliki in 

kreativni. Od tega nekoliko odstopa odgovor učiteljice Mojce, ki meni da tisti učenci, 

ki radi berejo, ne potrebujejo posebne motivacije, če je njihovo branje slabo, pa pri 

pouku dobijo za urjenje tako imenovane bralne liste. Po mnenju te učiteljice 

motivacijsko deluje branje po vlogah, saj to učencem omogoča vživljanje v vlogo 

drugega in jim pomaga premostiti lastne zadržke. Ostali intervjuvani učitelji so svoje 

dejavnosti bolj ali manj predstavili podrobneje: 

 Učiteljica Helma učence sicer vzpodbuja za branje že od prvega razreda tako, da jim 

poudarja pomen besednega zaklada in znanja, ki ga branje prinaša (čeprav učencem 

na začetku šolanja berejo predvsem starši).  

Učiteljica Cilka ima jasen dogovor s starši, da doma poslušajo otrokovo branje in ga 

spodbujajo, poleg tega učencem dovoli, da si za vaje izbirajo povsem poljubna 

besedila, ki jih resnično zanimajo.  

Učiteljica Mateja Ž. priznava, da je motiviranje tistih, ki branja ne marajo, težko. 

Sama je izdelala bralni koledar z zanimivimi bralnimi nalogami. Učencem so en 

mesec brali starši, v drugem mesecu so se učenci ob branju snemali. Pozneje so svoje 

branje analizirali ter iskali v obravnavanih književnih delih glavne književne osebe 

in njihove karakteristike.  

Učiteljica Marta učence motivira z lutkami. Te učence »prosijo za pomoč«, jim 

»povedo« svoje zgodbe in »priporočajo« otrokom branje določene zgodbe, učence 

motivira tudi z branjem odlomka književnega dela. Za branje samo učence motivira 

tudi z izpovedjo lastnih izkušenj, ki jih izbira na podlagi podobnosti z obravnavanim 

delom.  

Učiteljica Mira učence za branje motivira na nevsiljiv način, z obiskom knjižnice, 

kjer si učenci izberejo knjigo po lastni izbiri.  
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Učiteljici Zvonki pri obravnavi književnih besedil pri motivaciji pomagata dva 

učenca, ki sta na tem področju zelo motivirana, sicer pa učence k branju vzpodbudi z 

raznimi bralnimi tekmovanji, listki, vzpodbudami, književnimi ugankami. V 

razredu so učenci udeleženi v projekt Bralni nahrbtnik27, pri katerem učenci knjige, 

ki so jih prebrali, predstavljajo sošolcem in jih tako pritegnejo k branju. Prebrati 

morajo vsaj eno leposlovno knjigo, v šolskem letu pa pridejo na vrsto za predstavitev 

trikrat do štirikrat. Knjige lahko opisujejo tudi v govornih vajah. Sodelujejo tudi pri 

»bralni znački28«, ter tekmovanju za Cankarjevo priznanje29. Poleg tega učiteljica 

organizira tudi razredno tekmovanje v branju. Kot primer navaja rezultat deklice, 

ki je v letu prebrala 365 knjig. Tudi šolska knjižnica ima svoj projekt, pri katerem 

učenci glasujejo za najboljšo knjigo.  

Učiteljica Mateja učencem branje približa po otroško preko zgodbe, motivira jih s 

povezovanjem skupnih lastnosti.  

Finski intervjuvanci  

Vprašani skoraj brez izjeme književnost povezujejo predvsem z branjem, zato je 

ločevanje, kot je to narejeno za odgovore slovenskih intervjuvancev, tukaj težko 

izvedljivo. Celoten sklop o tipih motivacij ter avtorskih metodah motiviranja je tu 

zato obravnavan pretežno skupaj. 

Kot lastno aktivnost intervjuvanci večkrat navajajo branje (5 intervjuvancev), 

učencem torej berejo pravljice, zgodbe, pa tudi cele knjige v razredu skozi celo leto. 

Sicer pa izpostavijo tudi nebesedne motivacije – likovne, dramske in glasbene.  

Tematiko književnega dela učitelji pogosto povezujejo z glasbo, na obisk v razred 

nekajkrat v šolskem letu pride tudi priznana predavateljica s pedagoške fakultete. 

                                                           
27 Projekt Bralni nahrbtnik je sicer projekt bralne značke (razloženo spodaj), prvotno namenjen 
predšolskim otrokom za sistematično spodbujanje bralne kulture in družinskega branja, vendar se 
pogosto v različnih oblikah nadaljuje tudi v osnovnih šolah. Poteka tako, da otrok nahrbtnik s 
knjigami odnese domov, ga z družino prebere in ga po tem preda drugemu učencu. (Predstavitev, 
2011). Dostopno na www.bralnaznacka.si  
28 Projekt bralna značka izvaja tradicionalno slovensko gibanje, ki spodbuja razvoj bralne kulture 
mladih in se odvija  kot dopolnilo pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske 
knjižnice. Spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Osnovna naloga udeleženca je prebrati 
določene knjige in jih predstaviti. V gibanje je vključenih 99 % slovenskih osnovnih šol in v 
tovrstno branje se vključuje 55 % osnovnošolcev. (Predstavitev, 2011)  
29 Cankarjevo priznanje je tekmovanje iz znanja slovenščine, ki poteka v okviru Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo. Na podlagi predpisanih besedil se preverja bralna zmožnost in zmožnost 
pisanja spisa, povezanega z izbranim književnim besedilom ter priporočeno literaturo. (Razpis 
tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – šolsko leto 2011/12, 2011) 
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Sicer je večina dejavnosti povezana z dejavnim sodelovanjem učencev – z obiskom 

knjižnice, pogovorom, branjem učenca pri pouku, udeležbo na bralnih tekmovanjih, 

dramatizacijo, likovnim poustvarjanjem in različnimi projekti.  

Vsi intervjuvanci povedo, da z učenci pogosto obiščejo šolsko knjižnico. Menijo, da 

je obisk motivacijsko pomemben, saj si učenci lahko izberejo knjige po lastnih 

preferencah in na ta način, kot menijo intervjuvanci, lahko dojamejo branje kot 

prijetno dejavnost. Poleg tega je knjižnica prostor, kjer se učenec lahko o knjigah 

pogovarja s knjižničarji. Knjižničarji lahko učencem nudijo kakovostne informacije o 

književnih delih in jim svetujejo o izbiri književnega dela za branje. Več 

intervjuvancev posredno ali neposredno pove, da je pomen pogostega branja in 

motiviranja še posebej pomemben v času učenčevega obiskovanja osnovne šole, saj 

se kasneje učenci vse težje navdušijo za samostojno branje. Učenci pa pri večini 

finskih intervjuvancev lahko berejo tudi med poukom, če so opravili siceršnje delo.  

Vsak od intervjuvanih učiteljev vodi tudi kak avtorski projekt ali ima avtorski način 

doseganja zastavljenih učnih ciljev.  

Učiteljica Elisa (2. razred, poučuje osemletne otroke) ima v matični učilnici veliko 

književnih del, ki jih učenci prinesejo tudi od doma), pogosto pa z učenci obiščejo 

tudi šolsko knjižnico. Za spodbujanje branja je v učilnici uvedla tako imenovanega 

bralnega črva. Gre za iz papirja izrezan lik črva, ki je prilepljen na steno. Z vsako 

prebrano knjigo lahko učenec, ki je knjigo prebral, črvu doda kos papirja, na katerega 

napiše nekaj o prebrani knjigi, in mu s tem podaljša »telo«. Učenci imajo tudi 

zvezek, v katerega pišejo podatke o prebranih knjigah. Po književnih delih tudi 

likovno poustvarjajo. Učiteljičini učenci sodelujejo tudi v tekmovanju za bralno 

diplomo30. Učiteljica učencem glasno bere enkrat na teden, kar pa je količinsko 

manj, kot jim je brala v 1. razredu.  

Učiteljica Outi (poučuje 3. razred) je mnenja, da branje v razredu samo po sebi 

deluje na učenca motivacijsko. Vsak učenec si sam izbere književno delo in ga 

prebere doma. Sicer učiteljica uporablja tudi t.i. bralnega črva31, kar pomeni, da 

                                                           
30 Bralna diploma je projekt občine Rauma. Narejen je spisek knjig, ki naj bi jih učenci prebrali 
(glede na starostne skupine). Za posamezno diplomo (bronasta, srebrna, zlata) je potrebno prebrati 
določeno število knjig (3, 6, 10). Možno je dobiti tudi diamantno diplomo, število tu določi razredni 
učitelj. Otroci dobijo poseben zvezek za reševanje kratkih nalog. 
31 Ni jasno, ali gre pri Outi in Elisi za isti projekt »bralni črv« ali imata le isto ime. 
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učencem razdeli liste z nalogami v zvezi s prebranimi knjigami, ki jih učenci rešijo 

po branju. Učiteljica v razredu pogosto glasno bere, in sicer že od prvega razreda 

naprej, saj jim bere vsak teden in skoraj vsak dan vsaj 15 minut. V razredu jim bere 

krajše pravljice ali književno delo v nadaljevanjih. Po branju besedila se učiteljica z 

učenci pogovori in jim razloži neznane besede. Učenci pogosto berejo skupaj z 

učiteljico. Razred večkrat obišče knjižnico, ne le šolsko, temveč tudi mestno 

knjižnico. V učiteljičinem razredu so v šolskem letu do predzadnjega meseca 

šolskega leta, to traja približno od sredine avgusta do začetka junija, prebrali skupaj 

v razredu 4 književna dela. V razredu je v navadi glasno branje učenca ali učiteljice. 

Učenci likovno ter pisno poustvarjajo in si s sošolci izmenjujejo mnenja o prebranih 

delih. Učiteljica jim naroči tudi domače branje. 

Učiteljica Eeva Maija (poučuje 2. razred, osemletnike) učencem vzbuja interes za 

branje s pogostimi obiski knjižnice in glasnim branjem v razredu. Kot motivacijsko 

pomembno učiteljica izpostavi branje učencu prijetnega književnega dela ter nasploh 

občutek učenca, da je branje prijetno. Učenci sodelujejo tudi pri tekmovanju za 

bralno diplomo. Zanjo so učenci v šolskem letu prebrali vsak vsaj po tri književna 

dela. 

Učiteljica Kirsi poudarja pomen branja in pogovarjanja, sposobnost branja pravljic 

in zgodb, pa tudi pomembnost branja originalnih književnih del ter pristne poezije32. 

Meni, da je potrebno najti književna dela, za katera predvidevamo, da bodo učence 

motivirala (vsebinsko zanimive in blizu otrokovim interesom v določeni starosti). 

Učiteljica poudarja tudi učenje izbire učencu ustreznega branja --kako izbrati tako 

knjigo, da bo učencu všeč. To je sama dosegla tako, da je učencem po kratki 

medsebojni predstavitvi prebranih književnih del naročila kritično razmišljanje o 

predstavljenih delih. Učenci so morali razmisliti o parametrih, ki določajo 

zanimivost književnega dela, si medsebojno izmenjati nasvete, priporočila in 

pripombe ter svoje mnenje utemeljiti. Učiteljica učence spodbuja tudi s tekmovanjem 

za »bralno diplomo« (vsi učenci so se udeležili tekmovanja). Z učiteljico Outi, ki 

poučuje drugi oddelek tretjega razreda, sta za pridobitev t.i. »diamantne diplome« 

določili količino 25 prebranih književnih del. Da bi zbudila zanimanje za branje, je 

                                                           
32 Finska osnovnošolska berila so pogosto zasnovana tako, da celotno berilo vsebuje dela enega ali 
več avtorjev, in sicer tistih, ki so hkrati tudi pisci berila. V slovenskih berilih je najti dela ali 
odlomke del tako klasičnih kot sodobnih slovenskih in tujih avtorjev.    



Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem 
 

73 

 

učiteljica v učilnico večkrat prinesla knjige iz knjižnice. Tako so učenci, ki sami 

običajno sicer niso obiskovali knjižnice, lahko izbrali knjigo izmed tistih, ki jih je 

prinesla učiteljica.  

Učiteljica Marika učence spodbuja z branjem proze in poezije. Do predzadnjega 

meseca šolskega leta so učenci prebrali obvezno dve književni deli, sicer pa so tudi 

likovno poustvarjali in uprizorili dramatizacijo. Motivacijsko so na učence delovali 

tudi izdelava časopisa o književnem delu, izdelava kritike ter obisk knjižnice, 

kjer so si učenci izposodili knjigo in jo doma prebrali. Učiteljica učencem dovoli tudi 

samostojno branje v razredu. 

Učiteljica Kristi (poučuje 5. razred, enajstletnike) nameni eno učno uro v tednu 

branju književnega dela. Ker poučuje majhno število učencev (11), si lahko v 

knjižnici izposodijo tolikšno število enakih izvodov knjig. Pri izboru učiteljica 

upošteva zahtevnost in vizualno privlačnost knjige. Učenci v razredu glasno ali tiho 

berejo. Po branju dobijo domačo nalogo (vaje, vprašanja, analizo). Ob naslednji učni 

uri branja učenci in učiteljica domače naloge pregledajo in se o njih pogovorijo. Na 

ta način naj bi učenci v šoli prebrali vsaj 2 knjigi na leto.  

Učitelj Juha učence motivira z glasbeno ali dramsko motivacijo. Kalevali, finskemu 

nacionalnemu epu, najde paralelo v besedilih rock skupin, ki uporabljajo v pesmih 

besedila, vzeta iz epa. Učitelj je ustvaril tudi spletno stran, na katero učenci 

vpisujejo naslove književnih del, ki so jih prebrali. Vanjo vpišejo še glavne in 

stranske osebe, opišejo dogodek v književnem delu ter svoje mnenje o njem. Učenci 

napišejo tudi razloge za pozitivno ali negativno oceno književnega dela ter, komu bi 

ga priporočali. Ker je to razredni projekt in je dostopen na medmrežju, učenci na ta 

način lahko dobijo dobre zamisli za branje književnih del, primernih njihovi starosti, 

ki jih predlagajo sošolci. Razredno pravilo narekuje, da vsak učenec prebere najmanj 

6 književnih del. Učitelj se o prebranih delih z učenci pogovori.  

Učiteljica Mervi izpostavi pomembnost obiska knjižnice. V razredu učiteljica 

prebrano delo z učenci sicer analizira, z uporabo miselnega vzorca. S pomočjo tega 

učenci povežejo posamezne elemente književnega dela. Tako učenci določene dele 

osmislijo, kar je še posebej v pomoč tistim s težavami pri branju in koncentraciji.  
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Učitelj Jorma (poučuje 6. razred, dvanajstletnike) poudarja, da se interes ustvarja s 

svobodo. »Če učence siliš, nanje izvajaš pritisk in jih mučiš z analiziranjem besedil 

ter trdim delom, se bodo ustrašili in nehali brati, pri teh letih pa morajo imeti 

možnost svobodne izbire.« Učitelj ima v času pouka na delovni mizi na voljo 

književno delo, ki ga lahko učenec bere v času pouka, če nima takrat drugega dela. 

Na steni učilnice je tudi »knjižno drevo«, lik drevesa s stiliziranimi vejami in listi. 

Ko učenec književno delo prebere, na steno prilepi list in »obogati« drevo za novega. 

Občasno učenci predstavijo avtorje književnih del, obiščejo pa tudi knjižnico, kjer 

so učencem v veliko pomoč knjižničarji. 

Primerjava in razlaga 

Slovenski in finski intervjuvanci v razredih, ki jih poučujejo, izvajajo pester pouk na 

področju književnosti, in sicer z izvedbo inovativnih projektov, uporabo raznih 

pripomočkov in metod ter udeležbo na tekmovanjih, kar pripomore k vzbujanju 

pozitivnih čustev do književnosti in branja. Ugotavljam, da so slovenski učitelji 

nekoliko bolj usmerjeni v omogočanje recepcije in doživljanja književnosti kot take, 

medtem ko samemu branju, z izjemo učiteljic Mateje Ž. in Zvonke, ne posvečajo 

tolikšne pozornosti kot finski učitelji. Ključni razliki, ki ju razberemo iz odgovorov, 

sta v intenzivnosti promocije književnosti, ter v učiteljevih metodah v zvezi z 

branjem. Finski učitelji skupno navajajo bistveno večje število dejavnosti v zvezi s 

spodbujanjem branja kot slovenski, poleg tega pa skoraj vsak omenja lastno glasno 

branje v razredu. Učitelji nižjih razredov, kjer učenci navadno še ne berejo tekoče, to 

sicer izvajajo pogosteje, a ga izvajajo tudi učitelji 5. in 6. razreda (enajst – in 

dvanajstletnim učencem). Slovenski učitelji so bolj naklonjeni doživetemu 

pripovedovanju zgodb. Metka Kordigel Aberšek sicer v svojem delu o didaktiki 

priporoča ob prvem stiku z besedilom pripovedovanje na pamet, ki naj mu sledi 

poslušanje učiteljevega branja (Kordigel Aberšek, 2008:186)33. Očitno torej vsaka od 

intervjuvanih skupin del didaktičnih priporočil izpušča, a dobimo vtis, da slovenski 

učitelji na tem področju naredijo manj, ko, ob ostalih skromnejših spodbudah, tudi 

                                                           
33 Pripovedovanje ima po Kordigel A. pred branjem prednost, ker je pripovedovalčev stik z 
otrokovimi očmi nenadomestljiv in če je vmes knjiga, predstavlja oviro neverbalni komunikaciji. 
Živo pripovedovanje je sugestivnejše, saj je navdušenje nad lepoto nalezljivo ter bo tako z učitelja 
prešlo na učenca. (Kordigel Aberšek, 2008: 185) 
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sami učencem v razredu ne berejo pogosto34. Pri finskih intervjuvancih sta posebej 

pogosti še dve obliki motiviranja za branje. Ena od njih je obisk knjižnice, ki je 

praksa z razredom tudi slovenskim učiteljem, a omenjen bistveno manj pogosto. 

Druga je dovoljenje za branje med poukom, ki je pri slovenski skupini odgovorov ne 

zasledimo. Tako slovenski kot finski učitelji spodbujajo branje z udeležbo v 

nacionalnih ali občinskih projektih, primerljivi sta tekmovanji bralna značka ter 

bralna diploma, tekmovanje za Cankarjevo priznanje pa na podlagi odgovorov nima 

ustrezne finske paralele. Finski učitelji navajajo več inovativnih pristopov, ki jih 

med slovenskimi v tako velikem številu ni zaslediti. Tam se pojavi t.i. bralni črv v 

dveh oblikah, analiza in izbira knjig po parametrih, spletna stran za objavljanje 

komentarjev o prebranih knjigah, t.i. knjižno drevo in izdelava razredne knjige, s 

strani slovenskih intervjuvancev pa prav tako izdelava razredne knjige, bralni 

koledar ter t.i. bralni nahrbtnik.  

6.2.3.3. Nacionalni kanon, kulturna dediščina, sodobna književnost 

Slovenski intervjuvanci 

V Sloveniji je v okviru kulturne dediščine v središču obravnavan nacionalni pesnik 

France Prešeren35. Obletnica njegove smrti v Sloveniji je državni praznik (8. 

februar).V tednu praznovanja v šolah izvajajo različne kulturne dejavnosti, kot so 

prirejanje predstav ali drugi kulturni projekti. Učitelji učence seznanjajo z njegovim 

življenjem in delom preko likovnih podob, branjem poezije, pripovedovanjem in 

zanimivostmi o njegovem življenju, s petjem Zdravljice, katere del je slovenska 

državna himna. Seznanjanje z določenimi slovenskimi ustvarjalci je del Učnega 

načrta za slovenščino (2011)36. Kanonske avtorje obravnavajo v okviru rednega 

pouka in nihče od intervjuvanih ni izpostavil posebnega primera obravnave. Sodobne 

                                                           
34 Recepcijski razvoj zmožnosti otrokovega branja namreč časovno zaostaja za zmožnostjo 
poslušanja za leto ali dve in otroci ob branju vse do dvanajstega leta (tudi dlje) večino miselne 
energije porabijo za sam bralni proces, za recepcijo razmeroma malo. (Kordigel Aberšek, 2008: 
187). 
35 France Prešeren (1800-1849) je slovenski nacionalni pesnik. V učnem načrtu za slovenščino 
(2011) je  F. Prešeren kanonski avtor v tretjem triletju osnovne šole, nekatere pesmi, ki so izšle tudi 
v slikaniški obliki, pa se uporabljajo tudi v predšolskem obdobju ter prvem in drugem triletju 
osnovne šole. Pri pisanju in izdajanju pesmi  je imel pesnik, kot pravi M. Blažić (Blažić, 2011: 229) 
v mislih odraslega bralca, a so njegove pesmi postale tudi del kanona slovenske mladinske 
književnosti. 
36Ta v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju predpisuje obravnavo ustvarjalce Kajetana Koviča, 
Nika Grafenauerja, Otona Župančiča, Ele Peroci, Svetlane Makarovič ter ustvarjalca po izbiri. V 
drugem so del literarnega kanona ustvarjalci Bina Štampe Žmavc, Astrid Lindgren, Milan Dekleva, 
Leopold Suhodolčan, Boris A. Novak, Dane Zajc, Hans Christian Andersen in en sodobnik po izbiri. 
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ustvarjalce ter njihova dela učitelji pogosto predstavijo preko osebnega stika, 

avtorjevega obiska na šoli. O Francetu Prešernu, sodobnih ustvarjalcih in nekaterih 

drugih ter njihovih delih so slovenski učitelji delili metode seznanjanja. 

Učiteljica Helma meni, da je prvošolcem primerno delo za spoznavanje nacionalnega 

pesnika Franceta Prešerna Povodni mož. Učence pritegne z zanimivostmi o avtorju in 

njegovem življenju. Učiteljica meni, da so sodobne pravljice narejene po meri 

otrokove osebnosti in v njih liki prehajajo med realnostjo in pravljičnim svetom. 

Učencem jih predstavi tako, da jih sooči s problemsko situacijo, v kateri se znajde 

lik, učenci pa iščejo rešitve. Po taki obravnavi sodobno delo berejo. Učiteljica Mojca 

s kulturno dediščino učence seznanja že od 1. razreda dalje. Spoznava jih z besedili 

F. Prešerna, ki so primerna starosti učencev (Povodni mož, Kam, O, Vrba). Učenci 

pogosto dramatizirajo balado Povodni mož. Učiteljica Marta v interpretacijo vnese 

lastne izkušnje, saj želi učencem omogočiti dobro predstavo o pomembnih razlikah 

med življenjem v preteklosti in sedanjosti. Na ta način je predstavila pesnika Srečka 

Kosovela. Učiteljica meni, da je pri obravnavi sodobnih avtorjih najpomembnejši in 

najvplivnejši motivacijski element osebni stik z učenci, ki se zgodi, ko avtorji 

obiščejo šolo. Učiteljica Mira meni, da na učence deluje motivacijsko pogovor o 

otroštvu in odraslem življenju Franceta Prešerna. Pri pogovorih uporablja tudi 

slikovno gradivo (sliko pesnika držijo v matični učilnici). Ob obeležju pesnikove 

smrti učiteljica v učilnico prinese več pesnikovih del in učence nauči zapeti 

Zdravljico. Sodobna dela učenci dramatizirajo, pri tem pogosto uporabijo lutke. S 

sodobnimi deli se učenci srečujejo tudi preko spoznavanja avtorjev, ki obiščejo šolo. 

Učiteljica Zvonka poudarja, da učence seznanja s kulturno dediščino na otrokom 

razumljiv način. Pesnika F. Prešerna predstavlja z njegovima deloma Povodni mož in 

Pesem od Lepe Vide. Učenci se ob praznovanju kulturnega dne naučijo slovensko 

himno, ob čemer jim učiteljica razloži pomen himne za slovenski narod. Ob dnevu 

reformacije jim učiteljica predstavi tudi eno ključnih zgodovinskih osebnosti za 

razvoj slovenske književnosti, Primoža Trubarja, in učencem bere v starinskem 

jeziku, v učilnici pa imajo tudi njune slike in slike ostalih kanonskih avtorjev. 

Sodobno književnost učiteljica učencem predstavi z berili, ki jih obravnavajo, saj 

meni, da so pisana otrokom dovolj razumljivo. Predstavi jo tudi z avtorskimi deli, ki 

jih učencem podaja na učenčevemu razumevanju ustrezen način. Učiteljica Mateja 

Franceta Prešerna predstavlja učencem po otroško, in sicer z zgodbo ter raznimi 
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gradivi. Učencem običajno pove zgodbo o dečku, ki je pisal pesmi in za katerega se 

kasneje izkaže, da je to France Prešeren sam. Učenci po taki obravnavi poustvarjajo, 

izdelajo plakate na dano temo. Učiteljica Mateja Ž. meni, da je seznanjanje s 

kulturno dediščino njena šibka točka in tematiko umešča v dneve dejavnosti. 

 Finski intervjuvanci 

Na Finskem je eno temeljnih književnih del nacionalni ep Kalevala37. Na Finskem 

vsako leto praznujejo dan Kalevale. Ob tej priložnosti učitelji Kalevalo v razredih 

glasno berejo in z učenci izvajajo različne projekte. Ker je vsebina epa zahtevna in 

pisana v starinskem jeziku, učitelji v razredih uporabljajo književne priredbe epa. V 

nekaterih priredbah namesto izvirnih oseb nastopajo živali s personificiranimi 

lastnostmi. Nacionalni pesnik Johan Ludwig Runeberg (1804–1877) ima v 

koledarskem letu na Finskem prav tako svoj praznik (5. februar, obletnica 

pesnikovega rojstva) in takrat je na Finskem dela prost dan (Runeberg, 201138). 

Datumsko je torej blizu prazniku slovenskega nacionalnega pesnika Prešerna (8. 

februar, obletnica pesnikove smrti), vendar za razliko od njega, po podatkih iz 

intervjujev, finski nacionalni pesnik v šolah ni izpostavljen. Učitelji ob prazniku 

običajno učence seznanijo z osnovnimi podatki o njem in preberejo kako pesem, 

globlje ukvarjanje z njegovim delom v razredih pa v odgovorih intervjuvancev ni 

bilo omenjeno. Od svetovnih ustvarjalcev je omenjen pisatelj Hans Christian 

Andersen, od sodobnih pa sta posebej aktualni švedsko-finska mladinska pisateljica 

Tove Jansson, avtorica priznanih zgodb za otroke o Muminih39, ter švedska mladinska 

pisateljica Astrid Lindgren, avtorica Pike Nogavičke40.  

                                                           
37  Kalevala je zbirka epske poezije, ki jo je v 19. stoletju zbral Elias Lönnrot iz finskega in 
karelijskega ustnega izročila ter mitologije. Velja za finski nacionalni ep in je eno najbolj 
prepoznavnih del finske književnosti. Delo je imelo pomembno vlogo pri razvoju finske nacionalne 
identitete, krepitve v boju za ohranitev jezika in rasti občutka državljanstva, kar je pripomoglo pri 
samoosvojitvi. Finci vsako leto praznujejo dan Kalevale 28. februarja, ki se datumsko ujema z 
izidom prve verzije epa leta 1835. (Kalevala, 2011) Dostopno na 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalevala)  
38 Vir: (Runeberg, 2011) Dostopno na  http://en.wikipedia.org 
39 Mumini so osrednji liki serije knjig švedsko-finske pisateljice in ilustratorke Tove Jansson. 
Prepoznani so po značilni trebušasti obliki in boemskem načinu življenja. Na Finskem so izredno 
priljubljeni tudi več kot 50 let po izidu prve knjige (po njih so posnete risanke, narejen zabaviščni 
park Mumindol ipd.). V raziskavi, ki so jo izvedli na eni finskih osnovnih šol, so prav vsi od 43 
anketiranih otrok, starih 6 do 8 let, lik prepoznali s slike, skoraj polovica pa jih je tudi vedela ime 
avtorice (Soile Räihä, 2005). Knjige so prevedene v 43 jezikov, v slovenščini imamo le nekaj 
prevodov. Leta 1970 sta izšli dve zgodbi, 2005 naslednja, vse v prevodu Darinke Soban, 2005, leta 
2010  pa še tri v prevodih Darinke Koderman (Lukan, 2010). 
40 Naj opomnimo, da finski Nacionalni temeljni kurikulum za materni jezik in književnost v 
obravnavo ne predpisuje nobenega ustvarjalca niti ne vsebuje poimenskih predlogov. Prva omemba 
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S kulturno dediščino ter sodobno književnostjo intervjuvanci učence seznanjajo z 

besednimi in nebesednimi motivacijami: branjem, glasbeno, likovno motivacijo, 

poustvarjanjem in raznimi ustvarjalnimi projekti.  

Učiteljica Marika je ob prazniku Kalevale organizirala celotedensko branje Kalevale, 

učitelj Jorma v razredu skupaj z učenci običajno bere. Učenci krajše dele epa tudi 

dramatizirajo, priredijo pantomimo ter spontane igre vlog. Učitelj Juha deluje preko 

glasbene in likovne motivacije, učence motivira tudi s krajšimi video posnetki, 

običajno pa naredi predstavitev kanonskega dela v računalniškem programu Power 

point in vanjo vključi informacije s svetovnega spleta. Učiteljica Kirsi učencem daje 

v primerjavo z besedilom delce poezije ali besedilo dramatizirajo. Večkrat tudi 

likovno poustvarjajo. Učiteljica Kristi vsako leto obravnava izbrani del epa Kalevala. 

Z učenci so izvedli tudi krajše dramske igre. Dramsko igro je z razredom večkrat 

izvedla tudi učiteljica Outi, sicer pa so njeni učenci po ogledu moderne razstave o 

Muminih likovno poustvarjali (s slikanjem). Učiteljica Mervi ob priliki seznanja 

učence s Kalevalo preko branja, glasbenega poustvarjanja (petja) in likovnega 

poustvarjanja (slikanja).  

Primerjava in razlaga 

V obeh skupinah intervjuvanih dajejo učitelji obravnavi kulturne dediščine velik 

poudarek. Ob priložnostih, kot so obeležja zgodovinskih dogodkov, povezanih s 

pomembnimi književnimi deli, učencem predstavijo izbrano delo in izvedejo krajše 

ali daljše projekte na sorodno temo. V Sloveniji je kulturno dogajanje osredotočeno 

na ustvarjalca Franceta Prešerna, na Finskem pa se osredotočajo na književno 

delo, ep Kalevala. Slovenski učitelji predstavljajo učencem podobe ustvarjalca, 

njegovo življenje ter manj zahtevna dela, finski učitelji pa vsebine posameznih zgodb 

iz zbirke. Tako vsebine Prešernovih del kot Kalevale niso namenjene mlademu 

bralcu, a jih v šolah obravnavajo na način, ki je učencem blizu. V Sloveniji so 

Prešernova dela postala del mladinske književnosti okoli leta 1850, 100 let kasneje 

pa tudi del učnih načrtov (Blažić, 2011:233), Na Finskem pa je bila Kalevala brana v 

šolah od leta 1843 (Kalevala, 2011), ko so uvedli finščino kot predmet obravnave. 

Slovenski učitelji učencem predstavljajo pesmi s slikanicami, ki učence privlačijo z 

ilustracijami. Tu omenjajo pesem Povodni mož in Pesem od Lepe Vide. Interpretacija 
                                                                                                                                                                                     
naslova se pojavi v kurikulumu za zadnje triletje, in sicer je zapisan predlog za obravnavo epa 
Kalevala. Učitelji tako lahko povsem prosto izbirajo književna dela za obravnavo pri pouku. 
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pesmi, kot piše Milena Mileva Blažić (Blažić, 2011), se razlikuje glede na 

naslovnika. Pesem Povodni mož otrokom na primer ni predstavljena kot balada, kar 

sicer je po obliki, temveč kot avtorska pravljica (Blažić, 2011: 230). Učitelji omenijo 

tudi pesmi Kam in O, Vrba, ki ju je po mnenju učiteljev moč interpretirati na način, 

ki je otrokom blizu, čeprav sta vsebina in jezik zahtevna. Tako kot Kalevala je tudi 

opus Prešerna pomemben za slovenski jezik in narodno identiteto in slovenski 

učitelji učijo učence peti 7. kitico pesmi Zdravljica, ki je tudi slovenska državna 

himna. Nacionalni ep Kalevala, tako kot Prešernova dela, izvira iz 19. stoletja, 

čeprav zajema ustna izročila iz obdobij pred tem, in jezik, v katerem je ep pisan, je 

starinski in za bralce zahteven. Da bi ep približal mlademu bralcu, je avtor Kalevale 

sam že leta 1862 napisal skrajšano različico Kalevale, ki se je uporabljala v šolah, po 

njem pa je nastalo še na desetine priredb, tudi za predšolske otroke. Finski 

intervjuvanci v razredu uporabljajo priredbe, in sicer verzije Kalevale za otroke. Ni 

jasno, katere priredbe uporabljajo, gotovo pa vsaj dve, Otroško Kalevalo in Pasjo 

Kalevalo, kjer namesto izvirnih oseb nastopajo živali s personificiranimi lastnostmi. 

Tu lahko opazimo pomembno razliko med možnostmi izbire gradiv. Finci imajo za 

predstavitev Kalevale otrokom na voljo desetine skrajšanih priredb, ki so otrokom 

privlačnejše in bližje, Slovenci pa imamo pri tem zelo skromno izbiro. Le peščica del 

F. Prešerna obstaja v slikaniški obliki, dostopna pa so le v izvirni obliki. (Blažić, 

2011)  
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Književni deli Franceta Prešerna, ki sta na voljo v slikaniških oblikah.  

 

  

 

 

 

Vir URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/thumb/1/1f/Povodni_mo%C5%BE.jpg/200px-
Povodni_mo%C5%BE.jpg 

 

 

Slika 9: France Prešeren: Pesem od Lepe Vide 

 

Vir: osebna dokumentacija 

  

Slika 8: France Prešeren:Povodni mož  
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Otroške priredbe epa Kalevala (Slike 10–18)  

 

 

 

 

 

 

Slika 14               Slika 15                 Slika 16                       Slika 17                  Slika 18  

 

Viri slikovnega gradiva: 

št. 10: http:www.kotioppijat.blogspot.com 

št.11:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/thumb/6/62/Koirien_Kalevala.jpg/200px-
Koirien_Kalevala.jpg 

št.12: http://www.lib.hel.fi/File/5b8993f4-82d3-4657-bb8a-e3f85b37a654/image003.jpg 

št.: http://www.naantalinmusiikkijuhlat.fi/index.php?action=article-getImage&article-imageId=5877 

št. 14: Vir: http://www.huittinen.fi/images/content/1770/lasten_kult__kalevala3.jpg 

št. 15: Vir :http://www.antikka.net/imagesproduct/1077_kalevala_ja_egypti420.jpg 

št. 16: http://www.ylivieska.fi/showattachment.asp?ID=35817&DocID=28337 

št. 17: http://www.lippu.fi/obj/media/FI-eventim/teaser/222x222/2011/lasten-kalevala.jpg 

št. 18: http://www.lippu.fi/obj/media/FI-eventim/teaser/222x222/2011/lasten-kalevala.jpg 

Slika 10:            Slika 11               Slika 12                   Slika 13 
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Slika 19: Kalevala za otroke – notranjost ene od slikaniških različic epa, Pasje 

Kalevale. 

 

Vir:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/thumb/6/62/Koirien_Kalevala.jpg/200px-

Koirien_Kalevala.jpg 

Slovenski in finski učitelji imajo v izbiri obravnavanih del skupno točko ali dve: 

pisatelja Astrid Lindgren, oziroma njena dela, predvsem o Piki Nogavički ter Hansa 

Christiana Andersena, oz. njegove pravljice, na primer Mala morska deklica. Tove 

Jansson bi lahko bila ustrezna primerjava slovenski ustvarjalki Svetlani Makarovič, 

kajti obe avtorici v svojih delih predstavljata fantastične in atipične like.  

6.2.4. Posebni projekti ali učne ure s področja književnosti  

Poleg projektov, opisanih v poglavjih o osebnem pristopu ter seznanjanju z 

nacionalnim kanonom, kulturno dediščino in sodobno književnostjo, so nekateri 

učitelji omenili tudi posebej zanimive projekte, ki so jih izvedli v okviru rednega 

pouka.   

Slovenski intervjuvanci 

Od slovenskih jih je posebej predstavilo 5 intervjuvancev.  

Učiteljica Marta vodi projekt Medvedek Piki (lutka) in njegove dogodivščine, pri 

katerem po vsaki obravnavani pravljici učenci rišejo, ustvarjajo in dramatizirajo – ali 

z lutkami ali z igro vlog.  

Učiteljica Cilka je kot dejavnost navedla bralne urice, ko učenci prvih deset minut 

pouka tiho berejo (tudi učiteljica v tem času tiho bere). Po uvedbi te dejavnosti je 

veliko učencev sčasoma pričelo brati že pred začetkom pouka. Učiteljica si 

prizadeva, da bi učenci književnost vzljubili. Meni, da se to običajno zgodi, ko 

učenci napredujejo v hitrosti branja. 
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Učiteljica Helma je organizirala učno uro za rusko ljudsko pravljico Medved išče 

pestunjo. V uvodu učne ure je učencem pripovedovala o svojih doživetjih ob 

situacijah, ko je bila kot otrok sama doma, nato je o izkušnjah spraševala učence. V 

nadaljevanju je temo navezala na obravnavano pravljico, v kateri nastopajo živalski 

mladiči, ki prav tako potrebujejo varstvo. Nato jim je prebrala uganke, povezane z 

živalmi, ki se pojavijo v pravljici, in po uganjevanju glasno prebrala pravljico. Po 

branju se je učiteljica z učenci pogovorila o vsebini in neznanih besedah. Učno uro je 

zaključila z uporabo glasbil, ki so z zvokom oponašala nastopajoče živali.    

Učiteljica Mateja je učni uri pri predmetu spoznavanje okolja vpeljala medpredmetno 

povezavo s književnostjo. Z učenci je med poukom izvedla uro izven šolskih 

prostorov. V naravi jim je prebrala zgodbo o pomladi (iz intervjuja ni razvidno, za 

katero zgodbo gre). Učenci so ob pogovoru letni čas zaznavali s čutili – prisluhnili 

zvokom, vohali, opazovali naravo ... 

Učiteljica Zvonka je pri tematski obravnavi pravljic najprej z učenci obravnavala 

ljudske pravljice, nato slovenske avtorje po učnem načrtu ter predlogih učencev. 

Nadaljevali so z obravnavo svetovno znanih pravljic (pravljice H. C. Andersena in 

drugih). Po tem so učenci še sami napisali pravljice z upoštevanjem sestavin te 

pripovedne zvrsti in jih tudi sami ilustrirali. Pisali so ročno, imeli pa so tudi možnost 

pisanja na računalnik (doma). Učiteljica je izvedla tudi projekt o Svetlani Makarovič. 

Učenci so prebrali pisateljičino delo Kosovirja na leteči žlici, vsak učenec je prebral 

še knjigo po izbiri. Projekt so zaključili z razstavo avtoričinih književnih del. 



 Finski intervjuvanci 

V razredu učiteljice Eeve Maije so obravnavali pravljico finskega kanonskega 

avtorja, vsestranskega ustvarjalca Zachrisa Topeliusa (1818 

2011). Študenti so pravljico u

učenci svoje dokončali, so slišali, kakšen je konec pravljice Z. Topeliusa. Iz zbranih 

novih verzij so naredili knjigo z razli

avtorskimi ilustracijami. U

nacionalnem epu.  

V razredu učiteljice Elise so po branju zgodbe o 

sporočila v Mumindol. V obravnavani zgodbi nastopa oseba Kuumitus, ki je duh. 

Učenci so zato na okna u

naj bi živel zunaj in jih prebral z zunanje strani. Na teme iz zgodb so se u

poljubno igrali. Učiteljica velikokrat izvede interdisciplinarne projekte, na primer z 

učnima predmetoma tehnika in ro

vodilo projekta. Po tem postopku so u

obravnavanju začetka zgodbe so izdelali pri tehniki lesene

ročnih delih pa so spletli jadra in vse okrasili. 

Slika 20: Jadrnice 

Les so učenci (2.r.) obdelali, vzorci na jadrih so ro

Vir: osebni arhiv 

                                                          
41 V epu Kalevala je “sampo” 
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 Učiteljica Marika (poučuje 5. razred) je pri obravnavi Kalevale za poustvarjanje 

uporabila metodo likovnega izražanja. Učenci so na stene učilnice napisali 

pridevnike aparatu »sampo«. Učenci so po navdihu najljubšega dela epa z akvareli 

naslikali veliko sliko (za projekt so namenili večjo količino učnih ur). Pri predmetu 

zgodovina je učiteljica s študenti organizirala »kavarno« na temo »finski nacionalni 

občutek«. Učiteljica Marika opisuje: »Imeli smo Snelmanna42, avtorja Kalevale in še 

enega. Nekateri učenci so se oblekli v pomembne veljake, pred sabo so imeli kozarec 

soka in imeli t.i.»aurora serva«, (...) nekakšen velik sestanek pomembnežev. Na 

sestanku so veljaki hoteli narediti časopis, ki bi prispeval k informiranosti, izobrazbi 

in splošni civilizaciji prebivalstva. Učenci so bili sicer razdeljeni v različne skupine. 

V eni so bili direktorji določenih industrijskih podjetij, v drugi kmetje. Te so 

»veljaki« spraševali, kaj bi napisali v časopis – mogoče o kakšni inovaciji v 

kmetijstvu. Bili so tako lepo oblečeni in učna ura je bila izredno zanimiva. Mogoče 

je bila to najbolj zanimiva v zgodovini našega razreda.» 

Pri učitelju Juhi so učenci naredili video animacijo na temo vznemirljivih zgodb. 

Učenci so z delom v skupini napisali več zgodb, nato so sami fotografirali in si 

izbrali primerne fotografije. Iz tega gradiva so posneli zgodbo. S pomočjo 

računalniškega programa Movie maker so izdelali animacije, ki so jih objavili na 

spletni strani razreda. Posnetke je predvajala tudi lokalna televizijska postaja Rauma 

tv.  

Učiteljica Kirsi je pri obravnavi pravljice Mala morska deklica z učenci globlje 

preučevala sporočilnost in povezala temo z likovno vzgojo. Učenci so si izbrali del 

zgodbe, ki so ga narisali. Pri pouku lahko učenci tudi pišejo zgodbe, in sicer po eno 

ali dve učni uri, v poseben zvezek ali na računalnik. Včasih učenci dokončajo zgodbo 

doma. V preteklosti je učiteljica uvedla tudi projekt, v okviru katerega so učenci en 

za drugim nadaljevali eno samo zgodbo. Pri projektu so sodelovali vsi učenci v 

razredu. Posamezen učenec je lahko zgodbo doma pisal in ilustriral ter zgodbo predal 

v nadaljevanje drugemu učencu.  

Učiteljica Kristi je izvedla projekt na tematiko Kalevale, in sicer tri krajše igre. 

Učenci so delali v skupinah in na določeno dogodke (iz vsebine epa) napisali scenarij 

                                                           
42 Johan Vilhelm Snellman (1806–1881) je bil finski filozof in vpliven politik (Snellman, 2011) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Vilhelm_Snellman). 
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ter nove vloge (sodobne like). Učiteljica Kristi opiše: »V scenarij so morali vključiti 

nekaj glavnih oseb. Prebrali so torej besedilo in ga skupaj z ostalimi učenci v skupini 

modernizirali. V zgodbo so vnesli nove, sodobne elemente, kot na primer kolo. 

Potem smo igre skupaj zaigrali pred nekaterimi drugimi razredi. (...) Tudi peli so.«  

Učenci razreda učiteljice Mervi so prebrali določeno knjigo in napisali obširne 

zgodbe na določeno tematiko. Temu so sledila kratka predavanja v zvezi s 

prebranimi knjigami. Posebni avtorski projekt učiteljice je bil vezan na obravnavo 

književnega dela v timu več učencev, po tem pa skupna razprava učiteljice in 

učencev z uporabo šolskih in domačih računalnikov preko šolskega programa Opit.  

Primerjava in razlaga 

Obe skupini intervjuvanih učiteljev sta navedli ustvarjalne in med seboj zelo različne 

projekte ali učne ure, čeprav so finski učitelji navedli več primerov. Odgovori finskih 

intervjuvancev tudi dajo vtis, da gre za obsežnejše in pri nekaterih bolj poglobljene 

procese izvajanja (od slovenskih primerov). Navedeni projekti so izrazito usmerjeni 

v razvijanje učenčeve lastne ustvarjalnosti, in sicer od začetne faze do končne oblike, 

pri slovenskih učiteljih pa lahko za take na podlagi odgovorov štejemo največ dva 

(od štirih). Pri tem je treba upoštevati, da je del slovenskih intervjujev pridobljen po 

elektronski pošti, kar je lahko razlog za manjše število opisanih projektov, dejavnosti 

ali učnih ur. V širši kontekst moramo umestiti tudi odgovore finskih učiteljev. Glede 

na to, da veliko učnih ur izvedejo študenti, jim kot mentorji omogočajo izvedbo po 

njihovih željah. Študenti se za izvedbo sklopa ur pogosto odločijo za 

nekonvencionalen pouk43.   

  

                                                           
43 Študenti na praksi pogosto izvedejo kreativne projekte, ki v sklopu obveznih ur vsebinsko 
zaokrožijo obravnavano učno enoto. To je torej lahko razlog za večje število navedenih projektov in 
njihovo raznolikost. Postavlja pa se vprašanje, ali tako delajo tudi slovenski študentje na praktičnem 
usposabljanju ...   
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6.2.5. OSEBNI PRISTOP  

Slovenski intervjuvanci 

Z izjemo dveh intervjuvanih, ki nista izpostavila posebnega pristopa, ima vsak od 

intervjuvanih eno ali več določenih posebnosti v delovanju, ali dejavnost, ki jo je 

sam izpostavil za individualno ali avtorsko. Po enkrat so omenjeni pristop z lutkami, 

dramatizacija, skupinsko delo in samostojno delo učencev (delo z materiali). 

Navajajo pa tudi dejavnosti, ki so jih uvedli sami v razredu in osebne lastnosti, preko 

katerih uresničujejo pouk in njegovo kakovost. 

Učiteljica Cilka se je v odgovoru (na vprašanje v intervjuju) osredotočila na pouk 

književnosti in v tem kontekstu ni našla nečesa, kar bi ocenila kot individualno, a je 

(že v poglavju o zanimivih učnih urah in projektih) navedla bralne urice, ko učenci v 

razredu 10 minut v začetku pouka tiho berejo. Učiteljica navaja tudi, da se zelo trudi, 

da bi učenci književnost vzljubili.  

Individualni pristop učiteljice Marte vključuje uporabo lutk. Preko lutk učiteljica 

deluje na vseh predmetnih področjih. Pri določenih učnih predmetih je uvedla stalne 

like (Šviga Zajček, Medved Piki – slovenščina – Medved Lars – matematika). Učence 

po besedah učiteljice tovrstno izražanje navdušuje in meni, da učencu daje možnost 

za potrditev. Lutke torej uporablja kot motivacijsko in terapevtsko sredstvo.  

Učiteljica Helma se pri pouku osredotoča na dramatizacijo. Tovrstno izražanje je 

učiteljici blizu, zato dramsko igro najlaže in najraje vnese v svoje delo. Učiteljica 

poudari specifično individualno lastnost. Meni, da je učence zmožna pritegniti z 

načinom vživljanja v zgodbo. 

Učiteljica Mira poudarja pristop samostojnega dela učencev z materiali. Ta je 

učiteljici tudi »bliže« od drugih načinov pristopanja k delu v razredu, saj tudi sama 

rada ročno ustvarja z materiali. Gre torej za samostojno izdelovanje ter nasploh 

ustvarjanje z materiali. Pri pouku slovenščine je učiteljica učencem izdelala modele 

črk, in sicer takšne, ki so učencu omogočali mnogostransko uporabo tega 

pripomočka. Učiteljica sicer pri pouku postopa »klasično«, kar po njenih besedah 

pomeni v učni uri naslednje sosledje: posredovanje informacij, učiteljičina navodila 

učencem ter učenčevo samostojno delo ali delo v skupini.  
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 Učiteljica Mateja v razredu skuša čim bolj aktualizirati pouk in temu prilagaja 

učne vsebine. Sicer pa učiteljica pristopa z učencem razumljivimi in koristnimi 

metodami.  

Učiteljica Mojca v intervjuju ne odgovarja na vprašanje o individualnem pristopu; 

avtorska dejavnost pa je način priprave učencev na pisne teste: učence je naučila 

tehnik umirjanja z dihanjem in spodbudnimi besedami.  

Individualni pristop učiteljice Zvonke vključuje izhajanje iz svojega, realnega 

življenja, in po njenem mnenju to otroke animira. Učiteljica tako pristopa na vseh 

predmetnih področjih: izhaja iz zgodb lastnega življenja, ki pa vedno vodijo k cilju. 

Učiteljica Mateja Ž. delo v razredu gradi na skupinskem delu, sodelovanju in 

spodbujanju skupinskega vrednotenja učencev ter ustvarjalnosti. Dejavnost, ki jo 

izpostavi, je poudarjanje lastne ustvarjalnosti, ubesedovanje tistega, kar učenci 

doživijo ob besedilu.  

Finski intervjuvanci 

Finski intervjuvanci večkrat izpostavijo učne pristope, ki se jih pogosto poslužujejo. 

Dva poudarjata »learning by doing« pristop, ki temelji na učenju preko izkustva, po 

eden pa: sodelovalno učenje, »thinking approach« (razmišljujoči pristop), 

metakognitivni pristop in timsko delo44. Sicer učitelji poudarijo tudi, da v pouk 

različnih predmetov vključujejo glasbo, dramatizacijo, književnost ter diskusije z 

učenci, omenjajo pa tudi konkretne osebne lastnosti, ki prispevajo k bogatitvi pouka.   

Učiteljica Eeva Maija v razredu pristopa s humorjem, meni, da je z njene strani 

pomembna prijaznost, oziroma socialna komponenta. Sicer je učiteljici 

najpomembneje, da med učenci vzklije medsebojno spoštovanje. V svojem 

delovanju se učiteljica osredotoča na izgradnjo temeljev pri vseh učnih predmetih in 

                                                           
44 Tu dodajam še konstrukcionistični pristop, ki ga uporablja učitelj iz iste šole. Podatek je vzet iz 
osebnega pogovora, intervju z njim pa zaradi časovne stiske ni bil izveden. Kljub temu ga umeščam 
v poglavje, saj menim, da je pomemben. Pristop je razvijal Seymour Papert, navdahnjen s teorijo 
Piageta in temelji na konstruktivistični teoriji, da posamezniki konstruirajo miselne modele za 
razumevanje sveta. Konstrukcionizem dodaja, da se učenje najlaže dogodi, ko posameznik tudi sam 
aktivno izdeluje (Constructionism (learning theory), 2011). Omenjeni učitelj pristop k pouku  
udejanja tako, da učencem pove nekaj ključnih podatkov, iz katerih sami sestavijo celoto. Nastanejo 
lahko obsežna dela, narejena na način, ki je posamezniku najustreznejši, pri tem pa gradijo tudi 
lastne vzorce razmišljanja. Pristop omogoča delo v okviru lastnih zmožnosti.       
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temu daje prednost. Njena individualna lastnost je, meni, sposobnost izredno 

hitrega spreminjanja in prilagajanja pouka.  

Posebna avtorska dejavnost v razredu je organizirano učenje in navajanje na skrb 

za lastne stvari (pospravljanje učencev za seboj, vestno delanje domačih nalog). 

Učiteljica se sicer ukvarja tudi s kooperativnim učenjem45 in v razredu pogosto 

uporablja lutke, dramatizacijo in glasbo. 

Pristop učiteljice Elise temelji na pogovarjanju. Trdi, da se na splošno v razredu 

tudi učenci želijo pogovarjati z njo. Naklonjena je uporabi interaktivne table. 

Pristopa tudi z glasbo in petjem, ki, po besedah učiteljice, učence pomirjata. 

Učiteljičina individualna značilnost je pozitivna naravnanost (sproščenost, smeh), 

sicer pa meni da je njena individualna lastnost tudi materinski odnos do učencev, 

saj za učence skrbi, hkrati pa jim tudi postavlja omejitve in pravila. Na individualni 

način tudi organizira delo v razredu, in sicer je naklonjena delu v obliki projektov 

na osnovi medpredmetnih povezav (pri pouku književnosti z učenci na primer 

obravnavajo zgodbo, pri ročnih delih naredijo izdelek, projekt končajo z lastnim 

zaključkom zgodbe). 

Učiteljica Marika v razredu dela po filozofiji »learning by doing«46. Učiteljica kot 

individualno lastnost izpostavi sposobnost dela z učenci, ki niso običajni ali z 

učenci, ki imajo imajo posebne potrebe.  

Učitelj Jorma preferira pristop metakognitivnega reševanja problemov v 

razredu.47Poudarja učenčevo svobodno razmišljanje in v razredu dosledno sprašuje 

učence po njihovem mnenju. Učitelj svoj pristop obrazloži na primeru: učence pri 

pouku vpraša, ali so pripravljeni, da začnejo s poukom ter jih vljudno in mirno 

povabi, naj sedejo. –Če so učenci nemirni, učitelj ustavi delo in se posveti umiritvi, 

če učenec ne sodeluje ali ne razume snovi, učitelj ustavi delo vseh učencev in se 

posveti izboljšanju situacije. Učitelj poudarja pomen sproščenosti, umirjenosti in 

občutka varnosti učenca pri pouku kot protipol stresu, napetosti in naglici, saj meni, 
                                                           
45 Kooperativno učenje (po Slavinu) oz. sodelovalno učenje (po Peklaju) je vrsta timskega dela 
učencev, ki poudarja dobro komunikacijo, dobre odnose v skupini, organizacijo itd. (Pedagoška 
psihologija, 2011).  
46 Learning by doing ali v prevodu učenje preko dela se udejanja tako, da učitelj učencem pove nekaj 
ključnih podatkov, do želenega cilja pa morajo učenci priti sami z delom, preizkušanjem, vključno z 
občasnim neuspehom.  
47 Metakognitivni pristop temelji na razumevanju, da so učenci enakovredni partnerji, Jorma ga 
opisuje v nadaljevanju. 
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da le takšne okoliščine učencu omogočajo napredek. Učitelj v pouk vnaša po lastnih 

besedah tudi humor in veselje ter zavrača zaskrbljenost, še posebej glede učnih 

ciljev. Učitelju dosega učnih ciljev pri pouku ne predstavlja prioritete.    

Učitelj Juha v razredu poučuje z dramsko igro in glasbo in dejavnostma tudi 

posveča veliko učnega časa – več, kot je predpisano na šolskem urniku. Učitelj je 

dramatizaciji in glasbenemu udejstvovanju naklonjen, pri tem je tudi najuspešnejši. 

Učence poučuje dramsko igro od začetka šolskega leta. Delo je skupinske narave. Na 

glasbenem področju udejstvovanje pomeni učenčevo učenje pesmi. Te si učenci sami 

izberejo (gre za aktualne pesmi, sodobne, rock, pop in podobno). Učitelj učence 

pesem najprej nauči zapeti, nato pa vsak od učencev spremlja osnovno melodijo z 

izbranim instrumentom. Učitelj za proces učenja ene pesmi z učenci dela 4 učne ure. 

Učiteljeva individualna dejavnost je tudi ustvarjanje razredne spletne strani z bralno 

skupino. 

Učiteljica Kirsi pristopa v razredu tako, da omogoča čim večjo aktivnost učencev in 

poučevanja ne temelji na lastnem predavanju. Učiteljica poudarja pogovarjanje z 

učenci, in sicer z vsemi. Sicer je eden od pristopov, ki se jih v razredu poslužuje, t.i. 

»thinking approach«48, razmišljajoči pristop, ki poudarja uporabo nalog, ki učence 

izzovejo v intenzivno divergentno in kreativno razmišljanje. Povsem individualne in 

posebne lastnosti ne izpostavi. 

Učiteljica Kristi je naklonjena diskusiji z učenci, na kar se tudi predhodno 

pripravlja. Učiteljica poudari, da učencem prisluhne. Uporablja tudi pristop 

»learning by doing«, učenje preko lastne izkušnje. Njena individualna dejavnost, 

oziroma avtorski projekt, je bil projekt s starimi pesmimi. Za dan babic je učiteljica 

izbrala pesmi starejšega izvora, učenci pa so izbrali lestvico najboljših dvajsetih. Te 

so se naučili peti po glasbeni predlogi. Kasneje so v okviru projekta babice povabili 

na šolo in pesmi zapeli skupaj z njimi.  

Učiteljica Mervi je najbolj naklonjena timskemu delu. Razloži, na kakšen način ga 

udejstvuje: učence razdeli v skupine po štiri, v katerih ima vsak od učencev določeno 

vlogo (prinašalec materialov, vodja dela, nadzornik, tajnik), ki je v funkciji naloge, 

                                                           
48 Thinking approach ali razmišljujoči pristop spodbuja učenčevo kreativnost in urjenje v 
razmišljanju. S specifičnimi nalogami, ki spodbujajo razmišljanje, si učenec preko postavljanja 
parametrov gradi vzorce razmišljanja. Posledica je kakovostno znanje, ki ga je učenec sposoben 
uporabiti v raznolikih situacijah  (Thinking approach, 2011).  
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dane celemu razredu ali skupini. Vloge učiteljica zamenja dnevno, skupine pa 

premeša tedensko.  

Posebnost učiteljice je po njenih besedah opismenjevanje. Učenci v razredu veliko 

pišejo, in sicer tudi na računalnike, saj učiteljica meni, da se je tako lažje učiti 

pisanja tistim učencem, ki imajo z opismenjevanjem težave. Učiteljica učencem že na 

začetku prvega razreda dovoljuje in uvaja pisanje s pomočjo računalnika. Učenci 

sprva pišejo kratke in znane besede, kot je lastno ime ali naslov vaje ter nadaljujejo s 

kratkimi stavki. Učiteljica je mnenja, da se njena individualnost izraža s 

poudarjanjem branja. Ker je branje učiteljičin najljubši hobi, ljubezen do branja 

lahko predaja učencem. Učiteljica meni, da njeni učenci pri pouku berejo povprečno 

pogosteje kot učenci v drugih razredih. Učiteljica v intervjuju izpostavi tudi, da je 

svojemu delu naklonjena in ima do poučevanja pozitiven odnos.  

Primerjava in razlaga 

Obe skupini učiteljev navajata zelo raznolike individualne značilnosti. Intervjuvanci 

opisujejo splošne principe lastnega dela v razredu, posebne metode in določene 

individualne ali avtorske dejavnosti. Zadnje v večji meri sovpada s poglavjem o 

zanimivih učnih urah ali projektih. Ker so učitelji te dejavnosti navedli v sklopu 

svojih posebnosti in se vse ne nanašajo na pouk književnosti, so obravnavane 

posebej. Pri obeh skupinah je nekaterim učiteljem še posebej blizu dramska igra, 

enemu od slovenskih intervjuvancev delo z lutkami, ki sega na vsa področja šolskega 

dela. V intervjujih obeh intervjuvanih skupin je brati tudi o likovnem in glasbenem 

pristopanju. Razberemo lahko, da se med slovenskimi odgovori ne pojavi omemba 

določene osebnostne lastnosti, ki bi se razkrivala v interakciji z učenci. Med finskimi 

najdemo humornost, materinskost, prijaznost, sposobnost pogovarjanja. Med 

slovenskimi učitelji je večkrat omenjen pristop, ki bazira na učiteljevih izkušnjah iz 

lastnega življenja, medtem ko med finskimi tega ni. Večina finskih učiteljev opisuje 

principe celoletnega dela v razredu, ki izvirajo iz različnih teorij o učenju. Tudi med 

slovenskimi učitelji je omenjenih nekaj, vendar ne kot splošni princip dela v razredu. 

Finski intervjuvanci navajajo izkustveno učenje, metakognitivni pristop, 

razmišljujoči pristop, timsko delo ter sodelovalno učenje, slovenski intervjuvanci pa 

skupinsko delo. 
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6.2.6.  ODGOVORNOST  

6.2.6.1. Soočanje s posebnimi potrebami, diferenciacija in individualizacija pouka  

Slovenski intervjuvanci 

Z izjemo enega primera (učiteljica Mira), ki v svojem obdobju poučevanja s tem 

nima izkušenj, vsi intervjuvanci pouk prilagajajo potrebam določenih učencev. 

Učencem količinsko, občasno tudi vsebinsko, prirejajo delovne naloge. Sicer pri 

pouku glede na individualne posebnosti učencev ubirajo različne poti delovanja, od 

uporabe lutk do skrbi za različne zaznavne stile učencev.  

Učiteljica Cilka in Zvonka imata izkušnje z učencema, ki sta imela izrazite učne 

primanjkljaje. Učiteljica Cilka uči slepo učenko, ki ji prilagaja delo tako, da ji 

skrajša bralne in pisne naloge, učiteljica Zvonka pa je v preteklosti poučevala 

učenca, ki je v 3. razred prišel nezmožen branja in pisanja kljub dolgotrajni pomoči 

strokovnjaka, in ga je uspela v enem šolskem letu opismeniti.  

Učiteljica Cilka navaja tudi, da učenki, ki ima pri branju izrazite težave, dovoli, da 

ne bere naglas ali glasno bere le krajše odlomke. Spodbuja učenkino verbalno plat, 

saj je tu učenka uspešnejša. 

Učiteljica Helma uspešnejšim učencem omogoča, da se pisno izražajo, četudi 

načeloma učenci še ne pišejo samostojno, oziroma tega od učencev še ne zahteva. 

Učiteljica Mojca učencem naloge priredi glede na individualne potrebe, sicer v čim 

večji del pouka umešča naloge različnih težavnostnih stopenj. Učiteljica Mateja Ž. 

določenim učencem količinsko in vsebinsko priredi naloge. Učiteljica Mateja se 

prilagaja individualnim potrebam otrok tako, da pri pouku poskrbi za učence z vidika 

zaznavnih stilov. Omogoči jim vizualne, avditivne in tipne dražljaje ter gibanje. 

Učiteljica Zvonka o skrbi za individualne potrebe odgovarja nekoliko drugače, z 

vidika pristopa. Poudari, da ima do učencev osebni pristop in da učenci ob njenem 

delovanju lahko začutijo njeno skrb ter delo v njihovo dobro. Učiteljica trdi, da 

učence na ta način ohrabri, da jim gre laže in bolje. Učiteljica Marta za dosego 

določenega cilja ubira različne poti, sicer pa kot sredstvo komunikacije uporablja 

lutke, ki imajo tu vlogo terapevtskega pripomočka.  
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Finski intervjuvanci  

Vsi intervjuvanci pouk v določeni meri prilagajajo posebnim potrebam učencev. 

Večinoma to storijo s količinskega in vsebinskega vidika nalog, ki jih rešujejo, 

dodatno pa uporabljajo različne pripomočke in pomoč dodatnega osebja. Učiteljica 

Kristi od ostalih intervjuvanih učiteljev izstopa po tem, da se pri izboru gradiv 

prilagaja tistim učencem, ki napredujejo počasneje. Zaradi tega, kot trdi, se mora 

večkrat zagovarjati pred uspešnejšimi ali nadarjenimi učenci, a v takih primerih 

učencem razloži, da mora biti delo enakovredno za vse. Učitelj Jorma od drugih 

intervjuvanih učiteljev izstopa po tem, da se individualno posveti posamezniku po 

pouku. Pri pouku učitelj učencem občasno priredi naloge, vendar je mnenja, da je 

tovrstno delo težko organizirati in da so učenci v težkem položaju. 

Nekateri učitelji imajo v razredu pomoč strokovnjakov. Gluhemu učencu v razredu 

učiteljice Outi pomaga specialna pedagoginja, in sicer pogosto povsem samostojno. 

V razredu učiteljice Kirsi občasno pomaga uslužbenka za učno pomoč v razredu49. Na 

ta način učiteljica dosega dobre rezultate pri učencih, ki imajo težave s 

koncentracijo. Učitelj Juha redno koristi pomoč enega splošnih šolskih asistentov50. 

Poleg omenjenega učitelj naredi različne naloge, prirejene posameznim učencem. Ker 

sicer v razredu ni velikega števila učencev, ki bi pomoč izrecno potrebovali, jim, 

medtem ko poučujejo študenti, pogosto pomaga sam. Učiteljica Kirsi poudari izbiro 

ustreznega gradiva, ki ga občasno izbere tudi skupaj z učenci, učiteljica Outi pa 

učencem daje različne naloge, prirejene individualnim potrebam, ter večjo količino 

nalog za uspešnejše učence:»Vsak ima nekaj svojega.« 

Učiteljica Marika v intervjuju odgovarja, da vedno dobro premisli o individualnih 

potrebah svojih učencev. Ob večji potrebi po pomoči učencu pomaga specialna 

pedagoginja, sicer pa jim učiteljica daje diferencirane naloge. Vedno ima 

pripravljenih več nalog, in sicer tako manj kot bolj zahtevnih. Učiteljica Mervi po 

                                                           
49Gre za poklic, ki po stopnji izobrazbe ni enakovreden poklicu specialnega pedagoga. Specialni 
pedagog ima univerzitetno izobrazbo, navedeni pa visokošolsko. (Osebna komunikacija: intervju z 
ravnateljem, maj 2011)  
50 Šolski asistenti so običajno tisti, ki se želijo vpisati na študij razrednega pouka. V preteklosti jim 
je delo na osnovni šoli omogočalo pridobitev dodatnih točk za možnost vpisa na študij, sedaj pa to 
nima pomena. Kljub temu jih veliko dela v šolah, saj si želijo dobiti izkušnje, in že v času pred 
študijem imeti stik z delom na osnovni šoli. Njihovo delo je običajno splošno – fotokopirajo 
gradiva, pomagajo pri raznih delih na šoli, asistirajo v razredih in podobno. Na šoli lahko delajo do 
6 mesecev, osebne dohodke pa prispeva socialna ustanova, ne šole. Osebni dohodek je torej 
nekakšna oblika socialne pomoči. (Osebna komunikacija: intervju z asistenti, maj 2011) 
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potrebi prerazporeja učence v skupinah. Skupaj z učenci tudi izbira naloge, ki so 

lahko manj zahtevne.  

Več učiteljev kot pripomoček uporablja računalnik. Ta služi kot sredstvo za 

diferenciacijo nalog vsaj dvema, učiteljicama Eevi Maiji in Elisi; učiteljica Eeva 

Maija francosko govorečima učencema priredi delovne naloge – določene naloge 

učenca rešujeta s pomočjo računalnika in te naloge so zanju vsebinsko in jezikovno 

prirejene. Učenca rešujeta tudi naloge francoskih interaktivnih računalniških 

programov ter uporabljata francoske spletne strani s pedagoškimi vsebinami. 

Učiteljica diferencira delo tudi drugim učencem v razredu, priredi jim domače 

naloge, uporablja pa tudi dodatna učna gradiva za učence, ki želijo dodatno in 

zahtevnejše delo. Učiteljica Elisa pri pouku učencem prilagaja delo tako, da 

diferencira njihovo delo. Nekateri učenci v času pouka delajo s pomočjo (dveh) 

računalnikov, na katerih ima naložene didaktične programe. Naprednejšim učencem 

učiteljica izdela dodatne igre in izzive, še posebej pa se posveča učencem z učnimi 

težavami. Občasno uporabi tudi pomoč asistentov. Sicer učiteljica v intervjuju 

omeni, da ima pri pouku pogosto težave, saj so nekateri njeni učenci izrazito 

naprednejši, drugi pa potrebujejo več njene pomoči.  

Primerjava in razlaga  

Treba je upoštevati dejstvo, da je na Finskem sistem skrbi za učence s posebnimi 

potrebami bolj razvit od slovenskega in temelji na zgodnjem prepoznavanju učnih 

težav. Primerjava to potrjuje, saj finski intervjuvanci v svojih razredih uporabljajo 

veliko eksterne pomoči. Sami učitelji očitno tudi vložijo več truda v individualizacijo 

pouka učencem, ki potrebujejo posebno pomoč, medtem ko je pri slovenskih učitelji 

tovrstno skrb zaznati šibkeje. V splošnem tako slovenski kot finski učitelji učencem 

vsebinsko in količinsko prirejajo naloge, vendar finski učitelji to opišejo 

konkretneje. Ni jasno, ali to moremo razlagati kot večjo količino učiteljevega dela, 

saj so odgovori slovenskih intervjuvanih učiteljev zelo splošni.  
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6.2.6.2. Dejavnosti, ki jih učitelji izvajajo ali so v njih udeleženi 

poleg poučevanja (in so v povezavi s šolo) 

Slovenski intervjuvanci 

Najpogosteje je omenjeno dodatno izobraževanje, oziroma obiskovanje pedagoških 

seminarjev. Tovrstna aktivnost ni navedena le v primeru učiteljice Mire. V enem 

odgovoru je pojasnjeno, da izobraževanja praviloma določi ravnateljica šole. V veliki 

večini intervjuvanci tudi vodijo obšolske dejavnosti – krožke, in sicer računalništvo, 

ustvarjalni krožek (2), pevski zbor (2), pravljični krožek. Trije intervjuvanci se 

udeležujejo študijskih skupin.  

Učiteljica Helma poleg pevskih vaj organizira tudi otroške delavnice. Učiteljica 

Cilka v intervjuju odgovarja, da se intenzivno dodatno izobražuje in poleg študijskih 

skupin pedagoške informacije išče v raznovrstnih virih. Učiteljica Zvonka vodi 

obšolski projekt »prijateljska šola«, pri katerem sta se povezali finska osnovna šola 

Rauma in šola, na kateri poučuje. Učiteljica Marta odgovarja, da je mnogostransko 

aktivna: poučuje dramski krožek, krožek ročnih del, občasno izvede slikarske ter 

ustvarjalne delavnice. V preteklosti je sodelovala pri obsežnem celoletnem 

lutkarskem projektu po metodi Valterja Burginija, sedaj pa sodeluje pri projektu 

CEV – celostni estetski vzgoji. Udeležuje se predstavitev novosti na različnih 

področjih, tako v zvezi s socialnimi problemi kot z uporabo delovnih zvezkov. 

Med slovenskimi učitelji je v intervjujih dvakrat izpostavljeno tudi razočaranje nad 

ponudbo izobraževanj. Učiteljici Marta in Zvonka opozarjata, da sta se večkrat 

udeležili izobraževanj, ki so pod novim naslovom ponujala že znane ali zastarele 

vsebine. 

Finski intervjuvanci 

V okviru obveznega izobraževanja se vsi intervjuvanci udeležujejo izobraževanja na 

področju računalništva. Eden izmed intervjuvancev (učitelj Jorma) se, razen 

obveznega izobraževanja, na šolskem področju poleg poučevanja ne udejstvuje kako 

drugače. Ostali intervjuvani učitelji vodijo obšolske dejavnosti – klube (v Sloveniji 

bi to imenovali s terminom krožek), in sicer pevske vaje, ustvarjalne krožke ter 

računalniški krožek. Na šoli je v šolskem letu 2010/11 potekalo hkrati 30 projektov, 

v katerih je sodelovala večina intervjuvanih, (poleg njih na šoli poučujejo še trije 
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učitelji, s katerimi intervju ni bil izveden). Za predstavo o posameznikovem 

udejstvovanju navajam dele odgovorov nekaterih intervjuvanih učiteljev.  

Učiteljica Eeva Maija vodi štiri klube, oziroma krožke. Sodeluje tudi v CLIL 

projektu (vpeljava angleščine v 1. razredu) in projektu Green flag (Zelena zastava, 

ekološki projekt). Učiteljica dela tudi doktorat..  

Učiteljica Elisa poučuje informatiko in je del delovnega tima, ki načrtuje 

računalniško izobraževanje učiteljev (v času izvajanja intervjuja se je že izvajalo 

obsežno računalniško izobraževanje). Učiteljica skrbi tudi za šolsko spletno stran in 

za delovanje spletne strani vseh šol za študentsko prakso na Finskem. Sodeluje v 

projektu Prijazna šola. Opiše tudi projekt, ki ga izvaja z učenci nižjih razredov 

osnovne šole: » In seveda so tu tudi ti projekti sodelovanja predšolskih otrok s 1. in 

2. razredom. (...) Skupaj naredimo kaj ... na primer kaj iz tekstila. (...) Učenci 

tretjega razreda pa so t.i. botri tem otrokom. Pomagajo jim, jim berejo, se igrajo z 

njimi. En učenec je načeloma boter enemu leto ali dve mlajšemu učencu ali 

predšolskemu otroku.« 

Učiteljica Marika sodeluje v delovni skupini Unesco, v kateri se udeleženci 

osredotočajo na ohranjanje in promocijo starega dela mesta Raume (predel mesta, ki 

je pod Unescovo zaščito). Učiteljica je tudi udeležena v delovni skupini projekta 

Green flag (Zelena zastava, ekološko, energetsko usmerjen projekt) in v starševskem 

združenju. Vodi tudi delovno skupino za zabavne dogodke in splošno počutje osebja 

na šoli in skupino, ki skrbi za mednarodne povezave s šolami.  

Učitelj Juha skrbi za delovanje razredne spletne strani, ki jo sprotno nadgrajuje, sicer 

pa je del delovne skupine, ki skrbi za informatiko ter računalniško izobraževanje 

učiteljev.  

Učiteljica Kirsi je voditeljica delovne skupine za pomoč učiteljem mentorjem. 

Vključena je v mednarodni pedagoški projekt Thinking approach (Razmišljujoči 

pristop). Obenem načrtuje dejavnosti, ki zadevajo šolski vrt in sodeluje v CLIL 

projektu ter združenju umetnikov amaterjev v mestu Rauma.  

Učiteljica Kristi vodi pevski zbor in je vključena v projekta »Prijazna šola« ter 

skupino za projekt Unesco.  
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Primerjava in razlaga 

Obe skupini intervjuvanih učiteljev navajata prostočasne dejavnosti, ki so v povezavi 

s poučevanjem ali šolo. Skoraj vsi intervjuvani učitelji se dodatno pedagoško 

izobražujejo, mnogi vodijo krožke oz. klube in so vključeni v projekte. V odgovorih 

finskih intervjuvancev je razvidno, da so učitelji vključeni v manjše skupine, ki so 

zadolžene za dobro delovanje šole, in sicer v smislu skrbi za dobro počutje učiteljev 

ter osebni razvoj z vidika izobraževanja ter socializacije. V odgovorih so finski 

učitelji konkretnejši in ni moč povsem realno oceniti, ali so dejansko bistveno 

dejavnejši od slovenskih učiteljev.  
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6.2.7.  DOSEGANJE CILJEV UČNIH NAČRTOV IN AVTONOMNOST 

6.2.7.1. Doseganje ciljev učnih načrtov 

Slovenski intervjuvanci  

O doseganju ciljev med intervjuvanimi ni določenega mnenja, ki bi prevladalo nad 

ostalimi. Dva intervjuvanca menita, da čez leto predelata vse predvidene učne 

vsebine in dosežeta učne cilje; učiteljica Cilka trdi, da ob dobrem načrtu in jasni 

predstavi o ciljih v določenem razredu doseganje teh ni težko. Dva intervjuvanca na 

vprašanje ne odgovarjata enoznačno (učiteljici Marta in Zvonka). Cilje dosegata na 

različne načine in jih ne uresničujeta nujno po predpisanem vzoru, temveč tudi preko 

drugega predmetnega področja. Vsebine občasno tudi priredita. Učiteljica Zvonka to 

obrazloži: »Ciljev se ne držim povsem dosledno. Menim,da se jih da doseči tudi na 

druge načine. Ob primerni situaciji. Cilji pa morajo biti jasni in človeku dobro 

poznani.« Dva intervjuvanca (učiteljici Mojca in Mateja) navajata občutek 

pomanjkanja časa za predelavo učnih vsebin in usvojitev predpisanih ciljev tekom 

šolskega leta, Učiteljica Mateja sicer poučuje prvo leto. Učiteljica Mojca o 

nedoseganju in pomanjkanju časa odgovarja: »To se pojavlja kar naprej. Že nekaj let 

ugotavljamo, da pouk slovenščine vključuje veliko preveč učnih tem in so le te 

premalo razdrobljene, so preveč površne.» Učiteljica Mateja kot začetnica pri 

poučevanju predstavi drug vidik: »Da, počutim se zelo natempirano, natrpano. Pri 

književnosti lahko kaj izpustiš, pa bo učenec še vedno razumel določene stvari 

(dosegel cilje), pri matematiki pa je problem. Včasih si pač ne morem privoščiti 

podaljšati določene snovi. Potem nastane problem, ko del razreda dojame snov prej 

kot ostali. Velikokrat bi rada dodala določeni snovi dodatno uro urjenja, ponavljanja, 

a si tega ne morem privoščiti. Včasih določenih ciljev enostavno ne moremo doseči, 

ker ne pridemo do snovi, ki naj bi jo obravnavali.«  

Finski intervjuvanci  

Prevladujoče mnenje učiteljev je, da so glede doseganja ciljev in predelave učne 

snovi v časovni stiski (tako jih trdi 5), menijo, da nimajo dovolj časa za predelavo 

vsebin in usvojitev ciljev. Manj učiteljev meni, da uspejo v šolskem letu narediti vse, 

kar so načrtovali (4), med njimi tudi učitelj Juha, ki poučuje prvo leto. Učiteljica 

Kirsi v potrditev doda: »Leta ne načrtujem glede na število listov v knjigah in ali 
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bom predelala v letu celotno knjigo ali ne. Pozorna sem na cilje v učnem načrtu in 

zato nisem v taki naglici.« Učiteljica Elisa meni, da načeloma doseže vse načrtovano, 

a bi za nekaj otrok, ki imajo posebne potrebe, želela kako dodatno uro pouka več na 

teden. Kljub večinskemu mnenju o časovni stiski so odnosi učiteljev do tega 

raznoliki. Učiteljica Marika navaja, da se počuti v časovni stiski celo šolsko leto in 

da se glede tega počuti izredno neprijetno, medtem ko učiteljica Outi dejstvo o 

časovni stiski prizna brez neprijetnih občutkov (med smehom). Več intervjuvancev v 

odgovorih dodaja, da zaradi pomanjkanja časa v zvezi z doseganjem ciljev učnih 

načrtov niso obremenjeni:» Mogoče so in zagotovo so kakšna umanjkanja. Zelo smo 

zaposleni in hitimo. Toda ne počutim se krivo.« (učiteljica Eeva Maija), »Da, 

velikokrat se počutim tako, toda NI MI MAR. Mislim, da naredimo, kar pač lahko. 

Moram se osredotočiti na to, da je učenec stvari razumel. Nobenega smisla ni, če 

hitimo na naslednje teme in so snov razumeli le nekateri učenci. Zelo pomemben je 

čas za razumevanje. Če hitiš, si nervozen, ne moreš se sprostiti in ne gre. Nekateri 

učni predmeti, kot na primer biologija, so na urniku le enkrat na teden in to je 

premalo. Zato pač vzamem le nekaj stvari iz kurikuluma.« (učitelj Jorma), »Da! 

Vedno! (smeh) Toliko vsega je. Toda mislim, da imam pravico izbirati.» (učiteljica 

Mervi). 

6.2.7.2. Avtonomnost (kot neodvisnost pri delu)  

Slovenski intervjuvanci 

Dva intervjuvanca (učiteljici Marta in Zvonka) se čutita avtonomni in svojim 

odločitvam zaupata. Od ostalih se 4 (učiteljice Mojca, Mateja Ž., Mira in Mateja) 

preverjajo ali posvetujejo, 2 pa to počneta občasno.  

Mateja, učiteljica začetnica, o občutku avtonomnosti odgovarja: »Različno pri 

različnih predmetih. Pri književnem pouku se počutim suvereno. Za nekaj si bolj 

nadarjen, za drugo pač ne. O pouku predmeta, ki mi ne leži, se raje posvetujem s 

kolegi, pa tudi tam, kjer sem dobra, je še vedno dobro predebatirati z nekom, ker 

pridobiš veliko s tem. Sicer se pa razvijam naprej. S časom naprej. In z otroki.« 
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Finski intervjuvanci 

Intervjuvani finski učitelji so v veliki večini pri svojem delu povsem neodvisni in si 

zaupajo (8). To nekateri nekateri utemeljujejo s svojo starostjo (učiteljica Mervi): 

»Da. Sem stara in mislim si, da sem tako modra (smeh).« Nekateri intervjuvanci to 

obrazložijo s splošnim zaupanjem v dobro delo učitelja (učiteljica Outi): »Da. 

Mislim, da je zelo dobro. Izbiram lahko glede na svoje odločitve in zelo dobro je, da 

nam ravnatelj zaupa.« Tudi notranja moč in samozavest sta pomembna dejavnika 

(učitelj Jorma):« Da. Ni mi mar, kaj si ljudje mislijo, na splošno. Globoko v sebi se 

počutim svobodnega.«  

Primerjava in razlaga 

Iz odgovorov lahko sklepamo, da so tako finski kot slovenski učitelji pri svojem delu 

načeloma avtonomni. Glede doseganja ciljev učnih načrtov so slovenski učitelji 

večkrat navedli, da jih v šolskem letu dosežejo, medtem ko finski učitelji večinsko 

navajajo stisko s časom. Kljub temu so finski učitelji v odnosu do tega povsem 

samozavestni. Zanimiva je primerjava odgovorov dveh intervjuvancev, ki poučujeta 

prvo leto. Slovenski učitelj navaja pritisk in celo izpuščanje določenih delov snovi 

ter faz urjenja zaradi velike količine snovi, finski pa meni, da dosega vse cilje in v 

intervjuju na drugih mestih navaja, da celo več časa, kot je na urniku temu 

namenjeno, posveti priljubljenim dejavnostim. Iz odgovorov obeh skupin 

intervjuvancev bi lahko razumeli, da slovenski učitelji čutijo avtonomnost in 

samozavest, ki sta deloma utemeljeni v ciljih učnih načrtov. Ker je slovenski Učni 

načrt za slovenščino (kot tudi učni načrti za ostale učne predmeti) v 

operacionalizaciji ciljev ter vsebin zelo podrobno opredeljen, bi lahko razumeli, da 

daje delo po tej predlogi učitelju varnost in posredno zagotovilo, da dela v skladu z 

zahtevami svojega poklica. Finski učitelji tega zaledja nimajo, saj so učni načrti v 

opisu ciljev zelo splošni in prepuščajo večino posameznemu učitelju v izbiro. Z 

ozirom na to bi bilo moč razumeti, da so finski učitelji glede doseganja ciljev v večji 

meri kot slovenski negotovi, na drugi strani pa kot učitelji neodvisni. Sistem jim 

namreč zaupa in so samozavestni glede svojega dela. 



Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem 
 

101 

 

6.2.8. AVTONOMIJA, DELOVNA OBREMENJENOST IN MNENJE O 
KAKOVOSTI ŠOLE 

6.2.8.1. Avtonomija  

Slovenski intervjuvanci 

Intervjuvani učitelji se v veliki večini na delovnem mestu in v sistemu, kakršen je, 

počutijo svobodni (7), čeprav jih več dodaja, da jih določeni predpisi omejujejo. 

Učiteljica Mojca meni, da »ta poklic popolne svobode ne more dopuščati, učiteljica 

Marta konkretno ne odobrava administrativnih obveznosti in uporabe delovnih 

zvezkov, učiteljica Mateja pa loči avtonomijo v razredu in poklicu nasploh:« (...) To, 

kar lahko poučujem, je moje, čeprav so roke kljub temu nekoliko zvezane. Splošno 

pa sam sistem, teorija nad nami ... se z marsičim ne strinjam (...) Sicer pa v splošnem 

– v razredu se počutim zelo svobodno, na administrativnem področju dela pa ne.« 

Učiteljica Zvonka na vprašanje o svobodi na delovnem mestu edina od intervjuvanih 

prične z negacijo: »Ne vedno. Določene stvari morajo biti narejene tako in nič 

drugače. Četudi si želim, da bi bile drugačne. Vsi smo vpeti v sistem. Ob vsaki 

prenovi obljubljajo, da bodo proste roke (...) «.  

Finski intervjuvanci 

Vsi vprašani učitelji se na delovnem mestu počutijo svobodne. Učiteljica Kirsi to 

pojasni s samo šolsko politiko: »Na Finskem smo zelo svobodni glede tega. Pri izbiri 

metod in materialov. Nihče nas ne nadzoruje. In tudi v tem smislu, da mi ni treba 

ničesar v zvezi s poukom zapisati.« To potrjuje tudi učitelj Juha, (ki poučuje prvo 

leto): »Da, zato sem tudi rad učitelj. Zelo je svobodno.« Učiteljica Eeva Maija v 

odgovoru dodaja, da je še posebej naklonjena delu na šoli za praktično usposabljanje 

študentov: «Bila sem v običajni šoli in tam se mi je zdelo, da sem imela preveč 

časa!«  

Primerjava in razlaga 

Primerjava obeh skupin intervjuvanih učiteljev pokaže, da se učitelji iz obeh držav 

večinsko počutijo svobodne na delovnem mestu. Slovenski učitelji ob tem priznavajo 

določene omejitve, ki jim ne omogočajo večje avtonomije, medtem ko se finski 
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učitelji brez izjeme počutijo svobodne. Učitelj, ki poučuje prvo leto, navede svobodo 

pri delu kot razlog za naklonjenost temu poklicu51.  

6.2.8.2. Delovna obremenjenost 

Slovenski intervjuvanci 

Na vprašanje o (pre)veliki količini dela vsi učitelji odgovarjajo pritrdilno. Nekatere 

intervjuvance prevelika količina dela obremenjuje občasno – ob podrobnih pripravah 

(učiteljico Mojco), v določenih časovnih obdobjih (učiteljico Cilko), zgolj občasno 

(učiteljico Helmo) – več jih kritizira administrativne obveznosti (4). Na vprašanje, 

ali imajo preveč dela, učiteljica Zvonka odgovarja:« Administrativnega absolutno. 

Pisanje zaradi pisanja. Vsak dan izgubim minimalno tri četrtine ure, da zadostim 

nekim normam. Priprava mora biti, seveda, vendar ne da se jo zapiše.« Pomemben 

vidik izpostavi učiteljica Mateja, ki uči prvo leto: »Administrativne uredbe. Ko sem 

zaradi velike količine dela v šoli pod stresom, se to kaže na vseh področjih življenja, 

kar negativno vpliva na atmosfero v razredu.«, na vprašanje, ali ima preveč dela, pa 

odgovarja: »Da, zelo veliko preveč!« 

Finski intervjuvanci 

Mnenje o (pre)veliki količini dela v šoli je skoraj enotno; učitelji so mnenja, da so 

zelo obremenjeni. Izjema je učiteljica Outi, ki se tako počuti le občasno. Več (3 

intervjuvanci) jih pove, da v šolskem poslopju ostajajo dlje časa, kot je njihova 

službena obveznost. Učiteljica Outi v šoli dela 40–45 ur na teden, učiteljica Eeva 

Maija pa običajno dela v šoli do 17. ure, čeprav se ji pouk zaključi ob 12. uri. 

Učiteljica Mervi je v šolskem letu, ko je bil tudi izveden intervju, zaradi bližajoče se 

upokojitve delala uradno le 3 dni na teden, a je kljub temu ostajala v šoli vseh 5 

delovnih dni.  

                                                           
51 Ob odgovorih je treba upoštevati različne državne ureditve področja avtonomije učiteljev. V 
Sloveniji so učitelji obvezani slediti podrobnim učnim načrtom, njihovo delo poleg ravnatelja šole 
nadzoruje tudi pristojna inšpekcija. Na Finskem so učni načrti zelo splošni, ravnatelji ne preverjajo 
učiteljevega dela, šolskih inšpekcij pa v tej državi ni. Ravnatelj OŠ Rauma je v osebnem pogovoru 
potrdil, da učiteljev nikoli ne obišče  med njihovim poukom niti ne preverja njihovega dela na kak 
drug način. Učitelji po prihodu na delovno mesto niso nikoli preverjani ne z obiskom strokovnih 
oseb ne s poročili o delu. Ravnatelj učitelja sprejme na delovno mesto na podlagi kvalifikacij, 
referenc, osebnega intervjuja in izvedbe učne ure s prisotnostjo komisije v razredu. Delo ravnatelja 
je sicer prioritetno skrb za čim boljše funkcioniranje šole kot ustanove (Osebni pogovor z 
ravnateljem OŠ Rauma, osebna komunikacija, maj 2011).  
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Primerjava in razlaga 

Učitelji iz obeh držav se počutijo preobremenjeni z delom. Nekateri slovenski učitelji 

se tako počutijo občasno, pri finskih tako odgovarja eden. Slovenski učitelji kot 

vzrok večinsko navajajo administrativno delo, za katerega navajajo, da jim vzame 

veliko časa in energije. Finski učitelji odgovarjajo, da so obremenjeni s pripravami 

na pouk in projekti, pri katerih sodelujejo. Glede na odgovore bi lahko razumeli, da 

je administrativno delo, ki jemlje slovenskim učiteljem, kot poročajo, čas in energijo, 

zaviralec kakovostnega dela priprav na pouk. Omenjeno je bilo namreč pri polovici 

intervjuvancev, in sicer v izrazito v negativnem smislu.  

6.2.8.3. Kakovost poučevanja  

Slovenski intervjuvanci 

O kakovosti poučevanja v Sloveniji jih polovica od vprašanih odgovarja, da je to 

odvisno od posameznega učitelja in truda, ki ga učitelj vloži. Tako menijo učiteljice 

Mateja, Cilka, Mateja Ž. in Mojca. Učiteljica Zvonka odgovarja, da zaradi slabega 

vpogleda mnenja ne more podati. Več intervjuvancev izpostavi pomanjkljivosti 

obstoječega šolskega sistema – učiteljica Marta meni, da kakovost ni najboljša, da se 

nivo znanja učencev znižuje in da je to posledica menjavanja šolskih sistemov: 

»Učenci bi v prvem razredu že morali znati poslušati, opazovati, govoriti, imeti 

delovne navade (...)« in da bi jih moralo biti v razredu številčno manj. Dvakrat so 

med odgovori slovenskih intervjuvancev izpostavljene vsebine učnega načrta – 

učiteljica Mira meni, da so določeni deli preobsežni in da je posledica tega slabše 

znanje na drugih področjih.  

Mnenja o rezultatih mednarodnih raziskav (raziskave PISA v povezavi z bralno 

pismenostjo) so deljena na dve področji. Del intervjuvanih se osredotoča na potek 

izvedbe raziskav in del na šibkosti slovenskega šolskega sistema. O izvedbi raziskav 

so intervjuvanci mnenja, da bi bilo potrebno upoštevati prevode in tipe nalog v 

raziskavah ter učence naučiti ustrezne vsebine (tako trdita učiteljici Mateja Ž. in 

Mojca) ter da tozadevna raziskava ne daje verodostojnih rezultatov – vzorec učencev 

da je (bil) premajhen, zajema pa generacijo, v kateri je nadpovprečno veliko otrok s 

posebnimi potrebami (mnenje učiteljice Cilke). Mnenja o vzrokih, ki izvirajo iz 

šolskega sistema, se nanašajo na pretekle spremembe v šolskem sistemu. Učiteljica 
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Marta trdi, da je slabša bralna pismenost rezultat spuščanja kriterijev in sprememb v 

vedenju učencev pri pouku. Odgovoru dodaja: »Potrebno je konkretno delo tudi 

doma ( ...) Če bodo starši v prvih dveh razredih otrokom priučili delovne navade, 

bodo tudi rezultati boljši.« Učiteljica Helma pritrjuje delu o kriterijih, vendar izraža 

optimizem: »Menim, da je bilo v določenem času izobraževanje pri nas preveč 

permisivno. Učenci potrebujejo avtoriteto, ki je učiteljem v času, ki je po mojem 

mnenju minil, zelo padla. Verjamem, da so bili taki rezultati, menim pa tudi, da se bo 

stanje izboljšalo.« Proti permisiji se v tem kontekstu izreče tudi učiteljica Zvonka in 

zaključi: »Prijaznost, ne anarhija.« 

Finski intervjuvanci 

 Mnenje, da je kakovost poučevanja na Finskem dobra, kar je razvidno tudi iz 

mednarodnih primerjav dosežkov učencev, je skupno vsem intervjuvanim učiteljem. 

Utemeljujejo ga predvsem v kakovostnem študiju – ki ima za posledico 

visokokakovostne učitelje – pa tudi v šolskem sistemu (učitelja Juha in Jorma) in 

kurikulumu (učiteljici Eeva Maija in Elisa), oziroma v sovplivanju teh elementov. Na 

rezultate same sicer učiteljica Kristi gleda z distanco: »Ne vem, zakaj, toda mislim, 

da niso tako resnični. Lepi rezultati, toda ne vem, ali kažejo pravo sliko. Mogoče 

merijo (...) osnovna, enostavna znanja. Toda mislim, da (raziskava) ne odraža in meri 

razmišljanja, veščin razmišljanja.« 

Sicer o kakovosti pouka in dejavnikih, ki na to vplivajo, gledajo učitelji z različnih 

zornih kotov. Učiteljica Kirsi izpostavi časovno kratek šolski dan: »Glede na to, da 

so naši delovni dnevi kratki, lahko dobro načrtujemo ure. Ker se zavedamo, da 

nimamo na voljo veliko časa, jih res pripravimo kakovostno. (...)Toda zdaj damo, ko 

smo tu, od sebe sto odstotkov. In čeprav priročniki ter učbeniki niso vodilo, so ti, ki 

jih uporabljamo, dobri.«, učitelj Jorma pa poudari vlogo kurikuluma: »Kurikulum je 

dober in osredotočamo se na osnovne stvari. Branje, matematika, naravoslovje. 

Naredimo dobre osnove in nato se rezultati vsake osebe nadgrajujejo, ko te postanejo 

mladi odrasli.« Ob poudarjanju kakovostnega študija jih več (5 intervjuvancev, 

učiteljice Elisa, Marika, Kirsi, Meri in Outi) kot ključno izpostavi vlogo šol za 

praktično usposabljanje – pomembnost pojasni učiteljica Kirsi: »Vsi študentje na 

Finskem opravijo prakso na taki šoli za praktično usposabljanje. Vem, da v nekaterih 

državah to naredijo na katerikoli šoli. Toda, kako pripravljajo ure, ali jim kdo 
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pomaga, ali so učitelji, dodeljeni za njihove mentorje, kompetentni, ali so dobri 

mentorji ... mislim, da obstaja velika razlika med tem, ali je nekdo kvalificiran 

mentor ali je samo vesel, da nekdo pripravlja učne ure namesto njega. Študenti, ki na 

naših šolah opravljajo prakso, morajo vsako učno uro zelo dobro načrtovati in 

pripraviti. Izdelati morajo zelo dobre in podrobne načrte in se o njih pogovorijo pred 

izvedbo ure ter po njej.« Intervjuvanci izražajo tudi določene kritike: učiteljica 

Mervi meni, da je kakovost poučevanja v nevarnosti, ker današnjim učencem to, kar 

je za učitelja v sedanjosti »običajno« – ne zadošča več, učiteljici Marika in Elisa pa 

sta kritični do (prevelikega) števila otrok v razredu ter (skromne) opreme šol.   

Kratko in vsebinsko zaokroženo pa o kakovosti pove odgovor učitelja Juhe: »Finski 

šolski sistem je tako – dober. Imamo ... imamo dovolj učnih ur in se vedno trudimo 

dati vse od sebe. Zelo je pomembno, kako se (učenci) učijo. In če se ne, imamo 

učitelje za posebne potrebe. In imamo veliko pomoči za tiste, ki jo potrebujejo. 

Imamo veliko visokotehnoloških pripomočkov in mogoče ... Seveda smo dobri 

učitelji.«  

Primerjava in razlaga 

V oceni kakovosti poučevanja se slovenska in finska skupina intervjuvancev po 

mnenjih razlikujeta. Slovenski intervjuvanci v več primerih ne izrekajo povsem 

jasnega mnenja, ko trdijo, da je kakovost poučevanja odvisna od posameznega 

učitelja. Nekateri slovenski intervjuvanci ocenjujejo stanje kot nekoliko slabše (kot 

bi želeli), saj naj bi bili slovenski učitelji vpeti v pomanjkljivosti šolskega sistema 

ter zahteve preobsežnih učnih načrtov. Finski intervjuvanci glede poučevanja ne 

izražajo skepse, zaupajo v kakovost poučevanja, ki prvobitno izvira iz študija in ob 

tem še posebej poudarjajo pomen šol za praktično usposabljanje študentov, kakršna 

je tudi OŠ Rauma. Do rezultatov mednarodnih primerjav dosežkov so nekateri 

učitelji iz obeh držav kritični v smislu relevantnosti, drugi pa priznavajo rezultate, ki 

jih kažejo. Slovenski učitelji konkretne rezultate bralne pismenosti slovenskih 

učencev v raziskavi PISA razlagajo s slabo zastavljenim šolskim sistemom, finski pa 

uspeh finskih učencev pripisujejo v prvi vrsti kakovostnemu študiju, sicer pa 

sovplivanju študija, šolskega sistema ter osnovnošolskega kurikuluma.   
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7. RAZPRAVA 

Pred zaključki celotne raziskave je potrebno osvetliti nekatere pomembne vidike ter 

opozoriti na spremljajoče dejavnike raziskave.  

Pri primerjanju podatkov iz osebnih intervjujev je nujno vzeti v obzir nekatere 

dejavnike, ki so vezani neposredno na njihovo izvedbo. Intervjuji na finski OŠ 

Rauma so bili izvedeni po tem, ko sem kot asistentka na šoli delala 4 mesece in bila 

z učitelji dnevno v stiku. To je lahko vplivalo na večjo sproščenost v odgovarjanju v 

primerjavi s slovenskimi učitelji. Del slovenskih intervjujev je bil pridobljen po 

elektronski pošti, zaradi česar lahko predvidevamo, da odgovori niso bili tako osebni 

kot bi bili ob neposrednem stiku z intervjuvanim učiteljem. Tudi tu je vseeno vredno 

premisliti, ali bi bili odgovori sproščeni in osebni, glede na to, da osebnega 

intervjuja ne bi izvajala učiteljem znana oseba.   

Ob analizi razlik med šolskima sistemoma ter podatkov iz osebnih intervjujev je 

potrebno upoštevati, da Slovenci in Finci izhajamo iz različnih kulturnozgodovinskih 

ter geografskih okolij, ki so vplivala na razvoj kulture ter narodne identitete. Finci so 

se v zgodovini večkrat morali boriti za svoj obstoj, tako za svoje ozemlje kot za 

preživetje v težkih naravnih pogojih52, od ostalih držav pa jih loči še poseben jezik53. 

Po veri so protestantski evangeličani in ni odveč omeniti, da protestantska etika 

poudarja delo kot dolžnost človeka. Kot narod naj bi bili kakovostni, odgovorni in 

počasni pri delu, mirni in redkobesedni, a jasni v izražanju, izredno vztrajni za 

dosego zastavljenega cilja, pošteni ter varčni (Finnish mentality [Finska 

mentaliteta], 2010; Finnish proverbs and sayings: features of national character 

[Finski pregovori in reki: značajske lastnosti] , 2011). Slovenci smo se prav tako kot 

Finci skozi zgodovino pogosto morali boriti za svoj obstoj ter bili v različnih 

zgodovinskih obdobjih pod vladavino močnejših in večjih narodov54 in med drugim 

                                                           
52 Stoletja so živeli podložni vladam, tako Švedske kot tudi Rusije, trpeli pa so tudi med 
državljansko vojno. Za preživetje na ozemlju so se morali boriti s hudimi in dolgimi zimami, za 
katere so se morali temeljito pripraviti čez toplejši del leta. Severna geografska lega letne čase 
zaznamuje tudi z izrazitimi razlikami v dolžini dneva. Pozimi svetlobe na skrajnem severu ni,  proti 
jugu je svetlo le po nekaj ur dnevno, in obratno poleti. Pokrajina Finske je ravna in prepredena s 
širnimi gozdovi in jezeri,razdalje med posameznimi kraji so, za percepcijo prebivalca Slovenije, 
izredno velike. 
53 Ta s svojim ugrofinskim izvorom ni soroden nobenemu od jezikov sosednjih in tudi bolj 
oddaljenih držav. 
54 Geografska lega je bila z vidika temperatur prijaznejša od finske, omogočala je tudi stik z 
različnimi kulturami in narodi. Ozemlje, na katerem živimo, je majhno in izredno razgibano, naš 
jezik pa je soroden državam južno od naše. 
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veljamo za disciplinirane, razdeljene, sprte, poštene, ustvarjalne, zadržane ter tudi 

nevrotične (Musek, 1994). 

Pričujoče diplomsko delo je nastalo na temeljih mednarodnih primerjav dosežkov 

učencev. Tovrstno primerjanje prikažeta v drugi luči Markelj in Majerič, (Markelj, 

N., Majerič, M., 2009: 77) ko postavita tezo, da »Odstopanje (...) od drugih držav 

lahko pomeni, da imamo drugačne vrednote in drugačno vizijo o izobraževanju otrok 

kot druge države (...)« Raziskave o vrednotah (Atlas evropskih vrednot, 2011) kažejo 

nekatere razlike, ki so v raziskovanem kontekstu resnično nezanemarljive. Če 

povzamemo le nekaj primerov, ki zadevajo raziskovano področje raziskave, opazimo 

pomembne razlike med vrednotami Slovencev in Fincev: Finci vrednotijo učenje 

odgovornosti otrok kot visoko pomembno,55 Slovenci srednje, enako razmerje je tudi 

pri vrednotenju učenja otrokovih navad56, pri čemer so Finci edini izmed vseh v 

Evropi sodelujočih, ki to vrednotijo na najvišjem nivoju, in vrednoto razvijanja 

otrokove domišljije57. Oboji smo v Evropi redki, ko visoko vrednotimo vzgojo 

odločnosti in vztrajnosti pri učencih, pomembno se razlikujemo v prioritetah; Finci 

odločno izberejo osebno svobodo pred enakostjo, Slovenci pa dajemo prednost 

enakosti (enakopravnosti) ter – kar je mogoče tu celo najpomembneje – zaupanju; 

Finci namreč v splošnem izkazujejo visoko stopnjo zaupanja večini ljudi, Slovenci pa 

izrazito ne58( Atlas of european values, [Atlas evropskih vrednot], 2011).  

Če pogledamo na naše rezultate skozi prizmo vsega navedenega (in gotovo bi se 

našlo še kaj, vredno upoštevanja), se potihem zastavlja vprašanje, ali je primerjava 

sploh smiselna. Narava ljudi in vrednote, ki se preko šolskega sistema končno 

udejanjajo v izvedbi pouka književnosti v šolah, nam kaže pravzaprav dva svetova. 

Za Slovence se zdi, da na šolskem polju kljub siceršnjemu trudu za izboljšave 

o(b)stajamo v svetu, kakršnega deloma opisuje M. Apple že leta 1992 v knjigi Šola, 

oblast in učitelj. V njej trdi, da morajo šolski strokovnjaki videti učitelje kot 

»vkleščene« v družbenem in ekonomskem kontekstu, ki po nuji pogosto proizvaja 

probleme, s katerimi se srečujejo učitelji in da »prav ta zunanji kontekst določa 

tehtno legitimacijo za razporeditev časa in energije učiteljev in za vrste kulturnega 

                                                           
55 Na petstopenjski lestvici, kjer je 1 nepomembno in 5 visoko pomembno, so Finci to označili z 
oceno 5, Slovenci s 3. 
56 Strinjanje s trditvijo »Otroci bi se morali naučiti delovnih navad doma.« 
57 Trditev »Otroci bi morali razvijati domišljijo doma«, Finci ocenili strinjanje s 4, Slovenci z 2. 
58 Slovenci smo tu ocenili strinjanje z 1, Finci pa s 5. 
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kapitala, ki je utelešen v šoli sami.« (Apple, M. W., 1992:60) Pri Fincih 

»vkleščenosti« ni čutiti, asociacija nas, precej kontradiktorno, vodi do pojmovanja 

učitelja kot tistega, ki, se mu legitimacija za vse omenjene elemente brezpogojno 

zaupa. Brez dvoma gre torej med izbranima dvema za svet nadzora nasproti svetu 

zaupanja. Nadzor, kot opisuje Apple, se udejanja po mnogih subtilnih kanalih. 

Njegova trditev, da ima že kurikularno polje samo svoje korenine v temeljih 

družbenega nadzora (ibid.: 47), je sicer za naš primer nekoliko pregloboko segajoča, 

vendar daje razmislek o nadzoru kurikuluma, ki, glede na rezultate naše raziskave, 

predstavlja pomemben mejnik pri razvoju slovenskega in finskega (učiteljevega) 

pouka književnosti v razredu. Kot je razvidno, imajo slovenski učitelji pri 

poučevanju materinščine in književnosti zelo podroben učni načrt, ki jih dokaj 

natančno usmerja pri delu, kar Apple označi za proces razvrednotenja strokovne 

usposobljenosti. Obrazloži ga z besedami: »Ljudje, ki so izven situacije, karseda 

natančno določijo cilje, proces, rezultate in kriterije vrednotenja za njihovo 

ocenjevanje.« (ibid.: 75). Že bežen pogled na slovenski učni načrt slovenščine to 

potrdi (opredeljen je na 111 straneh), a Apple svojo misel razširja tudi na uporabo 

gradiv. V naši raziskavi te slovenski učitelji uporabljajo za vodilo pogosteje kot 

finski, omenjajo pa tudi uporabo že narejenih učnih priprav, ki so v priročnikih. V 

okviru razvrednotenja strokovne usposobljenosti tu lahko razumemo, da spretnosti, 

ki naj bi jih učitelj potreboval za izvedbo pouka in temeljijo na lastnem znanju 

učitelja, niso več potrebne, učitelj pa izgublja nadzor nad kurikularnimi in 

pedagoškimi spretnostmi (ibid.: 76). Še ena teza o učiteljevem delu je, ob kateri v 

primerjavi z odgovori slovenskih učiteljev najdemo korelacijo, in sicer o 

intenzifikaciji učiteljevega dela. Apple intenzifikacijo opisuje kot spremljevalni 

proces učiteljevega dela, ki z intenziviranjem oz. stopnjevanjem zahtev (nadzora, 

razvrednotenja, (posledičnega) ponovnega usposabljanja učitelja ter ločitvi 

načrtovanja ter izvajanja pouka) jemlje delovne privilegije in je vidna v trajnem 

občutku delovne preobremenjenosti. Če prevedemo to na rezultate slovenskih 

učiteljev o občutku obremenjenosti – največ poročajo o preobsežni in zahtevni 

administraciji, ki je posledica natančnega nadzora njihovega dela (ocenjevanje, 

posredovanje informacij, dolgoročno načrtovanje, natančno napisan potek vsake učne 

ure v razredu ipd.). Tako se zdi, da bi lahko za slovensko šolsko polje kar veljalo: 

»Odgovornost za oblikovanje lastnega kurikuluma in metod dela se je zmanjšala, 

odgovornost za tehnične in upravljavske zadeve pa je stopila v ospredje.« (ibid.: 110) 
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Intenzifikacija po Applu vpliva na zmanjšanje kakovosti, saj postavi za normo to, da 

je nekaj narejeno. Učitelji pa naj (po vsem tem) ne bi imeli časa, da bi sledili razvoju 

na svojem področju dela, bili ustvarjalni ali domiselni. Najhuje je, da jim je to 

»prodano« pod krinko profesionalizacije poklica – trdo delo učiteljev kot posledica 

odgovornosti za tehnične odločitve povezujejo s povečanim profesionalnim statusom 

(ibid.). Ko govorimo o preobremenjenosti slovenskih učiteljev in spremljevalnih 

dejavnikih, bi utegnil kdo oporekati, da so finski učitelji pravzaprav večkrat od 

slovenskih poročali o preobilici dela. To je sicer res, a so okoliščine in narava dela 

povsem drugačne. Kot pravi Pasi Sahlberg59, (Strong Performers and Successful 

Reformers in Education [Močni izvajalci in uspešni reformatorji v izobraževanju] , 

2011), je učiteljski poklic na Finskem tako priljubljen tudi zato, ker omogoča 

intelektualni izziv. Iz odgovorov tako lahko razumemo, da tu ne gre za 

intenzifikacijo učiteljevega dela, temveč za notranjo težnjo po kakovostno 

opravljenem delu ter občutek odgovornosti do delovnega mesta. Učitelji namreč 

dodaten čas vložijo v pripravljanje pouka in ne v administrativno delo. Na tej točki 

se lahko vprašamo: ali ima vse to (na slovenski strani) resnično tako močan vpliv na 

pouk književnosti v razredu? V razredu lahko učitelj vendar izbira povsem svoje 

ideje, metode in postopke. To je res, a je manevrski prostor po vseh navedenih 

določilih očitno zelo majhen. Četudi nadzora v samem razredu ni, ne ostane niti 

dovolj časa, kar bi lahko sklepali iz primerjav o posebnih metodah ter projektih. 

Slovenski učitelji jih navajajo bistveno manj, kar lahko jemljemo kot pritrditev 

zastavljenemu vprašanju, razbrati pa je tudi iz poglavja o doseganju učnih ciljev. 

Slovenski učitelji svoje delo, tako se zdi, pripravijo za doseganje natančno 

predpisanih standardov, kar ob tolikšnem obsegu, kakršen je v slovenskem učnem 

načrtu, ni zanemarljiv podatek. Ob pogledu na količino lastnih projektov, pri 

slovenskih in finskih učiteljih, je vredno razmisliti, ali to zreducira učiteljevo lastno 

ustvarjalnost na raven čiste racionalizacije pouka. Seveda pa moramo upoštevati, da 

ni samo nadzor (v kakršni koli obliki že) tisti, ki oblikuje razredno stvarnost. 

Najpomembnejši je učitelj sam. Ali vsaj precej pomemben, kot pravi Marentič-

Požarnik: »Čeprav oblike poučevanja opredeljujejo učni načrti, je znanje učencev v 

veliki meri odvisno tudi od učiteljev (...)« (Marentič-Požarnik, 2000). Toda tu je 

                                                           
59 Pasi Sahlberg je samooklicani finski aktivist za izboljšanja edukacijskih področ ij, sicer 
generalni direktor CIMA (organizacije za notranjo mobilnost in sodelovanje kot del finskega 
ministrstva za šolstvo) in avtor številnihpublikacij in del na temo edukacije 
(www.pasisahlberg.com)..  
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treba najprej poudariti zaupanje. Očitno to ni zgolj finska posebnost. V pogovoru z 

ministrom za šolstvo Nove Zelandije – ta po mednarodnih primerjavah dosežkov 

učencev zadnja leta kotira čedalje višje60 – se razkriva, da je zaupanje ključ do 

uspeha tudi tam. Na vprašanje, kakšen šolski sistem omogoča državi, da lahko 

konkurira na globalni ravni s sposobnostmi svojih državljanov, odgovarja:  

»Sistem, ki je osnovan na modelu odgovornosti »visoko zaupanje/nizka pričakovanja«. Če 

delamo po modelu »visoka pričakovanja/nizko zaupanje«, smo v težavah že pred samim 

začetkom. Učitelji se namreč ne bodo čutili dovolj varne, da bi bili inovativni. Če ne 

verjamemo da so učitelji visoko usposobljeni strokovnjaki in da lahko preizkušajo stvari po 

različnih poteh, ne bomo nikoli ničesar spremenili.« (V: Hipkins, R. in Rubin, C. M., 2011) 

V tej luči si lahko ponovno pogledamo rezultate primerjav med finskimi in 

slovenskimi učitelji na področju dejavnosti, skozi katere uresničujejo branje, 

seznanjanje s kulturno dediščino in nacionalnim kanonom ter zanimivih projektov ). 

Poleg same količine je velika razlika v raznolikosti ter razsežnosti v prid finskim 

učiteljem. Mogoče bi bilo z omenjeno varnostjo v korelaciji z inovativnotjo moč 

razložiti tudi uporabo računalnika in ostale tehnologije pri pouku književnosti. Dr. 

Milena Mileva Blažić v svojem prispevku o aktualizaciji jezikovnozvrstne teorije na 

Slovenskem poudarja pomembnost razvoja multimedije za uporabo pri izobraževanju. 

Trdi, da ima »velikanski potencial v razredu, še posebej na primarni stopnji 

izobraževanja«, saj ima prednosti v zvezi z doživljanjem književnih besedil, 

sposobnostmi vizualne interpretacije in jezikovnimi zmožnostmi. (Blažić, M., 2003: 

10). Finski učitelji prednosti, kot je videti iz rezultatov, večinoma koristijo61, čeprav 

nekateri bolj in drugi manj inovativno, pri slovenskih pa je to redko. Zaupanje in s 

tem povezana varnost in inovativnost, bi lahko bili za iztočnico pri poglavjih o 

osebnem pristopu, kjer opazimo, da finski učitelji navajajo vrsto učnih metod in 

oblik pouka, ki jih sami implementirajo v razredih. Slovenski jih navedejo bistveno 

manj, oziroma ne navajajo pristopov, ki bi korenito spreminjali klasično dojemanje 

pouka ali njegove oblike62. Morda gre celo za problem samozavesti. Če se lahko 

opremo na mnenje enega od ravnateljev gimnazij o slovenskem učitelju, je največji 

                                                           
60 V zadnji raziskavi PISA so zasedli pri naravoslovju in branju 7. mesto ter 13. pri matematiki. 
61 Poslužujejo se funkcij medmrežja, kot so uporaba gradiv, ustvarjanje spletnih strani, 
komuniciranje in podobno.    
62 S klasičnim dojemanjem pouka mislim na pouk, kjer je učitelj v glavnem prenašalec znanja in 
učenci tisti, ki ga sprejemajo, s klasično obliko pa mislim na pretežno v učitelja usmerjeno delo v 
razredu.  
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»minus« slovenskih učiteljev prav njeno pomanjkanje63: »Bojijo se biti strokovno to, 

kar so.« (Kuklec, E. V: Barić, T., 2010). A v naši raziskavi so slovenski učitelji 

trdili, da so pri delu suvereni, kar sicer ni nasprotno, vseeno pa običajno ni povezano 

s pomanjkanjem samozavesti. Bolj umestno bi bilo vprašanje občutka 

usposobljenosti.  

Če se vrnemo nazaj na vprašanje učitelja, njegovega lastnega vpliva in vloge v 

vzgojno-izobraževalnem procesu, se – v zvezi z doslej navedenim – neizogibno 

soočimo tudi z vprašanjem strokovne usposobljenosti učitelja na temeljnih 

predmetnih področjih kot tudi z vidika učitelja kot »pedagoško razmišljujočega 

posameznika«. Ta prevzema odgovornost za učinkovito pedagoško delovanje in se 

zaveda različnih dimenzij poklica, sposoben pa naj bi bil, med drugim, širokega 

razmisleka o svojem delu, kot poklic dojemajo na Finskem (Gaber et al., 2003: 43). 

Seveda tudi v Sloveniji podpiramo vse navedene kvalitete, vendar bi bilo vredno 

razmisliti, kako ter v kolikšni meri jih razvijamo in omogočamo razvijati.  

Najprej nekaj o usposobljenosti z vidika učiteljev. Raziskava, ki je preverjala mnenje 

osnovnošolskih učiteljev o doseženi in zaželeni lastni usposobljenosti na različnih 

področjih poučevanja (Skribe Dimec, 2006), je pokazala prevladujoče mnenje, da je 

dosežena usposobljenost nižja od zaželene, in sicer so se učitelji ocenili kot slabo 

usposobljeni pri prilagajanju učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, 

socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev, kar bi nam v naši raziskavi lahko 

pomagalo razumeti razlike v intenziteti dodatne pomoči in drugih oblik dela v 

razredu med slovenskimi in finskimi učitelji. A treba je priznati, da ima na Finskem 

40 do 45 % učencev do konca obveznega šolanja neko obliko dodatne pomoči 

(Sahlberg, 2011). Relativno dobro so v isti raziskavi ocenili usposobljenost za 

motiviranje, spodbujanje razvoja in samopodobe ter poznavanje didaktičnih 

posebnosti razrednega pouka, kar je razvidno tudi iz rezultatov naše raziskave – 

motivacijski del pouka književnosti je nasploh med slovenskimi učitelji izrazito bolj 

poudarjen kot med finskimi64. Kompetenco »razvijanje učenčeve zmožnosti ustnega 

in pisnega sporazumevanja v slovenskem jeziku« so v raziskavi ocenili najvišje 

                                                           
63 Največji »plus« pa je potrpežljivost v sistemu. 
64 Tu gre morda za razlike v pojmovanju. Slovenski učitelji členijo učno uro na uvodni del, glavni 
del in zaključek, kjer je v uvodu predvidena določena motivacijska aktivnost. Finski učitelji, kot je 
bilo razumeti iz osebnih pogovorov, take razdelitve ne poznajo in tudi motivacije kot dela ura ne 
načrtujejo posebej.  
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izmed (v raziskavi) razpoložljivih kompetenc65. V naši raziskavi temu ne oporekamo, 

saj na podlagi primerjave dejavnosti o tem ne moremo soditi (zanimivo pa je 

neskladje z rezultati raziskave PISA).       

 

Kakorkoli, stvari se spreminjajo in trend težnje po izboljšanju kakovosti pouka v 

šolah je v Sloveniji čedalje bolj čutiti. Na nacionalni ravni se (ali so se) izvajajo 

različni projekti (Ogledalo, Modro oko, Mreža učečih se šol, Projekt ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti, Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij66 ter nacionalne in mednarodne 

raziskave67). To potrjuje tudi nedavno izšla knjiga Kakovost v šolstvu v Sloveniji 

(2011), ki med drugim predlaga niz postopkov za ugotavljanje, predvsem pa za 

zagotavljanje kakovosti šolstva na vseh ravneh izobraževanja. Za osnovne šole, med 

drugim, predlaga spodbujanje avtonomij, njihovo opolnomočenje ter zagotavljanje 

ustreznih razmer, da šole čutijo varnost, predlaga pa tudi spremembe na ravni 

učitelja, saj je »Največja pomanjkljivost sprememb, pristopov kakovosti (...), da se 

ustavijo na vratih učilnic, ki so delovni prostor učencev (...).« (Kakovost v šolstvu v 

Sloveniji, 2011: 336). Nadalje je obrazloženo izhajanje iz prepričanja, da se kakovost 

v izobraževanju ne more spremeniti, če se ne spremeni v njegovem temelju, v 

razredu (ibid.). O tem pa bi, glede na rezultate naše raziskave ter ostale podatke, 

kazalo razmisliti. Že v knjigi sami so predstavljeni rezultati analiz, ki razkrivajo 

težave osnovnih šol pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. V največji meri se 

pojavljata težavi pomanjkanje časa za to področje ter pomanjkanje klime za 

samoevalvacijo (ibid.: 117). Če postavimo na stran sam problem časa (o tem smo 

govorili že prej) in rezultate o klimi umestimo v okvir usposobljenosti, se zastavlja 

vprašanje, ali je za dani namen temelj res razred. Morda so potrebne spremembe, še 

preden učitelj v razred pride. 

Ob uvajanju sprememb na področju obveznega šolanja68 je bilo večkrat zaslediti 

opozorila glede zgledovanja po »boljših« šolskih sistemih. »Pri preoblikovanju 

                                                           
65 Kompetence so ocenjevali z ocenami od 1 do 4, kjer je 1 slabo in 4 zelo dobro. Prvi zgoraj 
omenjeni kompetenci je bila povprečna ocena 2,41. Najvišja dosežena, torej kompetenca 
»Razvijanje učenčeve zmožnosti ustnega in pisnega izražanja, je bila ocenjena s povprečno oceno 
3,18 (Skribe-Dimec, 2006).  
66 Ti spadajo v okvire samoevalvacije (Kakovost v šolstvu v Sloveniji, 2011:39). 
67 Te spadajo v okvire zunanje evalvacije (Kakovost v šolstvu v Sloveniji, 2011:40). 
68 Prehod z osemletnega izobraževanja na devetletno in s tem povezane spremembe, vsebinske 
prenove. 
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sistema je treba paziti, da imamo pred seboj jasne cilje in vizijo, predvideti posledice 

(...), biti kritični do globalnih iniciativ in pri prevzemanju praktičnih rešitev drugih 

držav.« (Markelj, Majerič, 2009:57). Spremembe so res pokazale pomanjkljivosti 

(prim. poslabšanje rezultatov v bralnih sposobnostih, glej poglavje Mednarodne 

primerjave in rezultati), vendar je vredno razmisliti o razlogih. Ob teh pa, ali je res 

zgolj obvezno šolanje tisto, ki potrebuje spremembe za izboljšanje. Finska ministrica 

za šolstvo Henna Virkkunen o tem pravi: »Šolski sistem mora služiti lokalni 

skupnosti in je močno povezan z zgodovino države ter družbo, torej ga ne moremo 

prestaviti iz ene države v drugo. Toda mislim, da so resnično učitelji ključ do 

boljšega sistema. Resnično je potrebno posvečati pozornost pedagoškemu študiju, 

usposabljanju na delovnem mestu in delovnim pogojem.« (Virkkunen, H. v Snider, 

2011).  

V tej točki bi lahko nadaljevali o učitelju kot »pedagoško razmišljujočem 

posamezniku« s širokim pogledom na svoje delo in s tem neizogibno povezanim 

študijem razrednega pouka. V vrtincu vseh sprememb na področju šolstva, tako na 

ravni osnovnih šol kot tudi prenov študijskih programov v postopku bolonjskega 

procesa prilagajanja69, pogled na vsebinsko plat študija že vrsto let ne kaže bistvenih 

sprememb. Če želimo res kakovostno izobraževanje, pa bi bilo nujno razmisliti tudi o 

tem, saj na tej stopnji ni čutiti, da bi – ne »presadili« – temveč študij vsebinsko in 

organizacijsko prilagodili glede na dobre zglede. Na Finskem študij razrednega 

pouka temelji na raziskovalnem pristopu, pomembno pa je tudi praktično 

usposabljanje na izbranih osnovnih šolah,70. Pogled na slovenski predmetnik 

prvostopenjskega magistrskega programa »razredni pouk« ter drugostopenjskega 

programa »poučevanje na razredni stopnji« kaže na usmerjenost v učenje snovi 

predmetnih področij ter didaktik posameznih didaktičnih predmetov. To je seveda 

tudi obvezen del predmetnika finskega magistrskega študija, toda vprašanje je, ali sta 

oba enako močno usmerjena v samo teorijo snovi. Lastne izkušnje z obema 

sistemoma študija mi dajejo vtis, da je pri slovenskem študiju poudarjeno (kljub temu 

                                                           
69 Proces poenotenja trajanja študijskih programov in uvedbe študijske strukture z dvema oz. tremi 
študijskimi stopnjami na mednarodni ravni (uveden je v 40 evropskih državah), ki se je v Sloveniji 
izvedel najkasneje v šolskem letu 2009/10 (Bolonja, 2011).   
70 Tam se študenti usposabljajo pod mentorstvom za to usposobljenih učiteljev in ena teh šol je OŠ 
Rauma. V Sloveniji si načeloma študenti sami izberejo šolo za opravljanje obvezne prakse in razred, 
v katerem bi poučevali, mentorji pa so matični učitelji izbranega razreda. Učne ure pa izvajajo tudi 
pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev določenega didaktičnega predmeta na vnaprej določenih 
osnovnih šolah. (Študijski programi, 2011)  
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pa ne edina oblika študija) sprejemanje teorije, njeno učenje, aplikacija na 

konkretnem primeru v skladu s teorijo ter testiranje znanja, pri finskem pa 

raziskovanje teorije, refleksija o njej ter aplikacija na konkretnem primeru, usklajena 

s svojimi pogledi ter lastnostmi71. Dodatno je po lastnih izkušnjah na Finskem velik 

poudarek na refleksiji in osebnostnem razvoju ter izredno širok pogled na delo72, vse 

to pa so tudi izpostavili nekateri kritični pogledi ob izidu nove Bele knjige o vzgoji 

in izobraževanju (2011) in s tem novitetah v obveznem šolanju (prim. Ščuka V. v 

Vistoropski, N, 2011; Štrukelj, M., 2011).  

Če drži teza, da »V sodobnem svetu, ki prinaša revolucijo pomenov, soglasja o tem, 

kaj učenci potrebujejo, ni več« in da je »temeljni problem moderne šole, kako 

oblikovati kurikulum v spreminjajočih se družbenih procesih (...)« (Barle Lakota, 

2007:7 ), in če to povežemo skupaj s tezo, da so učitelji ključ do prihodnosti, kot 

pravi v imenu finskega naroda njihova ministrica za šolstvo (Virkkunen v Snider, 

2011), potem kaže na našo raziskavo nujno gledati tudi s tega vidika. V primerjavah 

med slovenskimi in finskimi učitelji bi se to lahko razumelo v samih ciljih pouka 

književnosti, ko se finski bolj od slovenskih osredotočajo na intenzivno razvijanje 

temeljnih zmožnosti – branja – in se temu posvečajo s široko paleto dejavnosti, v 

vsebinah in oblikah pouka prirejenim svojim lastnostim ter lastnostim svojih učencev  

Nenazadnje najdemo za naše področje zanimivo tezo v raziskavi, ki sicer spada na 

področje ekonomije. V njej so ugotovili, da notranja motivacija uslužbencev veliko 

bolj prispeva k uspehu podjetja kot zunanja (nagrada ali kazen), in predlaga pristop 

delovanja, ki bazira na treh elementih: avtonomiji, mojstrstvu in namenu73. Če šole 

razumemo kot neke vrste podjetja in ugotovitve apliciramo na našo raziskavo, bi 

                                                           
71 Študij v okviru študentke izmenjave Erasmus na finski pedagoški fakulteti Oulu je potekal po 
sistemu modulov, konkretno področje pa je bilo običajno sestavljeno iz raziskovanja določenega 
področja (sam ali v skupini), predstavitve raziskanega dela svojim sošolcem, diskusiji o temi ter 
domačega dela študijskega dnevnika (kratek opis ure in refleksija o njej), testov znanja ni bilo in 
tudi ne ocen.     
72 Pri predmetih v okviru izbrane smeri (sicer v okviru razrednega pouka) globalizacija (mednarodna 
komunikacija in pogajanja, šolski sistemi nordijskih, baltskih držav ter Rusije, osnove 
multikulturnega izobraževanja, globalno izobraževanje, primerjalno izobraževanje, izobraževalna 
etika in filozofija in drugi) se je med drugim na primer simuliralo delovanje vlade določene države, 
preizkušalo v vlogi beguncev, raziskovalo različne šolske sisteme po svetu in podobno.(Degree 
programmes, 2011) 
73 Uslužbenci, ki imajo v okviru službenega dela na voljo tudi prosti čas za lastne inovacije in 
ustvarjanje, so v veliki meri zaslužni za napredek podjetja. Tako podjetje je Google, katerega   
uslužbenci imajo v delovniku 30 % prostega časa za lastno ustvarjanje v povezavi z delom podjetja. 
Polovica inovacij podjetja izhaja iz te dobe »prostega časa«. Podoben primer je tudi spletna 
enciklopedija Wikipedija. (Pink, 2011) 
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lahko sklepali, da se kaže uspeh finskih učiteljev v primerjavi s slovenskimi na 

znanju učencev zaradi sovplivanja teh treh elementov. Konkretno v načrtovanju dela 

pri pouku književnosti, povezovanju različnih virov in pripomočkov ter 

ustvarjalnosti in inovativnosti književnih projektov.  
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8. ZAKLJUČKI 

V diplomskem delu o pouku književnosti v Sloveniji in na Finskem sem želela dobiti 

čim bolj jasne in uporabne odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Ta so 

bila usmerjena v ugotavljanje učiteljevega osebnega vidika ter odnosa do poučevanja 

književnosti v eni in drugi državi. Učitelji z dveh slovenskih in ene finske osnovne 

šole so v intervjujih podajali osebne izkušnje in mnenja, s čimer so mi omogočili 

narediti primerjavo med odgovori enih in drugih. Kljub temu, da gre za majhen 

vzorec intervjuvanih učiteljev, so se v raziskavi ponekod pokazale pomembne razlike 

med odgovori ali skupne značilnosti skupin slovenskih in finskih učiteljev, ki bi 

utegnile veljati za širšo populacijo učiteljev iz obeh držav. Da bi bili rezultati 

raziskave čim relevantnejši in kolikor se da neoporečni, so bili kandidati za 

intervjuje izbrani glede na določene parametre. Z istim namenom, pa tudi zato, da bi 

bilo diplomsko delo bralcu razumljivo, so v njem sistematično predstavljene tudi 

temeljne razlike obstoječih šolskih sistemov obeh držav, s poudarkom na 

osnovnošolski edukaciji, učnih načrtih (za predmet materinščina in književnost) in 

edukaciji razrednega učitelja. 

Motiv za obravnavo pouka književnosti v Sloveniji in na Finskem izhaja iz 

mednarodnih raziskav in primerjav uspešnosti učencev, v katerih so rezultati finskih 

učencev večinoma visoko nadpovprečni, še posebej v bralni pismenosti. S težnjo po 

izboljšanju slovenskega edukacijskega sistema, so slovenski strokovnjaki v 

preteklosti že izvedli obširno primerjavo edukacijskih sistemov obeh držav. Z 

raziskavo, ki se osredotoča na izkušnje in mnenja učiteljev, sem želela prispevati k 

razumevanju celotnega področja in dosedanja dognanja obogatiti z informacijo več. 

Cilj, h kateremu raziskava implicitno stremi, je pravzaprav ugotoviti razlike, ki bi 

pojasnile ali nakazovale razloge za višjo kakovost finskega pouka književnosti, ter 

posledično uspešnosti učencev, od slovenskega.  

Ob upoštevanju vseh v raziskavi opisanih dejavnikov je povsem trdne in enoznačne 

zaključke težko izpeljati. Velike razlike med državama na ravni šolskih sistemov se 

kažejo v nadzoru, odgovornosti in s tem povezano avtonomnostjo šol ter učiteljev, 

saj je na Finskem, v primerjavi z ureditvijo tega področja v Sloveniji, šolam ter 

učiteljem dodeljena visoka stopnja avtonomnosti. Raziskava upošteva edukacijo 

razrednega učitelja, vendar ne sodi o njeni kakovosti. Iz teoretičnega in empiričnega 
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dela je mogoče zaključiti, da je na Finskem študij razrednega pouka popularen in 

visoko cenjen, medtem ko imamo za trditev o stanju v Sloveniji premalo podatkov. 

Med slovenskim in finskim poukom književnosti so najbolj očitne razlike v obsegu in 

vsebini primerjanih učnih načrtov za materinščino in književnost v osnovni šoli. 

Slovenski učni načrt za slovenščino je bistveno obsežnejši od finskega kurikuluma. 

Učne cilje namreč podrobno operacionalizira, standarde znanja opisuje natančneje in 

konkretneje kot je to v finskem kurikulumu. Slovenski učni načrt za slovenščino 

predpisuje v obravnavo tudi kanonske avtorje in dela, poleg teh pa vsebuje tudi vrsto 

v obravnavo predlaganih avtorjev ali del, medtem ko finski kurikulum avtorjev ali 

del poimensko ne vsebuje, z izjemo omembe epa Kalevala v kurikulumu za tretje 

vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole. Empirični del raziskave se konkretno 

usmerja v odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Na podlagi iz intervjujev 

izpeljanih primerjav lahko zaključimo, da med slovenskimi in finskimi učitelji 

obstajajo bistvene razlike v poučevanju z vidika načrtovanja in organizacije pouka 

književnosti. Finski učitelji pouk načrtujejo svobodneje kot slovenski in so pri 

izvajanju fleksibilnejši. Možno je sklepati, da finski učitelji pouk književnosti 

organizirajo na način, ki predvsem ustreza posameznemu učitelju, pa tudi njegovim 

učencem, medtem ko slovenski učitelji pouk organizirajo tako, da predvsem zadostijo 

zahtevam slovenskega učnega načrta za slovenščino.  

Zaključimo lahko tudi, da med slovenskimi in finskimi učitelji pri pouku 

književnosti obstajajo razlike v poudarjanju določene teme, oziroma dejavnosti. 

Finski učitelji pri pouku književnosti izrazito poudarjajo promocijo in urjenje 

veščine branja, medtem ko za slovenske učitelje tega ne moremo trditi. Finski učitelji 

pri pouku učencem pogosto glasno berejo, slovenski pa o tem niso poročali. 

Intervjuvani finski učitelji pri pouku književnosti izvajajo več samostojnih projektov 

od intervjuvanih slovenskih učiteljev. Ti projekti so v primerjavi s slovenskimi 

vsebinsko bolj poglobljeni. Slovenski učitelji učencem kanonske avtorje slovenske in 

svetovne književnosti predstavijo z opisom avtorja in njegovega življenja ter z 

izvirnimi književnimi deli. Finski učitelji kanonskih avtorjev in njihovega življenja 

pri pouku književnosti ne izpostavljajo izrazito, književna dela pa učencem 

posredujejo skozi otroške in mladinske priredbe književnih del.  

Diplomsko delo je raziskovalo tudi odgovornost, avtonomnost in individualnost 

posameznega učitelja, na kar so v intervjujih napeljevala predvsem vprašanja o skrbi 
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za individualne potrebe učencev, avtorskih projektih, pedagoškem ter osebnem 

pristopu. Rezultati kažejo, da slovenski in finski učitelji skrbijo za individualne 

potrebe učencev z ustreznim prilagajanjem delovnih nalog ali organizacijo pouka. 

Sklepamo lahko, da se finski učitelji zavedajo širokega spektra individualnih potreb 

svojih učencev, za slovenske učitelje pa tega na podlagi raziskave ne moremo 

zaključiti. Očitne razlike med slovenskimi in finskimi učitelji se kažejo v uporabi 

pedagoških metod. Pokazalo se je, da finski učitelji pri pouku književnosti učence 

pogosto poučujejo v skladu s specifično pedagoško teorijo ali konceptom. Metode 

poučevanja so pogosto usmerjene v samostojno delo učencev. Slovenski učitelji 

tovrstnih podatkov niso navajali, zato lahko sklepamo, da pouka književnosti ne 

snujejo na podlagi specifične učne teorije ali koncepta.    

Zadnje raziskovalno vprašanje diplomskega dela zadeva obremenjenost, avtonomijo 

in kakovost poučevanja. Iz empiričnega dela raziskave lahko sklepamo, da je delo 

slovenskih in finskih učiteljev intenzivno, vendar so mu učitelji naklonjeni. Podatek 

o delu se nanaša na poučevanje, zato moramo pri tem zaključku od splošnega 

učiteljevega dela izvzeti administrativno delo. Slovenski učitelji temu zaradi količine 

in obsega namreč niso naklonjeni, administrativno delo finskega učitelja pa je v 

primerjavi s slovenskim količinsko zanemarljivo. Ureditev omenjenega področja v 

Sloveniji posega tudi v učiteljevo avtonomnost. Avtonomijo učitelja ureja državna 

zakonodaja, vendar je pomembno, kako omejitve ali svobodo pri delu razumejo 

učitelji. Zaključimo lahko, da imajo finski učitelji več avtonomije kot slovenski, 

vendar to ne ovira dela slovenskih učiteljev. Iz empiričnega dela lahko sklepamo, da 

so učitelji večinoma samozavestni pri delu, čeprav bi bilo vredno razmisliti o izvoru 

samozavesti pri delu za vsako od intervjuvanih skupin. Mnenja o kakovosti 

poučevanja v Sloveniji in na Finskem se med učitelji razlikujejo, zaključiti pa je 

moč, da slovenski učitelji kakovost deloma povezujejo s posameznikovo (učiteljevo) 

zavzetostjo in sposobnostmi, deloma pa ocenijo stanje kakovosti poučevanja kot 

nekoliko slabše kot posledico različnih dejavnikov. Nedvomno lahko zaključimo, da 

finski učitelji zaupajo v kakovost poučevanja na Finskem, ki je predvsem posledica 

kakovostnega študija razrednega pouka in z njim povezanih šol za praktično 

usposabljanje študentov, sicer pa sovplivanja študija, šolskega sistema in 

kurikuluma.  
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Raziskava o pouku književnosti v Sloveniji in na Finskem predstavi slovensko in 

finsko osnovnošolsko edukacijo materinščine in književnosti ter nekoliko osvetli 

dejavnike, ki vplivajo na razvoj in kakovost edukacije, konkretno na pouk 

književnosti v osnovnih šolah. Diplomsko delo ne nudi povsem neizpodbitnih 

ugotovitev in verjetno te tudi niso možne, ponuja pa razmislek o vsebinah pouka 

književnosti ter mnogih področjih učiteljevega dela. Avtorica diplomskega dela se po 

izvedeni raziskavi sprašujem najprej konkretno o pomembnosti znanja ter obvladanja 

temeljnih veščin branja in menim, da se bi bilo na tem področju smotrno zgledovati 

po finskih učiteljih, pri katerih imajo temeljne veščine pri pouku prioriteto. Nadalje 

se sprašujem o vlogi otroških in mladinskih priredb književnih del kanonskih 

avtorjev pri popularizaciji in dvigu narodne zavesti in menim, da bi bilo to področje 

zanimivo globlje raziskati. Ob bolj splošnem pogledu na različna področja, 

izpostavljena v diplomskem delu, pa se sprašujem predvsem o dveh: zaupanju 

strokovni usposobljenosti učitelja ter zasnovi študija razrednega pouka v Sloveniji. 

Moje osebno mnenje je, da bi bilo pri urejanju osnovnega šolstva pred vsem drugim 

smotrno osredotočanje na tiste, ki bodo učence v osnovnih šolah poučevali, saj 

menim, da je poklic učitelja eden najbolj družbeno odgovornih. Hkrati sem tudi 

mnenja, da samozavestna in samostojna izbira dela ter gradiv nista mogoči, če učitelj 

teh sposobnosti v času študija ni razvijal. Iz vseh navedenih razlogov zaključujem, da 

bi bilo pri študiju razrednega pouka poleg kakovostnih vsebin dobrodošlo nenehno 

zagotavljanje kar najboljših pogojev za samostojno raziskovanje študenta in njegovo 

osebnostno rast.  
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10. PRILOGE 

10.1. Transkripti ter po elektronski pošti prejeti intervjuji s 

slovenskimi učitelji  

PRILOGA A:  

Intervjuvanec Datum prejema intervjuja po elektronski 

pošti 

Ura prejema 

intervjuja 

Učiteljica 
CILKA 

14. 6. 2011 22:30 

 

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

Zame je najpomembnejši cilj, da učenci spoznavajo različne zvrsti književnosti (poezijo, 
prozo in dramatiko). Da v njej najdejo prijetne občutke in da jih preko književnosti 
navdušimo za branje.  

Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? 
Kako se lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

Pred začetkom šolskega leta naredim okvirni letni plan, ki pa ga po potrebi preko leta tudi 
nekoliko spreminjam.  

Kako se običajno pripravite na učno uro slovenščine (književnosti)? 

Najprej poiščem čim bolj zanimivo uvodno motivacijo za obravnavo določene vsebine, da z 
njo pritegnem učence k sodelovanju in v njih vzbudim zanimanje. Nato preberem besedilo 
in  poiščem zanimive naloge, ki se navezujejo nanj. Izbiram čim bolj raznovrstne naloge, da 
pritegnejo čim več učencev.  

Se orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

Kurikulum mi je v pomoč glede okvirne časovne razporeditve posameznih vsebin, vendar se 
ga ne držim popolnoma.  

Ali sledite izboru besedil v priročnikih  ali jih izbirate glede na lastne preference ? 

Večinoma jih izbiram sama.  

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Uporabljam berilo, če imamo zvočni posnetek, ga tudi uporabim. Včasih si ogledamo tudi 
kakšen krajši video posnetek. V knjižnici pogosto poiščem knjigo iz katere je odlomek in s 
tem še dodatno vzpodbudim učence za branje.  

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih  
motivirate, da jo pričnejo ceniti? 
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Predvsem z različnimi pristopi, z lastnim navdušenjem,  z izbiro besedil, ki jih pritegnejo.  

Kako otroke motivirate za branje?  

Poleg zgoraj naštetega še z jasnimi dogovori s starši, da vsak dan doma poslušajo otroka pri 
branju in ga vzpodbujajo. Ter, da si za vajo izbirajo povsem poljubna besedila, ki jih 
resnično zanimajo.  

Kako učence  seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi  avtorji  (npr.  Francetom 
Prešernom) in kako s sodobno književnostjo ? 

S Prešernom vedno ob slovenskem kulturnem prazniku. S sodobnimi avtorji pa v sklopu 
besedil, ki jih obravnavamo pri pouku. Vedno povem tudi nekaj bistvenih podatkov o 
avtorju.  

Bi opisali  kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki 
ste jo izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  

Kakšnega prav posebnega primera pa nimam.  

Kako učence ocenite in informacije o uspešnosti učenca  posredujete staršem ali 
skrbnikom?  

Branje ocenim ko glasno berejo.  

Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni? 

Letos smo začeli z bralnimi uricami, da na začetku prve ure tiho beremo 10 minut – vsi 
učenci in učiteljica. Večkrat se zgodi, da učenci začnejo z branjem že pred poukom.  

Kako se soočate s posebnimi ter individualnimi potrebami  učencev?  

V razredu imam slepo deklico, ki ji vsa besedila pripravim za branje v brajici. Pri branju je 
zato počasnejša in ji zato skrajšam bralne in pisne naloge. Verbalno pa je zelo močna, zato 
bolj izkoriščam to sposobnost.  

Učenka, ki zelo slabo in nerazločno bere, ne bere na glas ali samo krajše in enostavnejše 
odlomke.  

Imate kdaj občutek  časovne stiske v zvezi s  predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki 
naj bi jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

Mislim, da če narediš plan že na začetku leta in jasno veš, kaj so cilji določenega razred, 
potem to ni problem.  

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni  ali se preverite (povprašate,  si 
pomagate z drugimi viri)? 

Včasih se tudi posvetujem ali poiščem druge vire.  

Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

Da. Rada delam.  
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Ali izvajate določeno dejavnost, za katero lahko rečete, da je avtorska (ali imate 
določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

Ne vem, če je kaj  samo meni lastno. Zelo pa si prizadevam, da bi učenci književnost 
vzljubili. Ko postane njihovo branje tekoče in z razumevanjem, se to običajno tudi zgodi.  

Kaj, če kaj,  izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem 
(študijske skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 

Zelo veliko se dodatno izobražujem, obiskujem študijske skupine, veliko se pripravljam na 
pouk, iščem ideje po internetu, po priročnikih,…  

Ali menite, da  imate preveč delovnih obveznosti? 

Dela imam ga veliko, vendar ga zelo rada opravljam. Preveč imam samo birokracije. Delo v 
razredu pa mi je veselje.  

Ali menite, da je kvaliteta poučevanja v Sloveniji dobra? 

Mislim, da je predvsem odvisna od učitelja, koliko truda vloži v razred in poučevanje. 
Menim, da imamo zelo dobre učitelje, pa tudi take, ki se premalo potrudijo in delajo preveč 
površno.  

Kakšno je vaše mnenje glede rezultatov mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, 
kjer so rezultati slovenskih šolarjev na področju bralne pismenosti nekoliko pod 
povprečjem držav OECD? 

Rezultati raziskav so narejeni na majhnem vzorcu otrok. Sodelovala sem pri taki raziskavi 
pred nekaj leti. Testirali smo generacijo, ki je imela veliko otrok s posebnimi potrebami in 
posledično je bil tudi rezultat slabši. Sicer pa menim, da je naša šola kvalitetna.  
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PRILOGA B 

Intervjuvanec                   Kraj Datum prejema intervjuja po 

elektronski pošti 

Ura prejema 

intervjuja 

Učiteljica Helma Slovenija 14. 6. 2011 21:17 

 

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku  književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

Vzljubiti branje zgodbe, vživljanje v junake, besedni zaklad 

Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

Da 

Kako se običajno pripravite na učno uro slovenščine (književnosti)? 

Preberem besedilo in napišem pripravo, ker učim že tretje leto v istem  razredu, jo le malo 
spremenim.  

Se orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

Da. Svet iz besed 

Ali sledite izboru besedil v  priročnikih  ali jih izbirate glede na lastne preference ? 

Orientiram se po priročniku, včasih pa glede na lastne preference. 

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Berilo, knjigo, rekvizit za motivacijo, … 

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih  
motivirate, da jo pričnejo ceniti? 

Edificiram avtorja. Npr. Nežo Maurer, ki prihaja iz Škofje Loke, kjer učim,… Načinov je veliko. 
Učitelji imamo moč, da nekaj zavijemo v skrivnost in otroke še bolj zanima. Pritegnem jih tudi, da 
jim zapojem pesmico, ki sodi npr. zraven pravljice. Metoda poslušanja, metoda dramatizacije, … 

Kako učence motivirate za branje?  

Že od prvega razreda dalje jih spodbujam in govorim, da kdor bere dobi velik besedni zaklad. V 
prvem razredu jim sicer berejo starši, vendar menim, da je zelo pomembno,da vzljubijo knjige že 
zdaj. Kdor bere se veliko nauči,… 

Kako učence  seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi  avtorji  (npr.  Francetom 
Prešernom) in kako s sodobno književnostjo ? 

Za prvošolce je zelo prikladno delo Povodni mož in kakšna zanimivost o Prešernu. Otroci to 
poslušajo z odprtimi usti. Sodobne pravljice pa so tudi po meri otrokove osebnosti, kjer se lik znajde 
v težavi in iz realnosti odpotuje v pravljični svet.  Otroke pred branjem postavim v neprijetno 
situacijo, kjer se znajde lik iz zgodbe. Otroci si izmišljujejo kaj bi v tem primeru storili. Nato 
beremo in z zanimanjem poslušajo, … 
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Bi opisali  kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  

MEDVED IŠČE PESTUNJO:  

Otrokom pripovedujem o svojem doživetju, ko smo bili kot otroci sami doma. Z vprašanji 
spodbujam učence, da pripovedujejo o svojih tovrstnih izkušnjah, ko so bili brez varstva.  

Prav tako kot majhni otroci tudi živalski mladiči potrebujejo varstvo. Poznam pravljico, v kateri 
nastopajo živali, ki prav tako potrebujejo nekoga, ki bo skrbel zanje in jih varoval, ko bodo sami 
doma. 

Vas zanima, katere živali so to? Sami boste z reševanjem ugank ugotovili, katere živali so to. 
Preberem jim uganke: 

Spomladi se zbudi, votlino zapusti, 

lačen godrnja in brunda, 

pretopla mu je bunda. (medved) 

Čuje se v  sosednjo vas, če zakraka na ves glas. (vrana) 

Komaj čakam, da snežaku zrasel bi vsaj do kolen, ker potem bi za kosilo lažje ukradel mu koren. 
(zajec) 

Pravljico preberem. 

Zastavljam jim vprašanja: Kdo nastopa v pravljici? Komu doma rečemo pestunja? Kaj dela? Zakaj 
ni medved sprejel vrane ali volka za pestunjo svojim medvedkom? Kaj pa volk? Kaj je zajček 
obljubil medvedu? 

Razložim jim pomen manj znanih besed: rentačiti, čehljati, copotati, prešerno, ovohati, kupčija.  

Za posamezno žival pripravim glasbila (vrana – strgalo, volk – činele, medved – boben, zajček – 
palčke). 

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca  
posredujete staršem ali skrbnikom? 

Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni? 

Dramatizacija.  

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami  učencev?  

Po obravnavi pravljice včasih sledi risanje. Učenci, ki že znajo pisat zraven tudi napišejo besede ali 
celo povedi. 

Imate kdaj občutek  časovne stiske v zvezi s  predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

Tudi kdaj. 

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni  ali se preverite (povprašate,  si pomagate z 
drugimi viri)? 
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Posvetujem se, sicer pa zaupam svojim odločitvam. 

Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

Da. 

Ali pri poučevanju izvajate določeno dejavnost, za katero lahko rečete, da je avtorska (ali 
imate določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

Menim, da znam pritegniti otroke z dramatizacijo, z načinom, kako se jaz vživim v zgodbo jih 
pritegnem. 

Kaj, če kaj,  izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 

Pevske vaje, organizacija otroških delavnic. 

Ali menite, da  imate preveč delovnih obveznosti? 

V določenih časovnih obdobjih npr. na koncu šolskega leta ga je preveč. 

Ali menite, da je kakovost poučevanja v Sloveniji dobra? 

Nikoli ni tako dobro, da kaj ne bi moglo biti še boljše in obratno. 

Kakšno je vaše mnenje glede rezultatov mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati slovenskih šolarjev na področju bralne pismenosti nekoliko pod povprečjem držav 
OECD? 

Menim, da je bilo v določenem času izobraževanje pri nas preveč permisivno. Učenci potrebujejo 
avtoriteto, ki je učiteljem v času, ki je po mojem mnenju minil, zelo padla. Verjamem, da so bili taki 
rezultati, menim pa tudi, da se bo stanje izboljšalo. 
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PRILOGA C: Intervju z učiteljico Mojco 

Intervjuvanec                   Kraj Datum prejema intervjuja po elektronski 
pošti 

Ura prejema 
intervjuja 

 

Učiteljica 
Mojca 

Slovenija 14. 6. 2011 21:17  

 

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku  književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

Pomembno je, da se učenci navdušijo za branje najrazličnejših literarnih del in si razvijejo ustrezen 
odnos do literature. Med pomembnejše cilje pouka književnosti bi uvrstila: razumevanje prebranega 
besedila, iskanje bistvenega sporočila/sporočil v besedilu, razčlenjevanje dela besedila, nadaljevanje 
prebranega odlomka – ustvarjalno pisanje… 

Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

V okviru letnega delovnega načrta imamo določeno število ur poučevanja književnosti in predvidena 
literarna dela, ki pa se med šolskim letom lahko tudi malo spreminjajo. Obravnavana literarna dela 
so vzeta iz Berila in so vključena v letni načrt poučevanja. 

Kako se običajno pripravite na učno uro slovenščine (književnosti)? 

Priprava je podobna ostalim pripravam tako, da prav posebnih priprav na pouk književnosti nimam. 
Vsebina, ki jo obravnavamo je navedena na dnevni pripravi, ki ima tri dele: uvodni del (motivacija), 
glavni del (obravnava) in zaključni del (evalvacija/nadgradnja). 

Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

Ja, uporabljamo priročnik, ki pripada potrjenemu učbeniku.  Oboje učbenik in priročnik sovpadata z 
učnim načrtom, ki je naše glavno vodilo. 

Ali sledite izboru besedil v  priročnikih  ali jih izbirate glede na lastne preference ? 

Kar veliko se ravnamo po priporočilih v priročniku, seveda pa ima vsak učitelj tudi svoja 
priljubljena literarna dela, ki jih vključuje v svoje delo. 

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Poleg Berila uporabljamo zgoščenko s primeri literarnih del in občasno tudi interaktivno tablo. 

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih  
motivirate in dosežete, da učenci  književnost vrednotijo in cenijo? 

Običajno se pred branjem igramo kakšno didaktično igro povezano z branjem, si ogledamo slike iz 
branega  besedila,  besedne igre, ogledamo si več del avtorja, katerega besedilo bomo prebrali,… 
Učenci imajo večinoma radi literaturo in nimam izkušenj, da učenci ne bi radi poslušali literature. 

Kako učence motivirate za branje?  

Posebnega recepta za to ni. Tisti otroci, ki berejo tudi doma običajno radi berejo tudi v šoli in ne 
potrebujejo posebne motivacije. Ostali učenci dobijo bralne liste, če je njihovo branje slabo. Za 
motivacijo je najboljše branje po vlogah, kjer se otrok prelevi v drugo osebo in ima manj težav z 
glasnim branjem. 
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Kako učence  seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi  avtorji  (npr.  Francetom 
Prešernom) in kako s sodobno književnostjo ? 

S kulturno dediščino učence seznanjamo že od 1. razreda dalje. Pri Prešernu spoznavajo besedila, ki 
so primerna njihovi starostni stopnji (Povodni Mož, Kam, O Vrba..). Velikokrat dramatiziramo 
Povodnega moža in to je otrokom všeč.  

Bi opisali  kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca  
posredujete staršem ali skrbnikom? 

Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni? 

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami  učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja –  če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev,  ali jim diferencirate delo, naloge,  imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  

Razlike med otroki so vedno prisotne in zato dajemo velik poudarek diferenciaciji (učenci imajo 
naloge primerne njihovim sposobnostim). To seveda ne pri vsaki ur. Je pa trend, da vključujemo 
različno težavne naloge v čim več ur pouka. 

Imate kdaj občutek  časovne stiske v zvezi s  predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

To se pojavlja kar naprej.  Že nekaj let ugotavljamo, da pouk slovenščine vključuje veliko preveč 
učnih tem in so le te premalo razdrobljene, so preveč površne. 

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni  ali se preverite (povprašate,  si pomagate z 
drugimi viri)? 

Vedno tudi preverim, če drži, kar mislim. 

 Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

Se, je pa treba razumeti, da ta poklic popolne svobode ne more dopuščati. 

Ali pri poučevanju izvajate določeno dejavnost, za katero lahko rečete, da je avtorska (ali 
imate določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

Mogoče priprava pred pisnimi testi (umirjanje, dihanje in spodbudne besede). 

Kaj, če kaj, izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 

Poučujem računalništvo, obiskujem študijsko skupino in se udeležujem izobraževanj, ki jih 
praviloma določi ravnateljica. 

Ali menite, da  imate preveč delovnih obveznosti? 

Včasih je kar hudo, ker delamo z otroki in mislimo, da mora biti vsaka stvar dodelana do skrajnosti. 

Ali menite, da je kakovost poučevanja v Sloveniji dobra? 
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Menim, da se vsak posameznik trudi po najboljših močeh. Kvaliteta je odvisna tudi od izbranih 
vsebin v učnih načrtih. 

Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati slovenskih šolarjev na področju bralne pismenosti nekoliko pod povprečjem držav 
OECD? 

Mogoče bi bilo potrebno izvajati določene naloge, da bi učenci pridobili znanja, ki se od njih 
zahtevajo v mednarodnih raziskavah. To bi morali vnesti v učne načrte. 

PRILOGA Č: Intervju z učiteljico Matejo Ž. 

Intervjuvanec  Kraj Datum prejema intervjuja po 

elektronski pošti 

Ura prejema 

intervjuja 

MATEJA Ž.  Slovenija 15. 6. 2011 07:17  

 

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku  književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

Po mojem mnenju je najpomembnejši cilj književnosti, da otroci vzljubijo besedo, da tudi kasneje 
posegajo po literaturi. Menim, da je najpomembnejše, da znajo kritično presojati prebrano. 

Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

Naredim letni plan, ki mu sledim v dnevnih pripravah. 

Kako se običajno pripravite na učno uro slovenščine (književnosti)? 

Preberem besedilo in pripravim učinkovito motivacijo – menim, da je to najpomembnejši element.  

Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

Navadno ne. Razen po Učnem načrtu. 

Ali sledite izboru besedil v  priročnikih  ali jih izbirate glede na lastne preference ? 

Sledim besedilom iz berila, izbiram tudi aktualna/zanimiva besedila, mogoče bolj humorna, ki 
otroke razvedrijo. 

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Projektor in računalnik, posnetke. 

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih  
motivirate in dosežete, da učenci  književnost vrednotijo in cenijo? 

Z lastnim navdušenjem. 

Kako učence motivirate za branje?  

Otroke, ki imajo z branjem težave, je za branje težko motivirati. V letošnjem šolskem letu sem jim 
pripravila bralni koledar z zanimivimi bralnimi nalogami – en mesec so jim brali starši, v drugem so 
se snemali in analizirali svoje bralne napake, iskali so glavne književne osebe in njihove 
karakteristike … Te naloge so jih kar motivirale za branje.  
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Kako učence  seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi  avtorji  (npr.  Francetom 
Prešernom) in kako s sodobno književnostjo ? 

To je morda moja šibka točka, sicer pa to umeščam v dneve dejavnosti. 

Bi opisali  kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  

To že počnem.  

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca  
posredujete staršem ali skrbnikom? 

Pisno – poznavanje literarno-teoretičnih pojmov, ustno (dramatizacije, recitacije, deklamacije), 
pisanje razmišljanj o knjigi, literarnih junakih in njihovih dejanjih … Ocenim jih na številne 
različne načine. 

Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni? 

Skupinsko branje, delo v skupinah in skupinsko vrednotenje. 

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami  učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja –  če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev,  ali jim diferencirate delo, naloge,  imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  

Naloge jim prilagodim z vidika vsebinskega in količinskega prilagajanja. 

Imate kdaj občutek  časovne stiske v zvezi s  predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

Da. 

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni  ali se preverite (povprašate,  si pomagate z 
drugimi viri)? 

Se preverjam. 

Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

Da. 

Ali pri poučevanju izvajate določeno dejavnost, za katero lahko rečete, da je avtorska (ali 
imate določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

Vsak ima svoje posebnosti – moja je mogoče poudarjanje lastne kreativnosti, ubesedovanje tistega, 
kar otroci doživljajo ob besedilu. 

Kaj, če kaj,  izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 

Sodelovanje v krajevnih skupinah (Kulturno društvo, pevska skupina), krožki … 

Ali menite, da  imate preveč delovnih obveznosti? 

Včasih pa. 
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Ali menite, da je kakovost poučevanja v Sloveniji dobra? Kakšno je vaše mnenje o rezultatih 
mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so rezultati slovenskih šolarjev na področju 
bralne pismenosti nekoliko pod povprečjem držav OECD? 

Mislim, da nekateri učitelji učijo samo zaradi denarja in ne zato, ker bi za ta poklic živeli. V npr. 
30% učiteljev se to izraža tudi skozi njihovo delo.  Veliko  je odvisno od učitelja, ne vse, ampak 
veliko. Pri mednarodnih raziskavah pa– -mogoče je bila težava v samem prevajanju besedil in 
nevajenost otrok na tak tip nalog. 

PRILOGA D: Intervju z učiteljico Marto 
 
Intervjuvanec                 Kraj Datum Ura Trajanje (v minutah) 

MARTA Slovenija 10. 6. 2011 07:30 45 min 

 
Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 
Da prideš do cilja, da otrok prepozna smisel, vzgojni moment, pomembna je vzgojnost. 
Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 
Naredim si tedenski okvir. Odvisno, vsebine, teme, kakor je. 
Kako se običajno pripravite na učno uro slovenščine (književnosti)? 
V glavnem velikokrat delam v knjižnici. Tedensko pouk književnosti v knjižnici. tam imamo npr. 
Uganke, si pogledamo prostor, sedaj je že ustaljeno, da s tem vzbujamo veselje do branja, 
književnikov in podobno in mislim, da je knjižnica najprimernejši prostor za realizacijo ciljev. Pri 
nas že sama ura poteka na več načinov. Pravljice, besede, asociacije, kaj bomo počeli v tem 
prostoru. Vse se navezuje na literaturo. 
Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku?Ali sledite izboru 
besedil v priročnikih ali jih izbirate glede na lastne preference ? 
Ne toliko, bolj iz prakse in izkušenj (v vrtcu 10 let, čez 33 let) 
Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 
Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih 
motivirate in dosežete, da učenci književnost vrednotijo in cenijo? 
Kako učence motivirate za branje?  
Ravno s tem, da jim povem svojo zgodbo in jim priporočam,da oni svojo preberejo, prosim jih za 
pomoč pri branju in jim povem, da me zelo zanima. Včasih jim le povem odlomek in jim ne povem 
ničesar več, sami lahko berejo naprej. Včasih naredijo svoj zaključek, da sami naredijo pravzaprav 
novo pravljico.  
Kako učence seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi avtorji (npr. Francetom Prešernom) 
in kako s sodobno književnostjo ?  
Iz lastnih izkušenj jim tudi povem zgodovino. Preko svojih dogodivščin, izhajam iz sebe in svojega 
življenja. Da dobijo predstavo, kako smo živeli nekoč in kako je danes. Srečka Kosovela na primer, 
predstavim po lastnih izkušnjah s podobnimi situacijami, ki so se mi zgodile. Pri sodobnih pa je 
pomemben del,, ko avtorji sami pridejo na obisk in jih spoznajo. Tudi Ivanka Mestnik npr, Kumar ...  
Bi opisali kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  
Zanimivo je letošnje – Medvedek Piki in njegove dogodivščine. Na to temo rišejo in ustvarjajo, 
dramatizirajo, dramatizacije sledijo vsaki obravnavani pravljici. Tudi rišejo in igrajo – ali z lutkami 
ali igre vlog. Ker mi je to področje tudi všeč. Preko tega gre takoj v igro. Tako imajo otroci 
možnost, da se preizkusijo v vsem, premagajo strahu, se odprejo in jim je tudi književnost bliže.  
Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca 
posredujete staršem ali skrbnikom? 
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Ocenjujem preko celega leta, ne le na koncu. Opazujem sodelovanje preko celega leta. Kaže se 
namreč razvoj skozi celotno obdobje. Včasih so dobri in včasih slabi dnevi in otrok ne morem 
ocenjevati po spisku, ampak preko opazovanja. 
Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, oziroma 
ste mu naklonjeni? 
Lutka. Ta je izziv otrokom. Negotovost, kaj bo – motivacija. Skušajo pomagati lutki in ji svetovati. 
Tu je potem sproščenost in daje vsakemu možnost za potrditev. 
Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja – če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev, ali jim diferencirate delo, naloge, imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  
Otroci pač so svetovi zase in ravno s pomočjo lutke, ki je terapija za otroke in preko nje se sprostijo 
in dosežejo cilj. S tem lahko premagajo težave. Lutka pomaga. Tudi sam lutko jih pripravim so 
sodelovanja.  
Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 
Cilji ... kakor si jih zadaš. Vendarle mislim, da se cilji lahko dosežejo na več načinov. Treba je biti 
fleksibilen. Veliko je poti, da nek cilj dosežeš. Če ne gre preko ustaljene poti, bo mogoče kako 
drugače. Čeprav tudi preko pogovora. Pri pravljicah pa na primer, torej določene stvari pa so, na 
katere sem pozorna. Kako odgovarjajo ... cilji pa so pomešani.  
Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? 

 
Pri izbiri pogledam literaturo, čeprav veliko izhajam iz svojega življenja. Zdi se mi, da otroci 
vendarle tisto, kar jim poveš, poslušajo z zanimanjem.  

 
Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

 
Svobodno, hm … je obremenitev ... zaradi administrativnih zadev. Delovnih zvezkov je preveč, 
otrokom je preveč prizaneseno z reševanjem. Samostojnega dela je premalo. Populacija delovnih 
zvezkov je kriva, da otroci sami ne znajo odgovarjati s celimi stavki in prosto pripovedovati, Tega 
je preveč, posebno za 1, 2, 3. Razred. Če otrok zna nekaj narediti sam, ne bo problem pisati in brati. 
Na pol skuhano kosilo ... ni težko le malo dosoliti (metafora) To obremenjuje potek dela. Delovni 
zvezki morajo biti izpolnjeni. Naj jih ima učitelj, otroci pa ne. Naj otroci izrezujejo stvari, urijo 
ročne spretnosti ...  

 
Ali pri poučevanju izvajate določeno dejavnost, za katero lahko rečete, da je avtorska (ali 
imate določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

 
Lutke. 

 
Kaj, če kaj, izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 

 
Aktivnosti – dramski krožek, ročna dela, pri slikanju in izdelovanju določenih stvari ... šport (to 
imam rada sama in implementiram v pouk), sem na CEV-u – celostna estetska vzgoja, pokrivala sem 
vsa področja, še vedno se udeležujem predstavitev novosti, naj bo to v zvezi z delovnimi zvezki ali s 
socialnimi problemi, odvisno od situacije v razredu. Sem kar malo razočarana, ker pogosto pod 
drugim naslovom prikažejo isto stvar. 

 
Ali menite, da imate preveč delovnih obveznosti? 
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Preveč dela, - čedalje več vendar vse pisarniške stvari. To mi ni všeč, le zakaj v sodobnem svetu 
toliko papirnega dela.Administracije je odločno preveč.  

 
Ali menite, da je kakovost poučevanja v Sloveniji dobra? 

 
Mislim,da je s kvaliteto ni vse v redu. Nivo znanja se spušča. Zgodovina se ponavlja, enkrat se 
uvede nov sistem, drugič drugačen, vendar nič novega. Mislim, da bi morali imeti z drugim 
razredom obvezno številčne ocene. Prvi razred je v bistvu mala šola, morali bi biti cilji narejeni že 
takrat. Otroci bi morali v prvem razredu že morali znati : poslušanje, opazovanje, govor, delovne 
navade. Mislim, da za kombinirano delo je 16 otrok največ v razredu. Sicer nimam časa za 
ukvarjanje z vsemi. Delanje po nalogah.  

 
Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati slovenskih šolarjev na področju bralne pismenosti nekoliko pod povprečjem držav 
OECD? 
 So zaradi spuščanja kriterijev in ker otroci ne znajo poslušati. Ker je ležernosti preveč. Potrebno je 
konkretno delo tudi doma. So otroci, ki potrebujejo več časa, dela tudi doma. Utrjevanje doma je 
potrebno. Verjamem, da so starši preobremenjeni, vendar si morajo vzeti čas vsaj med vikendom. Za 
pregled, pridobitev delovnih navad in da otroci dobijo občutek zanimanja staršev za delo. In 
pogovor. Če bodo starši v prvih dveh razredih otrokom priučili delovne navade, bodo tudi rezultati 
boljši.  
 
PRILOGA E: Intervju z učiteljico Miro  
 
Intervjuvanec           Datum Ura Trajanje        (v 

minutah) 
MIRA 10. 6. 2011 07:00 30 min  

 

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

Da otroci nekako začutijo, bi rekla nekakšno sporočilo tistega teksta, oziroma karkoli je. Da se 
seznanijo z določenim načinom pisanja, stilom nekega avtorja. 

Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

Z učiteljico Marto se dogovarjava za en teden, tedensko načrtovanje, sicer pa po planu, tako kot 
prejšnje leto, glede na letni delovni načrt, ki ga naredimo skupaj z učiteljicami 1. Triade, po 
pregledu ga potrdi.  

Kako se običajno pripravite na učno uro slovenščine (književnosti)? 

Predhodno z učiteljico, doma z literaturo, razmislim pri sebi, sicer z učiteljico napiševa priprave, 
kjer je vse napisano in zajeto. 

Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

Da, imamo berilo za 1. razred, precej tudi uporabljamo revije Zmajček, ker se nam zdi, da ima dobre 
vsebine (zato so tudi starši dovolili, da se uporablja), notri so pravljice, reševanje nalog. Velikokrat 
gredo otroci v knjižnico in tam prebirajo pravljice in ostale knjige (ga. Marta jim prebere, določene 
stvari tudi knjižničarka).  

Ali sledite izboru besedil v priročnikih ali jih izbirate glede na lastne preference ? 
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Eno in drugo. 

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Literaturo, ki bi jo imela, didaktične pripomočke, dostopa do interneta ni,  

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih 
motivirate in dosežete, da učenci književnost vrednotijo in cenijo? 

S samimi opisom te osebe, avtorja, ki je napisal delo, z opisom samega dela, z opisom npr. Prešerna, 
kaj je naredil ... skušati jih navdušiti, če imam v rokah knjigo, v njej so zanimive stvari, jih vizualno 
pritegnem in z besedami navdušim. 

Kako učence motivirate za branje?  

Na primeren način, da ni vsiljivo za same otroke, ko je knjižnica odprta, da si otroci sami izberejo 
knjigo. Že to, da imajo prost dostop do knjižnice, je veliko. Otrok si izbere knjižico, ki si jo sam 
želi. Da so primerne, privlačne vsebine, kadar beremo (če je po lastnem izboru), V prvem razredu 
imamo velike tiskane črke in nekateri prinesejo predebele knjige, zato jih preusmerimo.  

Kako učence seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi avtorji (npr. Francetom Prešernom) 
in kako s sodobno književnostjo ? 

Na steni imamo sliko Prešerna in se pogovarjamo o tem, kdo je to in zakaj je tu, govorimo o samem 
življenju in otroštvu tega človeka, kar jih zelo pritegne, prinesemo tudi več njegovih del in 
Zdravljico zapojemo, če se da. Sodobna dela radi dramatiziramo po vsebini, igrajo z lutkami, sami 
naredijo lutke in jih oživijo z vlogami. Predhodno pa, na primer na obisku je bil npr. Rozman Roza, 
midve sva jim povedali, kakšen umetnik je in potem jih je pritegnil s svojo pojavo. 

Bi opisali kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  

Sproti obravnavamo, za Franceta Prešerna smo otroke prosili, naj prinesejo od doma njegova dela, 
veliko dogajanja je bilo v zvezi z njim. Pri pouku smo brali njegova dela. Pri dramskem krožku 
dramatizirajo. Včasih sestavijo kakšno pesmico.  

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca 
posredujete staršem ali skrbnikom? 

Kako otroke ocenite in informacije posredujete naprej? (če imate kak poseben način). Govorne 
nastope, doseganje določenih standardov, opisno ocenjevanje. 

Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni? 

Pri spoznavanju samih črk sem naredila črko ... kjer je večkrat.. posredovanje informacij in dajanje 
navodil, nato delo individualno ali v skupinah.  

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja – če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev, ali jim diferencirate delo, naloge, imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  

Do sedaj ni bilo nobenih problemov, sicer pa se prilagajamo potrebam. Če je kdo nemiren, je 
omogočeno. 

Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

Da. Občasno da. Veliko je nenačrtovanih stvari – prireditve ...  



Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem 
 

XIX 

 
Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? 

Zelo veliko sodelujeva z go. Marto in skušava se uskladiti. Velikokrat prebrskam po internetu ali se 
pozanimam kako drugače. Da. 

Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

Da. 

Ali pri poučevanju izvajate določeno dejavnost, za katero lahko rečete, da je avtorska (ali 
imate določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

Ustvarjalni krožek, da otroci sami ustvarjajo z materiali. 

Kaj, če kaj, izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 

Imam ustvarjalni krožek, projekt Modri Jan (ekološko usmerjena naloga), študijske skupine – 
obravnavanje določenih tem – pogovarjamo se, voditeljica skupine posreduje informacije, 
prilagajanje težavnih skupin, zavod za šolstvo posreduje.  

Ali menite, da imate preveč delovnih obveznosti? 

Ne vem, kaj bi rekla. Je kar veliko dela.  

Ali menite, da je kakovost poučevanja v Sloveniji dobra? 

Recimo da je, včasih bi rekla, da je za določene stvari preobsežen urnik in zato je kvaliteta slabša.  

Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati slovenskih šolarjev na področju bralne pismenosti nekoliko pod povprečjem držav 
OECD? 

Ravno iz istega razloga, ker se težko skoncentrira na eno ožje področje in zato umanjka znanje na 
drugih področjih.  
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PRILOGA F: Intervju z učiteljico Zvonko  

Intervjuvanec           Kraj Datum Ura  Trajanje (v minutah) 

ZVONKA Slovenija 10. 6. 2011 12:30 40 min 

 

TRANSKRIPT INTERVJUJA 

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

Da otrok vzljubi svet pisane besede, ker preko lahko prihaja do spoznanj na lažji način v 
vsakdanjem življenju. Knjiga naj bi bila vir znanja, zakladnica človeškega razuma, vse 
bistvene stvari so v knjigah.  

Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

Tedenske priprave delam, na letni pripravi načrtuje približno V tedenski pa pustim prostor 
za aktualizacijo in se prilagajam situaciji, ker se mi zdi to bistveno. Razred od razreda je 
drugačen, čeprav sem v okvirjih.  

Kako se običajno pripravite na učno uro slovenščine (književnosti)? 

Vedno preberem besedila, ker jih vedno pripovedujem. Mislim, da tako najlaže pridem blizu 
učenčevemu doživljajskemu svetu. Skušam dobiti originalno knjigo in jim poleg odlomkov 
pokažem, iz česa je kontekst vzet. Tako jih tudi pritegnem,da posežejo po knjigi.  

Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

Zelo malo. Priročnik mi je bil na začetku v veliko oporo. Sedaj pa delam po lastni intuiciji 
na podlagi prakse.  

Ali sledite izboru besedil v priročnikih ali jih izbirate glede na lastne preference ? 

Tiste avtorje, ki so predlagani in določeni, te obdelam. To otroci morajo spoznati, da se 
nadgrajuje njihovo literarno znanje. Med ostalimi pa sam izbiram, ne držim se le beril. 
Izbiram tudi iz alternativnih in starejših beril.  

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Slikovno gradivo, asociacije na določene besede, knjige, izvirna dela, posnetke radijskih 
iger, npr, tudi film in glasbo. Odvisno od dela. Nazadnje ko smo delali Kmet pri graščaku, 
smo govorili o gradovih, prinesli so ... Pogosto otroci kaj prinesejo ali povežemo del z 
likovno vzgojo ... Izhajam v povezavi z njihovim svetom.  

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih 
motivirate in dosežete, da učenci književnost vrednotijo in cenijo? 

Zelo rada pripovedujem. V pripoved skušam vnesti določen žar, in s tem lahko vplivam na 
otroke. Menim, da učiteljevo stališče pri tej starosti še zelo vpliva na otroke. Tudi dva 
učenca v razredu sta že sicer navdušena in pomagat a navdušiti ostale.  
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Kako učence motivirate za branje?  

Razna bralna tekmovanja, listki, spodbude, konkretne – bralni nahrbtnik – otroci berejo in 
predstavijo sošolcem, kaj so prebrali. Ni nujno da gre za leposlovje, važno je, da vzame 
knjigo v roke. V vsem času mora prebrati vsaj eno leposlovno knjigo. Vsak otrok pride v 
letu trikrat do štirikrat na vrsto, da predstavijo ostalim. Tudi pri govornih vajah jim dam 
možnost, da povedo kaj o knjigi. Velikokrat se zgodi, da potem vplivajo na ostale otroke in 
si ti izposodijo to knjigo. Otroci dobijo oporne točke, ki se jih lahko držijo ali ne, odvisno 
od količine pomoči, ki jo potrebujejo.  

Bralna značka, pa tudi razredno tekmovanje imamo. Tudi knjižnica organizira iskanje knjige 
po izboru knjižnice, imajo tudi književne uganke. Letos se je tudi zelo obneslo Cankarjevo 
tekmovanje. Vsi deli niti še niso izšli. Za zadnjo knjigo zbirke so se resnično »tepli«. 

Največ je prebrala ena učenka, in sicer 347 knjig. Preverjeno. V tretjem razredu osemletke.  

Kako učence seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi avtorji (npr. Francetom Prešernom) 
in kako s sodobno književnostjo ? 

Ob raznih praznikih, ki so posvečeni knjigi ali avtorju. Vedno se jih predstavi na način, da 
otroci razumejo in doumejo. Rada predstavim Prešerna s Povodnim možem in Lepo Vido. 
Pokažem našo himno in naučimo se jo. Pokažem, da je v obliki kozarca in pove, za kaj je 
pomemben za narod. Tudi ko je Trubar, dan reformacije, otroke seznanim, jim kaj preberem 
v starem jeziku., vedno imam tudi njune slike in slike ostalih avtorjev. Sodobno pa 
preprosto z deli in berili, kjer jih obravnavamo. Tu ne moreš zgrešiti, saj so pisana otrokom 
blizu.  

Bi opisali kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  

Pri spoznavanju pravljic smo najprej obravnavali ljudske pravljice, naše in njihove avtorje, 
potem smo se seznanili s svetovnimi, Andersenom in ostalimi, nato pa smo še sami napisali 
pravljice, vsak je izdelal svojo in jo ilustriral. Pravljice so vsebovale pravila pravljic 

pravljičnih števil, števila oseb ... Pisali so na roke, imeli pa so tudi možnost, da so doma 
naredili na računalnik.  

Enkrat smo naredili projekt o Svetlani Makarovič, imeli smo razstavo njenih knjig. Vsi so 
prebrali domače branje Kosovirja, vsak pa je prebral še kakšno izbral.  

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca 
posredujete staršem ali skrbnikom? 

Otroci začutijo, da je to del življenja in ne umetno narejena naloga, ki se je morajo naučiti.  

Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni? 

Iz realnega življenja izhajam rada. To otroke vedno animira. Kjerkoli – pri matematiki, 
naravoslovju.  

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja – če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev, ali jim diferencirate delo, naloge, imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  
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Vedno imam osebni pristop, želim da začutijo, da mi je mar zanje in to je tisto. Zaenkrat je 
to zame recept. Ko začutijo, da delam za njihovo dobro, da jim gre lažje in boljše, gre. Imela 
sem otroka z dodatno strokovno pomočjo, a učenec je zapuščal razred, ko je prišel, ni znal 
brati in pisati, ko je odšel, je bil pismen.  

Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

Ciljev se ne držim povsem dosledno. Menim,d a se jih da doseči tudi na druge načine. Ob 
primerni situaciji. Cilji pa morajo biti jasni in človeku dobro poznani. Mislim, da prvi in 
drugi razred je v redu, če je učitelj z istimi otroki, kasneje pa ne.  

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? 

Da, suverena sem. Načrtujemo vedno timsko. Dogovarjamo se skupaj in je tudi lažje. Več glav več 
ve. 

Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

Ne vedno. Določene stvari morajo biti tako in nič drugače, četudi si želim, da bi bile 
drugačne. Vsi smo vpeti v sistem. Ob vsaki prenovi obljubljajo, da bodo proste roke. Pri 
izbiri književnih besedil je sedaj večja izbira.  

Ali pri poučevanju izvajate določeno dejavnost, za katero lahko rečete, da je avtorska (ali 
imate določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

Mislim, da je posebno glede men to, da izhajam iz zgodb lastnega življenja, čeprav gredo vedno k 
nekemu cilju. Mislim, da je to bolj »moje«.  

Kaj, če kaj, izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 

Projekt s Finsko je bil projekt. Vsako leto grem na izobraževalne seminarje. Vsako leto izkoristim 
največ, kar se da. Poučevanje naravoslovja je bil seminar 250 ur – Če bi me kot na tak način učili  

Ali menite, da imate preveč delovnih obveznosti? 

Preveč dela?  Administrativnega absolutno. Pisanje zaradi pisanja. Priprave so brezzvezne. Vsak dan 
izgubim minimalno tri četrtine ure, da zadostim nekim normam. Priprava mora biti, seveda, vendar 
ne da se jih zapiše.  

Ali menite, da je kakovost poučevanja v Sloveniji dobra? 

Nimam več dobrega vpogleda. Sedaj pa vpogleda nimam.  imam občutka.  

Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati slovenskih šolarjev na področju bralne pismenosti nekoliko pod povprečjem držav 
OECD? 

To so stvari, na katere smo opozarjali že predhodno, pa nas niso poslušali. Rekli smo, da v prvem 
razredu mora biti opismenjevanje in ne le igranje. Prehod v šolo mora biti jasen Odrasla oseba mora 
odločati o tem, kaj se dela. Sem prosti nasilju nasploh in učitelj mora spoštovati otroke, ampak 
otroci so tu zato, da se naučijo določenih stvari in da pridobijo določene spretnosti. Prijaznost, ne 
anarhija.  

 



Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem 
 

XXIII 

 
PRILOGA G: Intervju z učiteljico Matejo  
 
Intervjuvanec          Kraj Datum Ura Trajanje        (v minutah) 

MATEJA Slovenija 10. 6. 2011 10:15 35 min 

 
TRANSKRIPT INTERVJUJA  
 
Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 
 
V tretjem razredu so cilji takšni, da otrok doživi neko pravljico umetnostno besedilo, da loči realni 
svet in domišljijski svet, da se zna identificirati z glavno osebo oz. Z osebo, ki ji je podoben. Da 
doživijo pravljico in se vanjo poglobijo, da dobijo ven neko poglobljeno sporočilo, da doživijo 
umetnostno besedilo., predvsem to.  
 
Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 
Imamo letne priprave, v njih je po mesecih narejeno, pozimi so zimske teme, spomladi deževne. Čez 
teden si sama načrtujem, kaj bom imela tisti teden. Pregledam, česa nismo obdelali, in jo umestim. 
Če se obeta kakšen praznik, skušam aktualizirati dogodek s primerno vsebino. Zelo pomembno mi 
je, da podajam aktualne teme. S tega vidika se ne držim strogo učnega načrta.  
 
Kako se običajno pripravite na učno uro slovenščine (književnosti)? 
Priprave tedensko spišemo, za vsak dan imam urno pripravo, pomagam si z gradivi, v priročniku 
imam neke priprave, sicer pa kombiniram ali napišem svoje, tekom priprave si zgradim uro. Vsak 
dan si za naslednji dan preberem, premislim ... Zvečer pol ure, na primer. Skupno napišemo 
tedensko teme.  
 
Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 
Ko sem pričela z delom, priročnika nisem dobila, sicer pa si pomagam z internetom. Če bi ga imela, 
bi ga gotovo uporabljala. Za književni pouk imajo otroci berilo, sicer imajo učbenike in delovne 
zvezke.  
 
Ali sledite izboru besedil v priročnikih ali jih izbirate glede na lastne preference ? 
 
Jaz bolj sledim zdravi pameti in lastni izbiri. Sicer so gradiva dobra, še vedno pa jaz obrnem tako, 
kot se mi zdi prav. Če se mi kaj res ne zdi dobro, izberem sama, sicer pa so predlogi kar dobri.  
 
Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 
 
Odvisno. Pri književnem pouku lahko uporabljaš res vse. Lahko pridem tudi z žogo za uvodne 
motivacije, imam besedne igre ... (»pripomočki«), lutke, tudi z njimi sem poskusila in vsi 
pripomočki, ki so povezani z določeno temo. Knjigo, ki jo obdelujemo, prinesem dejansko knjigo in 
jo predstavim, če imam le pri roki.  
 
Kako učence motivirate za branje?  
 
Pomembno se mi zdi, da doživijo, da jih »popelješ«, da so v tisti zgodbi. Zelo pomembna se mi zdi 
uvodna motivacija, saj določi, ali bo otrok le bežno poslušal ali zares podoživel vsebino. Kasneje 
poustvarjajo. Pripovedovanje zgodb je dobra metoda, da ne le bereš. Izredno poslušajo, čisto 
drugače kot pri branju.  
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Ponavadi jim pesmice berem jaz, sicer pa večinoma berejo sami. Če res želim,da podoživijo vsebino, 
da je ura kot želim, potem preberem jaz in potem oni. Redko je, da berem samo jaz, največkrat je 
kombinacija, posebej pri daljših tekstih. V bistvu zelo malo. V tretjem razredu praktično berejo 
večinoma otroci. Tudi navodila, otrokom naročim naj preberejo. Največkrat berem umetnostna 
besedila.  
 
Kako učence seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi avtorji (npr. Francetom Prešernom) 
in kako s sodobno književnostjo ? 
 
Po otroško. Preko zgodbe. Na način, da jim približam zgodbo nekoga, da povežem skupne lastnosti 
in jih s tem motiviram. Prešerna sem predstavila tako, da je bilo prek zgodbe. Obstaja neka zgodba 
O dečku, ki je pisal pesmi, je pa zgodba o Prešernu. Preko zgodbe, pravljice torej.  
 
Bi opisali kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  
 
Preko gradiv in zgodbe smo spoznali življenje Prešerna, nato smo izdelali plakate. Branje zgodbe 
zunaj. Ko smo imeli spoznavanje okolja, sem vpeljala še književnost. Ko smo govorili o pomladi, 
smo ji prisluhnili tudi v zgodbi (vohali,  prisluhnili. Bili smo zunaj, spoznavali okolje in prebrala 
sem jim še delo v zvezi s pomladjo, tako da je bilo povsem konkretno povezano. Super ure so tudi 
pri pripovedovanju. Nekajkrat smo imeli tudi delo z lutkami. Jaz sem imela uvodno motivacijo.  
 
Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni? 
 
Kar je meni pomembno za izpeljavo neke ure, je, da zberem misli otrok, jih ustrezno motiviram. 
Zelo pomembna se mi zdi aktualizacija zato se temu prilagajam. zdaj smo delali počitniške ribice in 
ne nečesa mimo poletne teme. Sicer pa,da se dela, kar je otrokom blizu. Da se otrokom prilagajam 
jaz, kar čutim, da je dobro zanje in ne da se slepo držim učnega načrta.  
 
Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja – če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev, ali jim diferencirate delo, naloge, imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  
 
V pouk skušam vnesti različne stile. Za vizualne, slušne tipe. Pri meni je veliko učencev vizualnega 
tipa, Da tipajo ...  
 
Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 
 
Da, počutim se zelo pod pritiskom. Pri književnosti lahko kaj izpustiš, pa bo otrok še vedno razumel 
določene stvari (dosegel cilje), pri matematiki pa je problem. Včasih si pač ne morem privoščiti 
podaljšati določene snovi. Potem nastane problem, ko del razreda dojame snov prej kot ostali. 
Velikokrat bi rada dodala določeni snovi dodatno uro urjenja, ponavljanja, a si tega ne morem 
privoščiti. Včasih določenih ciljev enostavno ne moremo doseči, ker ne pridemo do snovi, ki naj bi 
jo obravnavali.  
 
 
 
Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? 



Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem 
 

XXV 

 
Različno pri različnih predmetih. Pri književnem pouku se počutim suvereno. Za nekaj si bolj 
nadarjen, za drugo pač ne. Za predmet, ki mi ne leži,s e raje posvetujem s kolegi, pa tudi tam, kjer 
sem dobra, je še vedno pametno slišati tuje mnenje.. Sicer se pa razvijam naprej. S časom naprej. In 
z otroki.  
 
 
Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 
 
V razredu zelo svobodno. To, kar lahko poučujem, je moje, čeprav so roke kljub temu nekoliko 
zvezano. Splošno pa sam sistem, teorija nad nami …  se z marsičem ne strinjam, počutim se, da 
imam zvezane roke. Administrativne uredbe. Ko sem zaradi velike količine dela v šoli pod stresom, 
se to kaže na vseh področjih življenja, kar negativno vpliva na atmosfero v razredu. Sicer pa v 
splošnem – v razredu zelo svobodno, medtem ko pri administrativnem področju dela ne. 
 
Kaj, če kaj, izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 
 
Pravljični krožek, hodim na seminarje, letos sem bila na seminarju Mladinske knjige o branju, 
besedilih, didaktiki.  
 
Ali menite, da imate preveč delovnih obveznosti? 
 
Da, zelo veliko preveč. 
 
Ali menite, da je kakovost poučevanja v Sloveniji dobra? 
 
Sistem se mi ne zdi najboljši, sicer pa se mi zdi povsem odvisno od učitelja, neodvisno od sistema, 
pripomočkov, razvitosti države. Moj odgovor je torej, da je to odvisno od učitelja samega in 
sposobnosti poučevanja.  
 
Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati slovenskih šolarjev na področju bralne pismenosti nekoliko pod povprečjem držav 
OECD? 
 
Velik pomen je v sistemu. V drugih razvitejših državah je mogoče drugače. Tisti, ki pričnejo s tujim 
jezikom prej, bodo mogoče kazali drugačne rezultati, Mislim da se tu kažejo različni šolski sistemi.  
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10.2. Transkripti intervjujev s finskimi učitelji 

PRILOGA H: Intervju z učiteljico Eevo Maijo 

Intervjuvanec           Kraj Datum Ura  Trajanje intervjuja 

(minute:sekunde) 

Učiteljica Eeva Maija Finska  25. 5. 2011 11:57 32: 48 
 

TRANSKRIPT INTERVJUJA 

Intervju z učiteljico Eevo Maijo 

Govorim z Eevo Maijo, poučujete – kateri razred? 

2. razred. 

Tukaj ste že šest let, toda sicer poučujete ... 

Poučevala sem tudi 3. In 4. razred. Zainteresirana sem v osnovni nivo, 1. In 2. razred.  

Toda sicer poučujete že ... 

Aktivno poučujem 11 let.  

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

Rada bi, da bi bili otroci zainteresirani v branje. Rada bi, da bi se vsakemu zdelo branje zanimivo.  

 Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih 
motivirate in dosežete, da učenci književnost vrednotijo in cenijo? 

V drugem razredu obiščemo knjižnico zelo pogosto in tam si izberemo knjige, poskušam veliko brati 
v razredu. Dobro bi bilo, ko bi jim brala vsak dan, toda žal nimam časa za to. Preveč smo zaposleni. 
So drugačne poti in tudi tipi knjig. Pomembno je, da najdejo knjigo, ki jim je všeč in da ugotovijo, 
da je branje prijetno.  

Torej vi berete, pa tudi oni, ali berejo naglas? 

Da, in sedaj imajo bralne diplome.  

Koliko knjig so prebrali? 

Na otroka vsaj tri knjige. Dva sta prebrala le eno. Toda veliko jih je prebralo po šest knjig in več. 

2 Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? 
Kako se lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

Da, seveda moram pouk načrtovati. Mislim, da ga načrtujem mesečno. Potem pregledam, kako gre. 
Seveda so tu tudi študenti, ki imajo svoje ure in misliti moram tudi nanje. Veliko načrtovanja in 
okvirjev.  

Toda ne tako zelo natančno.  

Ne ne ne, seveda ne. Seveda preverim cilje in podobno, sicer pa sploh ne zelo natančno. Veliko 
spreminjam in se prilagajam. 
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Koliko ste imeli študentov? 

Okoli dvajset, vsaj. 

Koliko ste potem sploh poučevali, v odstotkih? 

Okoli 20 odstotkov. In z njimi se dogovarjamo, načrtujemo, dajem jim povratne informacije in tako 
naprej.  

Kako se običajno pripravite na učno uro slovenščine (književnosti)? 

Vsebina. Kaj se resnično dogaja. In pravljice. In pomagam si tudi s priročnikom za materinščino.  

Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

Da. Veliko materiala je in včasih je kar težko izbrati. 

(5.) Ali vzamete tudi vsebine po lastni izbiri?  

Da, teater. Igramo se tudi z lutkami.  

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih 
motivirate in dosežete, da učenci književnost vrednotijo in cenijo? 

 Lutke in teater. Saj veste, kaj mislim, različne vloge, to mi je zelo všeč. To delamo tudi v krožkih. 
Imam 4. Enega za 1. In 2. razred, enega za tretji razred in enega za četrtega. Drama in teater in 
likovno delo. Delamo različne igre. Imamo tudi predvajalnik.  

Pa tudi pojete. Slišala sem glasove.  

Da. Otroci so tudi peli.  

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Kamero in internet. Vsak dan. Za informacije in glasbo in tudi za otroke, ki so iz tujine. Nekaj 
programov in podobno.  

Kako učence seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi avtorji (npr. Kalevalo) in kako s 
sodobno književnostjo ? 

V drugem razredu ne veliko. Le imena in datumi in otroška Kalevala (z živalmi namesto oseb).  

Bi opisali kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  

Naredili smo sampo in Topeliusa. On je eden zelo znanih pisateljev. Imeli smo pravljico in otroci so 
jo nadaljevali in narisali. Pravljica govori o Laponski. Je zelo znana pravljica pisatelja Topeliusa. 
Študentje so jo prebrali, otroci pa nadaljevali. Ko so dokončali svoje, so študenti prebrali, kakšen je 
konec pri Topeliusu. 

Torej je tu (ime) in njegov konec in naslednji učenec in njegovo nadaljevanje.  

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca 
posredujete staršem ali skrbnikom? 

Vsak dan jih opazujem, kako se obnašajo, kako delajo in kako naredijo domačo nalogo. 

Naredite natančen pregled? 
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Ne, teh ne maram. In če je kdo zelo nervozen, ga ocenim raje na podlagi svojih izkušenj z njim in 
njegovega običajnega dela.  

In potem poveste staršem? 

Da, večkrat pridejo sem ali jih imam celo skupino. In lahko me vprašajo in so vedno dobrodošli. 
Povem jim okoli božiča in prej, v jeseni in ko jih srečam na prireditvah. Mislim, da delam, kolikor 
lahko.  

Imate v razredu kakšen poseben pristop, ki ga se ga še posebej pogosto poslužujete, vam je 
blizu? 

 Humor (smeh).  

V to ne dvomim. 

Mislim, da nisem tako zelo stroga in striktna. In rada bi videla, da se spoštujejo. In želim jih jemati 
take, kot so. In biti prijazna, saj je v redu. In rada bi, da se med seboj imeli radi. Rada sem socialna 
z njimi. In mislim, da lahko kognitivne stvari usvojijo kasneje. Pomembno je narediti temelje. In to 
je zelo težko. Narediti te temelje.  

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja – če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev, ali jim diferencirate delo, naloge, imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  

Dam jim drugačne naloge in domače naloge. Imam tudi dodatne knjige za tiste, ki želijo zahtevnejše 
in dodatne naloge. Želim, da bi se vsi počutili dobro.  

Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

 Ne. Mislim, da ... pred prihodom študentov. Mogoče so in zagotovo so kakšna umanjkanja. Zelo 
smo zaposleni in hitimo. Toda ne počutim se krivo. 

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? 

Zaupam si. Dovolj sem stara za to (smeh). 

 Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

Da, rada imam svojo službo. In rada sem v tej šoli (teacher training school, šola za izvajanje 
študentske prakse). Bila sem v običajni šoli in tam se mi je zdelo, da sem imela preveč časa!  

Ali pri poučevanju izvajate določeno dejavnost, za katero lahko rečete, da je avtorska (ali 
imate določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

Če opazim, da me ne razumejo, spremenim stvari. In to je redko (smeh).  

Težko je reči, verjetno, ker ponavadi niste v drugih razredih.  

Da, slepa sem (smeh). 

Kaj, če kaj, izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 
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Štirje klubi (popoldanski klubi oziroma krožki, opomba avtorice) In imamo nekakšen projekt v 
razredu. Gre za to, da otroci poskrbijo za svoje stvari, da odnesejo domov knjige, naredijo domače 
naloge in podobno. To poudarjam v razredu. Sem tudi v CLIL projektu. In projektu Green flag 
(Zelena zastava, ekološki projekt). In sicer študiram naprej, doktorat. (Kooperativno učenje, otroci 
so v skupinah in imajo določene naloge v skupini) 

Ali menite, da imate preveč delovnih obveznosti? 

 Imam veliko dela. In ko zapuščam to stavbo, imam v glavi – oh, narediti moram še to in to in to, 
toda ne glede na vse sem srečna. In grem domov in delam kaj drugega. Doma ne pošiljam več 
elektronske pošte.  

Torej doma ne delate za šolo? 

Ne, doma skušam biti le z družino. Šolske stvari skušam dokončati v šoli. Običajno zapustim šolo 
okoli 5. Ure popoldne. Običajno pa se moj pouk konča okoli 12. ure. Torej sem tu (pokaže na 
prostor). 

 Ali menite, da je kakovost poučevanja na Finskem dobra? 

Da, dandanes je. In v prihodnosti tudi. Zaradi kurikuluma. Ker je toliko stvari in seveda morajo 
učitelji vedeti, kaj poučujejo in kaj je glavno, toda ...  

Mislite nacionalni kurikulum? 

Da, saj so skoraj enaki, vsi.  

Toda, seveda je dober, a večinoma so zelo osnovne stvari, zelo je širok. 

Da, to je problem za začetnika. Kaj je tu glavno. Toda mislim, da študenti po tej praksi tu vedo, kaj 
je glavno. Sovražijo te načrte in jaz tudi, ne vem, kako na svetu narediti te zadeve (smeh), toda 
morajo vedeti, kaj je pomembno za posamezni nivo. In skušam jim pomagati, da bodo poučevali zelo 
dobro.  

Toda mi delamo plane vseskozi in celotno obdobje poučevanja. 

Oh, ne bi želela biti učiteljica v Sloveniji, toliko papirnega dela. In tako velike razlike s tem, kar se 
zares zgodi. 

Kakšen nasvet bodočim učiteljem? 

Da. Morate videti otroke. Ustavite se, poglejte mu v oči, poglejte, kaj zares misli in. Nekaterim pa 
ni mar. Poučujte s čustvi 
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PRILOGA I: Intervju z učiteljico Eliso 

Intervjuvanec           Kraj Datum Ura Trajanje intervjuja 
(minute:sekunde) 

Učiteljica Elisa Finska  24. 5.  8:29    31:50 
 
TRANSKRIPT INTERVJUJA 

... Snemam. Ne skrbite, ne bom zlorabila posnetka (smeh). Pogovarjam se z Eliso. In vi 
poučujete 2. razred. Kako dolgo poučujete?  

Morda 17, 18 let ... skoraj 20 let.  

Neverjetno.  

No imam nekaj vprašanj glede poučevanja. Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku 
književnosti, kakšna je vaša filozofija pri poučevanju tega predmeta? 

Mislite pri branju?  

Tudi ... 

Mislim, da je to mišljenje, da je branje prijetno. To je pomembno. Če ga ne maraš, ga tudi ne izvajaš 
v prostem času. Seveda mora biti prijetno. Odnos je najbolj pomemben.  

Kaj pa ... imate kakšno posebno filozofijo, na splošno, na tem področju? 

Mislim, da se morajo otroci počutiti varno, da jim ni treba biti ni strah ničesar in da jih lahko vedno 
poslušam in jim pomagam in seveda morajo biti prijazni i drug do drugega. Toda čustva so 
pomembna. 

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih 
motivirate in dosežete, da učenci književnost vrednotijo in cenijo, kako učence 
motivirate za branje?  

Seveda imamo tukaj v učilnici knjige in v knjižnici in otroci prinesejo knjige tudi od doma, najbolj 
znane in pokažejo jih ostalim. In imamo tudi ta … bralno ... 

Diplomo?  

Da, tudi to. Pa tudi črva. Dolg dolg črv je in širi se po celi učilnici. Vsak delček tega črva je ena 
knjiga. In otroci so morali napisali nekaj o tej knjigi. 

Torej je vsak, ki je prebral knjigo, naredil del in napisal nekaj. 

Da. Začelo se je tamle (pokazala je na del učilnice) In bili so tako zelo vznemirjeni. Tako zelo je bil 
dolg in po enem letu po celi učilnici in bili so tako veseli. Rekli so, kako da bi si sploh kdaj 
predstavljali, da bo nastalo kaj takega. Bilo je nekaj prijetnega.  

In seveda jim berem, ko začnejo ...  

Berete veliko? bi lahko ocenili, koliko jim berete? 

 Hm ... v prvem razredu, seveda, ker običajno poučujem od prvega do tretjega razreda, ali četrtega .. 
toda v prvem razredu berem več kot sedaj.  

Koliko pa jim berete sedaj? 
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 Zdaj imam seveda študente, ne morem vedno brati, toda vedno jim je zelo všeč, če samo 
poslušajo. Toda  ...  mogoče premalo. Morala bi jim brati več. Toda skušam, ker v tem uživajo.  

Aha ... Ali je v enem tednu vsaj enkrat? 

 Da, da. Nekako tako.  

Torej kakšne so vaše metode... Torej jim berete in ta bralni črv ... 

Da. In tu imamo ta mali zvezek, v katerega vedno napišejo kaj o knjigah, ki so jih prebrali. In 
naslednje leto imamo ta »Luku passi«, ki je tudi nekakšna knjiga. In govorimo o knjigah, 
pišemo, rišemo... vse pride prav.  

Da.  

Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

 Hm, da, seveda imamo ta … kako se reče v angleščini, ta plan.  

Da, nacionalni kurikulum. In Rauma kurikulum. In šolski kurikulum.  

To je vedno del tega za študente,  študentje naredijo ta načrt in oni morajo narediti to in to in to.  

Torej imate to za študente. In oni morajo narediti ... 11? 

Ne, več.  

Dvajset? 

Da, okoli dvajset učnih ur. Ali 24. Ali več. 

  

 Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

Hm ...  

Ko načrtujete svoje ure, si naredite načrt ...? Za koliko ur ... Za eno uro in potem za 
naslednjo? 

Ne, pogledam za daljši čas.  

  Ali si jih napišete?  
No ... Seveda imam v matematičnih knjigah priporočila, pri materinščini pa si moram 
pogledati pisanje, branje ... toliko stvari.  

Ali sledite izboru besedil v priročnikih ali jih izbirate glede na lastne preference ? 

Pri književnosti ne toliko kot pri matematiki, toda to je tako enostavno, glejte, kam gre (pokaže na 
del enostavne naloge). Več uporabljam svoje ideje in ideje študentov.  

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Uporabljamo pametno tablo, tehnično opremo, računalnik... Mislite knjige? 

Vse.  

Igre ...  
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Gledate filme? 

Včasih, vendar bolj redko. Ne toliko. Male delčke. Mogoče spomladi in v božičnem času. 

 Za užitek torej. 

 Da. 

 Ali kdaj uporabljate film pri poučevanju določene teme? Ste kdaj imeli kakšno učno 
uro na osnovi filma, ki je bil posnet po literarni predlogi? 

Če beremo, na primer, Piko Nogavičko, si lahko dele pogledamo v video obliki. In potem zopet 
beremo. Če je dolga knjiga, si lahko delčke pogledamo in potem nadaljujemo z branjem.  

Kako učence seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi avtorji in deli (npr. J.L. Runebergom 
ali Kalevalo) in kako s sodobno književnostjo, bi delili kakšno zanimivo organizirano učno uro, 
projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo izvajali (in je v povezavi z otroško in mladinsko 
književnostjo?)  

Majhne delčke, ker smo tu »majhni«. In tu je tudi veliko stvari za otroke. Lažjih. Brali smo, pisali, 
mogoče kakšne knjige, pesmi, zgodbe ... seveda smo tudi risali in izdelovali tiste ... kaj je to ... 
(pokaže na kip) 

Kipe?  

 Da. In seveda smo tudi igrali in dramatizirali.  

Kaj pa sodobni, npr. Tove Jansson, Mumini? 

Da, prvi in drugi razred. In Astrid Lindgren in Pika Nogavička in Iimelis, običajno. Toda zdaj tudi 
Ella knjige – zbirka. Radi jih imajo. In seveda Mumini in Ella knjige in Pillow bananas knjige.  

In kaj ste storili z Mumini?  

Ne letos. Lansko leto. Prebrali smo si o Muminu in poslali smo kartice in sporočila v Mumindol (v 
Naataliju je Mumindežela, op. spraševalke) in igrali smo se in tu (v zgodbi o Muminu, op. 
spraševalke) je tudi ta Kuumitus, duh. Na okno smo prilepili kartice s sporočili, da jih je lahko bral 
od zunaj. To jim je bilo zelo všeč. (Smeh) Bilo je zabavno. Ničesar več se ne spomnim ... Branje ... 
Velikokrat imamo pred projekti kako zgodbo, na primer pri ročnih delih, Začne se z zgodbo, nato 
izvedemo projekt in nato zaključimo zgodbo. Videla si izdelke (izdelki so bili ladjice z jambori, ki 
so jih izdelali sami, op spraševalke). In bilo je tudi v zvezi z materinščino.  

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca 
posredujete staršem ali skrbnikom? 

Imamo teste in potem se učenci tudi sami ocenijo. Samovrednotenje. Pogovarjam se s starši in 
včasih so prisotni tudi otroci, včasih. To storim enkrat na leto. Toda če je potreba, večkrat. V 
določenih primerih velikokrat.  

Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni? 

Mislim, da se veliko pogovarjamo. Zelo veliko se želijo pogovarjati z mano. Ali s študenti. Sicer pa 
pri matematiki zelo rada delam s pametno tablo, zelo je uporabna. Rada uporabljam glasbo, 
velikokrat pojemo. Zjutraj in čez dan. Občutek je dober in pomiri jih., In tudi poslušamo glasbo 
veliko. Toda ne vem, če je to kaj posebnega.  
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Kako se soočate s posebnimi potrebami otrok, na splošno v razredu? ( posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja - če v vašem razredu obstajajo velike razlike med otroki, jim dajete 
drugačne naloge, zahtevnejše in lažje, imate pomočnike, se znajdete kako drugače? )  

Nimam vedno občutka, da sem sama dovolj. Potrebujem več ljudi, več učiteljev v razredu. Imam 
zelo ...  no, nekdo potrebuje zelo veliko moje pomoči in nekdo drug je tako zelo uspešen. Zato 
uporabljam dodatne računalnike (v učilnici sta dva, na njih otroci uporabljajo didaktične šolske ali 
spletne programe in igre) ali jim dam dodatne igre in izzive. Tisti, ki so manj uspešni, še posebej 
potrebujejo močjo pomoč. Včasih uporabim tudi pomoč asistentov. To pomaga. In včasih jim dam 
tudi različne naloge. Niso vedno enako težke, nekatere so lažje i nekatere zahtevnejše.  

Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

Hm ... mogoče potrebujem več časa za tistih nekaj otrok, ki potrebujejo več pomoči. Toda načeloma 
je kar naglica. Potrebovala bi več časa ... mogoče dve uri na teden več. Sedaj jih je 21. Naslednje 
leto pa 23. V tretjem razredu. Obvezno pa je 19.  

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se vseeno preverite (povprašate, si 
pomagate z drugimi viri)? 

Seveda preverim (smeh). 

Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

 Da. Imam ga rada. 

Je kakšna dejavnost, za katero lahko rečete, da je vam lastna v izvajanju? ( Ali značilnost, 
način ... nekaj, česar drugi mogoče ne počnejo.) 

Ne vem, mogoče se smejim (smeh). Ne vem. Hm … nekaj posebnega ... mislim, da sem kot mati. 
Zanje (za otroke, op. spraševalke) skrbim, postavljam pa tudi pravila in omejitve. Toda to počnejo 
tudi drugi, nisem le jaz.  

Ali izven delovnega časa še počnete kaj v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske skupine, 
dodatno izobraževanje, krožki ... )? 

Da. Poučujem informatiko in v skupini načrtujemo izobraževanje za naše učitelje – z računalniki, 
zopet (v času snemanja se je že izvajalo obsežno računalniško izobraževanje učiteljev). Več in več. 
To je moje področje, skrbim pa tudi za šolsko spletno stran – e-Norssi. Pa tudi za spletno stran vseh 
šol za študentsko prakso na Finskem, skrbim, da stran deluje. Sodelujem v projektu Prijazna šola in 
seveda so tudi ti projekti sodelovanja predšolskih otrok in 1. In 2. razredov. Tu sodeluje še učiteljica 
za posebne potrebe otrok in s predšolskimi otroki skupaj naredimo kaj, na primer kaj iz tekstila. Z 
učenci ... on pridejo sem ali gremo mi k njim. V tretjem razredu pa so učenci botri tem otrokom. 
Pomagajo jim, jim berejo, se igrajo z njimi. En otrok ima enega. Ali eden vzame dva. Ali dva 
vzameta enega. 

 Ali menite, da imate preveč delovnih obveznosti? 

 Da.  

Ali menite, da je kakovost poučevanja na Finskem dobra? 

Da,toda mislim, da bi lahko bilo boljše. Če bi imeli manjše razrede ali manjše skupine in več časa na 
učenca ...  
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Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati finskih učencev na področju bralne pismenosti visoko nadpovprečni? 

Ne vem ... mogoče, ker se učijo veliko veliko stvari, širok izbor. In kurikulum se nadgrajuje v 
nekakšno spiralo. Mislim, da naredimo dobre temelje in jih nadgrajujemo. In mislim, da je razlog 
tudi v trajanju študija. Ne vem, kako je pri vas. (-v nekaterih državah je zahtevan Bachelor naziv 
ipd) Enako). In delo mi je všeč, ker lahko poučujem po svoje. Če bi morala delati tako kot nekdo 
drug, ne bi mogla poučevati. Tu gre potem res za osebnost. In nihče ne pride v razred ter me 
preverja, kako delam. Zato se počutim samozavestno. Zaupajo mi. Hočem delati po najboljših 
močeh.  

Kaj običajno svetujete študentom, ki pri vas opravljajo prakso?  

 Najpomembnejše se mi zdi, da so lahko z otroki, da jih čutijo, se pogovarjajo, jih poslušajo. In 
seveda, da jih kaj naučijo. Da imajo neke cilje. Ter da vedo, zakaj jih hočejo nekaj naučiti. Dober 
razlog. In da znajo preveriti, če so se naučili. In da premislijo, kako razmišljajo otroci, ne moreš 
govoriti le sam.   
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PRILOGA J: Intervju z učiteljico Mariko 

Intervjuvanec           Kraj Datum Ura Trajanje intervjuja 
(minute:sekunde) 

Učiteljica Marika Finska 20. 5. 2011 11:06 39:54 

 

TRANSKRIPT INTERVJUJA 

Danes je ponedeljek, 23. maj in pogovarjam se z Mariko o poučevanju.  

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

Moja filozofija je: learning by doing. Preferiram, da učenci delajo in sem jaz tiho. Preferiram, da 
delajo sami. Dam navodila in potem to pač morajo narediti sami. Včasih ne poučujem. Dam jim na 
voljo računalnik in dostop do spleta. In rečem, dobro, danes se učimo o Sloveniji. Včasih jih 
usmerim, ker fantje postanejo nemirni in delajo napačne stvari. Odvisno od učencev. Lansko leto 
sem imela zelo unikaten razred. Z njimi sem bila tri leta. Zelo lep razred. Nisem jim morala dati 
nobenih navodil. Vedno so naredili vse sami. In zelo motivirani. Toda ta razred je nekoliko 
drugačen. Dekleta so v redu, fantje pa so bolj nemirni, Moram jim dati več navodil in omejitev.  

Kaj pa pri književnosti? 

No, moja filozofija je pogosto, da je treba najprej naučiti osnove. To bi bilo lahko zelo hitro 
poučevanje usmerjeno v učitelja. Začnem s tem. Ko pa vidim, da imajo baze usvojene, je learning by 
doing. Toda s tem razredom sem drugo leto in osnove smo usvojili lansko leto. Zdaj jim dam lahko 
možnosti za »polet« 

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih 
motivirate in dosežete, da učenci književnost vrednotijo in cenijo? 

Kako učence motivirate za branje?  

Verjetno z branjem knjig in morda poezijo. Mislim, da je to zelo pomembno.  

Jim date na voljo knjige, berejo skupaj ali kako? 

To leto so prebrali dve knjigi. Ena je bila s študentom. On jim je dal navodila. In naslednjič so nekaj 
delali.  

Kaj pa? 

Lahko so risali. Ali pa drama. To je zelo dobra zadeva. Če se je kaj zgodilo. Tako lahko imamo 
organiziramo določen čas za vajo in potem zaigrajo. Ali obravnavajo. Ali pa naredimo časopis o 
knjigi. Kritike in podobno. Odvisno. Pri drugi knjigi smo šli v knjižnico in sem rekla, naj si izberejo 
knjigo. In fantje so seveda izbrali Racmana Jako. Potem sem jim sama izbrala knjigo. Doma so jo 
prebrali. In tu na steni lahko vidiš, kaj so potem napisali. Mnenje in kaj se je zgodilo v zgodbi. 

Sicer pa ste nekaj omenili, da lahko berejo sami? 

Da, ko imamo malo časa, jim rečem, dobro, lahko berete, če želite.  

Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 
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Vsako leto si naredim letni plan. Lahko tudi zelo podrobnega. Veliko dela. Seveda se spreminja ves 
čas, toda načeloma imam letni plan.  

Toda to ni obvezno. 

Da. Toda jaz ga naredim. Zame je pomembno, da ga imam. Ker je že moja miza čista zmešnjava, 
zato ga res potrebujem.  

Kako se običajno pripravite na učno uro materinščine (književnosti)? 

Vsako leto imam ta ... načrt študentu o knjigi, ki jo morajo učenci obravnavati. In študent ima na 
voljo 10 učnih ur, da to naredi. Imam 20 učencev, zato moram izbrati nekaj, kar imamo. Toda če je 
predolga, to ni dobro, za učence je to potem mučno, in nekateri fantje so tako nemirni in bi to dojeli 
kot kazen. Zato je težko izbrati dobro knjigo. 

Kako pa izberete? Je sodobno, finsko, znano ...  

Nekaj klasičnega. Ne spomnim, kaj smo brali letos. Ni nujno, da je finski avtor. Aha, to leto je bila 
Astrid Lindgren Moj sin Mio. Zgodba, lepa zgodba. Astrid Lindgren je zelo dobra. / ... /Toda ena od 
staršev me je poklicala in spraševala, zakaj sem jim dala v branje ravno to knjigo, saj je tako težka. 
Povedala sem ji, da na tej šoli v šoli ne beremo lahkih knjig. Ker morajo učenci misliti, spodbuja 
razmišljanje.  

Se orientirate po določen kurikulumu, priročniku? 

Da, sledim priročniku. 

Imate enega ali več? 

Več. Vedno si pogledam, kaj je na voljo in potem se odločam, ali želim kaj uporabiti. Včasih so 
popolnoma neuporabni. Toda včasih sem prav vesela.  

Ali sledite izboru besedil v priročnikih ali jih izbirate glede na lastne preference ? 

Moja izbira. Vedno si pogledam, kaj je. Mogoče je dobro, vendar si zaupam.  

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Pri običajni učni uri, no, odvisno. Večinoma zaupam otrokom. Ne računalniki. Izhajam iz otrok. Če 
imamo biologijo, veliko delamo z računalniki. Tam veliko igramo igre tudi. Veliko pa računalnik, 
najdem slike in tako naprej. Toda ne pri književnosti 

Filmi? 

O, študenti veliko uporabljajo You tube. In tam je veliko dobrih stvari. Ne dolge, le nekaj minut. 
Sicer imamo tu pravila, da se to ne sme, ni dovoljeno. Ampak če je kaj dobrega in če so kakšne 
varne strani ... na primer stare novice, dokumente, se mi to ne zdi problem. Na primer nekaj zelo 
kakovostnega. Zato to uporabljam in mi ni mar, čeprav ni dovoljeno. Isto kot pri kopiranju knjig / 
.../ 

Kako otroke seznanite s kulturno dediščino, pomembnimi avtorji (Runeberg, ep Kalevala) in 
kako s sodobno književnostjo (Jansson, Mumini)? 
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Mumine bi dala malo mlajšim, ti so že malo prestari zanje. Sicer pa vsako leto februarja 
proslavljamo dan Kalevale. Torej vsakič delamo veliko s Kalevalo. Verjetno sem jim prebrala že cel 
ep Kalevala. 

Torej berete naglas? 

Da, jaz berem. In imam zelo dobro knjigo. Ni prava Kalevala, ampak za otroke, ima zelo lepe slike 
in otroci jo imajo zelo radi.  

Kako dolgo jim torej ponavadi berete v eni uri? 

Vsako dan eno uro. In traja približno en teden. Potem pa organiziramo kakšno igro ali kaj 
podobnega.  

Bi opisali kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  

Letos sem prebrala Kalevalo, potem pa smo se pogovarjali. Vprašala sem jih, kateri del Kalevale jim 
je bil najbolj všeč in potem so naslikali veliko sliko. Imeli smo veliko velikih slik. Akvarele. Na 
stenah smo imeli naslove o tem aparatu sampo. No, potem je bilo tako, da so si izbrali zgodbo in jo 
naslikali. Vzeli smo si veliko ur in naslikali so zelo dobre slike.  

Še kakšne? 

Imam zelo pridne študente. Pri zgodovini so organizirali kavarno. Imeli smo ... hm ... 'finski  
nacionalni občutek'? Imeli smo Snelmanna, avtorja Kalevale in še enega. In oblekli so se v te 
pomembne veljake, pred sabo so imeli kozarec soka. Imeli smo »aurora serva«, imeli smo nekakšen 
velik sestanek pomembnežev in hoteli so narediti časopis, da bi prebivalce civilizirali. Imeli smo 
različne skupine, na primer kmete in ostalo. Te so spraševali, kaj bi napisali v časopis, mogoče o 
kakšni inovaciji v kmetijstvu, drugi so bili mogoče neki direktorji v industriji. Bili so tako lepo 
oblečeni in bila je izredno zanimiva ura, mogoče najbolj zanimiva v zgodovini našega razreda.  

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca 
posredujete staršem ali skrbnikom? 

Večinoma s testi. Številčno. Seveda pa razmišljam tudi o vedenju. Če so aktivni, jim dam boljšo 
oceno. Če so pasivni, to vpliva. Večinoma si vse zabeležim. Vedno jih opazujem.  

Imate tudi ustne teste? 

Ne. Toda med urami jih kaj vprašam, recimo o nalogi. Se bom pa spomnila, kako se vedejo pri 
pouku, to prav gotovo. Če so aktivni.  

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja – če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev, ali jim diferencirate delo, naloge, imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  

No ... seveda moram o tem premisliti in če je tu nekdo, ki ima velike probleme, pride Tuija 
(specialna pedagoginja), ki je specializirana za posebne potrebe. Včasih jim dam drugačna besedila. 
Taka naredim tudi za tiste, ki so zelo napredni. Seveda učitelj vedno potrebuje veliko. Vedno imam 
pripravljenih več nalog za uro. Včasih jim dam pri matematiki težje naloge.  

Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 
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Ves čas. Grozno se počutim.  

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? 

Zaupam si, toda tudi po 15 letih ... naredila sem veliko napak in potem sem si rekla – prav, nekaj 
moram spremeniti. Toda v glavnem si zaupam. Pomagam pa si z informacijami, ki jih poiščem.  

Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

Da.  

Je kakšna dejavnost, za katero lahko rečete, da je vam lastna v izvajanju? ( Ali značilnost, 
način ... nekaj, česar drugi mogoče ne počnejo.) 

Moja posebnost .. mogoče posebne potrebe. Mislim, da sem najboljša s tistimi, ki niso običajni. 

Oh, seveda, tudi delali ste že ... (učiteljica je delala nekaj let v oddelku otrok s posebnimi  
potrebami in z učnimi težavami. Njeno delo je bilo poučevanje štirih otrok, opomba 
spraševalke) 

Da, res je. Seveda si ne želim, da bi v razredu imela otroke s težavami, vendar mislim, da mi to 
nekako gre. Opazila sem, da je to nekaj, kar lahko delam. Če imaš otroke, ki so zelo nemirni, je delo 
težko, toda meni kar dobro uspeva. Imela sem tudi otroke, ki so bili v bolnišnici. Morali so 
obiskovati šolo v bolnišnici. Dva otroka sta prišla naravnost iz bolnišnice v moj razred in počutila 
sem se grozno, toda nekako je šlo. Uspelo mi je. Z nekaj sivimi lasmi ☺ 

Kaj, če kaj, izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 

Na tej šoli delamo veliko. Če bi bila v običajni šoli., bi imela na skrbi le poučevanje. Tukaj pa 
delamo z univerzo Turku in imamo veliko projektov. Okoli 30 se jih izvaja ves čas! Jaz sem del 
skupine Unesco in večinoma se osredotočamo na stari del Raume (predel mesta, ki je pod Unesco-vo 
zaščito, op. spraševalke) in Samalähdenmaki (?), to so stari grobovi okoli 20 km stran. Sem tudi v 
skupini Zelena zastava (ekološko, energetsko) in starševsko združenje ... in del skupine za zabavne 
dogodke. Ni pa samo v zvezi z zabavami, tudi s splošnim počutjem na šoli. Za vse osebje na šoli. 
Sicer pa sem tudi del mednarodne skupine.  

In vsi se tudi izobražujete v zvezi z računalniki ...  

Da, vsi se moramo. Sovražim ta tečaj. 

Veliko stvari ... 

Menite, da imate preveč dela? 

Da. Meni pravzaprav izplačujejo plačo po urah. Imam 25 predpisanih delovnih ur na teden, toda 
večinoma jih naberem okoli 40. Kar ni pošteno. Plača je enaka, služba pa velika.  

Zakaj je temu tako? 

Na Finskem smo učitelji edina skupina, ki dobiva za veliko dela plačo, primerno le nekaj ur. Noben 
drug poklic nima takega sistema izplačevanja plač, policisti ne, tudi medicinske sestre ne. Učitelji 
smo edini, ki smo pač tako dobre osebe, da si želimo izvesti dobre kakovostne ure ne glede na vse. 
Če se moram za neko učno uro pripravljati tri ure, se bom pripravila eno učno uro, se bom, ne glede 
na vse. Videli pa bodo le to eno učno uro.  
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Ali menite, da je kakovost poučevanja na Finskem dobra? 

Poučevanje da, šole pa ne. Mislim, da nimamo dovolj denarja. To je seveda lepa šola. Mislim pa da 
so ostale običajne šole v slabem stanju. Stavbe so grozne. Nimajo dobrih računalnikov, nimajo 
kamere za dokumente, imajo veliko otrok v enem razredu, nimajo učitelja za otroke s posebnimi 
potrebami. Ti mogoče pridejo za eno uro na teden, prav tako medicinske sestre. Tako da so učitelji 
dobri, v splošnem pa primanjkuje finančnih sredstev.  

Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati finskih učencev na področju bralne pismenosti visoko nadpovprečni? 

Mislim, da je to zato, ker imamo dobre šole za študentsko prakso. Naši učitelji gredo na univerzo in 
mislim da vse prihaja od tu, kar so učitelji visoko izobraženi. Mislim, da je to razlog, šole za 
študentsko prakso. 

Kakšen nasvet študentom? 

Veliko jim svetujem. Ne gre za znanje, gre za samozavest. In usmiljenje s samim sabo. Če se ne 
izide, se ne obremenjuj preveč. Ne sekiraj se, dobro se naspi in naslednjič bo drugače.  

Kako pa je bilo z vami, ko ste začeli učiti, glede na to, kako ohlapen je kurikulum? 

Bila sem zelo živčna. Grozno je bilo, bila sem tako zelena! Kako kaj narediti. Imela sem te stavke: 
Delo me bo naučilo. Imela sem učno uro in potem sem ugotovila, kaj vse je bilo narobe in kaj 
narediti. Tako je bilo celo prvo leto in tudi v drugem. Tako da je moje poučevanje osnovano na 
izkušnjah. Ko sem začenjala, se mi je zdelo grozno,saj nisem vedela ničesar. Imela sem tudi težavne 
otroke in pojma nisem imela, kaj naj z njimi. Nekaj sem poskusila, pa ni delovalo. Prav, potem sem 
poskušala drugače. Tudi študentom to povem. Še vedno se tudi jaz veliko naučim, tako se vedno 
dogaja. In vsako leto imaš drugačno skupino otrok, drugačne otroke. 
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PRILOGA K: Intervju z učiteljem Jormo 

Intervjuvanec           Kraj Datum Ura Trajanje intervjuja 
(minute:sekunde) 

Učitelj Jorma  
   

Finska 24. 5. 2011 7:06  35: 54 

 

TRANSKRIPT INTERVJUJA 

Pozdravljeni, ime mi je Jorma, učitelj 6. B. 12-, 13-letnikov.  

Kako dolgo poučujete? 

Štirideset let. Čez nekaj tednov imamo štirideseto obletnico s sošolci. Štirje so umrli. In jaz sem 
najmlajši. Dvainšestdeset let. Vsi ostali so starejši. Jaz sem edini, skoraj edini, ki še vedno dela.  

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

 To je težko vprašanje. Pouk književnosti je tu večinoma branje knjig. Dovolim jim, da berejo in to 
pomlad so imeli krajše predstavitve o knjigah, ki so jih prebrali. Povedali so, kaj jim je bilo všeč in 
komu bi jo priporočali in tako naprej. Toda mislim, da mora biti svobodno. Če jih siliš, izvajaš 
pritisk, da trdo delajo in analizirajo in ostalo, se bojijo in lahko nehajo brati. Ko so otroci spri teh 
letih, morajo imeti možnost, da berejo svobodno. Imajo knjigo, ki je vedno na mizi na voljo in jo 
lahko berejo, ko nimajo drugega dela. Na steni imamo tudi »knjižno drevo«. Ko prebereš knjigo, 
dodaš list in nastaja drevo. To je tu zelo običajno. Mislim, da je enako v mnogih drugih razredih.  

Da, vidim, da tu veliko berete.  

Obstajajo velike razlike. Imam nekaj fantov, ki niso prebrali niti ene knjige, toda nekatera dekleta .. 
v primerjavi z njimi preberejo veliko. Razlike se poznajo. Na pisanju in tudi jezik je veliko 
bogatejši, ko veliko bereš. In vključuje miselne strukture. Včasih vključim nekatere pisatelje in 
potem predstavijo, kar vedo o njih. Lansko leto sem imel prav tako 6. Razred in tako delo, z 
letošnjim pa ne. Šli smo tudi v knjižnico in knjižničarka je dala veliko dobrih namigov za branje. 
Namigi so zelo dobri, To je en način, kako vzbuditi interes za branje. Imamo tudi svojo knjižnico, 
kjer si izposojajo knjige. In zelo je priljubljena.  

Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

Mislim da imam implicitni načrt za celo leto. Sem oseba, ki dela zelo spontano. Situacija je zelo 
pomembna. Moraš se znati soočiti, »carpe diem«, in moraš gledati, kaj ti otrok da v trenutku, ko 
nekaj delaš. Nato iz marginalnega vzameš stvari, ki jih potrebuješ. In na ta način je vsaka situacija 
nova. Imam pa rdečo nit in vem, kaj želim doseči. Toda v vsaki situaciji moraš dati možnost za 
svobodno razmišljanje. To pa mora biti povezano z nalogo, ne kar vsaka misel. Pri matematiki, na 
primer, je veliko možnosti. »Kaj misliš ti o tem?« In to je način, po katerem lahko otroci zaupajo 
lastnemu razmišljanju. In to je zelo pomembno. In poučevanje nasploh je v devetdesetih odstotkih 
emocionalni proces. Vsaj. In vsak ima to inteligenco. In to je to. Če imaš dober občutek, 
sproščenost, se lahko učiš. Sicer pa ti vzame energijo. In zato je situacija, trenutek, zelo pomembna 
oziroma pomemben. 

Kako se običajno pripravite na učno uro materinščine in književnost? 

Sicer imam okvirni plan, potem pa pogledam, kako je. Vedno pravim, da si moraš postaviti cilje zelo 
nizko. Potem gledaš glede na situacijo in ustvariš, konstruiraš, malo po malo. Pogledaš v oči. In 
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vprašaš: »Ali razumeš?Česa ne razumeš? Povej mi. O čem sedaj razmišljaš? Ali jaz razumem, kako 
sedaj razmišljaš?« Tu mora biti nekakšno partnerstvo. Smo enakovredne osebe in tako to gre. »Povej 
mi, pridi z mano.« Vsaka ura, vsak trenutek je unikaten. Gre tako ... včasih gre navzgor in včasih 
navzdol. Ne vem, kaj gre včasih narobe in nič ne deluje. In jaz takrat rečem, da moraš biti odprt do 
razreda. Vprašam, ali sem postavil vprašanje napačno, ali naj jih vprašam drugače. Vržem žogo v 
razred in čakam, kaj se zgodi.  

Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

Nekatere instrumente iz priročnikov uporabljam. Dejstva so pač dejstva. Nekaj jih vzamem, dam 
razredu in nato delamo na tem naloge. Priročnikov se ne držim v stilu »Poglejmo si naslednjo 
alinejo«, ven izberem nekaj dejstev in nato delam z razredom. In kar se mi zelo pomembno je, da 
imam v zavesti naslednje: »Jaz imam določeno strategijo v svoji glavi, toda – kakšno strategijo imaš 
ti?« To je svobodno razmišljanje.  

Ali sledite izboru besedil v priročnikih ali jih izbirate glede na lastne preference ? 

Večinoma vzamem primere iz knjig.  

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

 Kamero za branje dokumentov, ta je zelo dobra, sicer pa sem precej staromoden (smeh). Če oprema 
nima funkcije, je neuporabna. Če jo ima, je dobra. Toda tabla ... to je številka ena. Lahko spontano 
rišeš, kaj obrazložiš, ni ti treba iskati svojih primerov, kajti tako trenutki uidejo. Bolj je enostavno, 
boljše je. Vse je lahko pripomoček. To (dvigne neko naključno stvar in pokaže, kako je lahko 
uporabna pri matematiki in razlagi celote). Najpomembnejše je razumevanje. Ničesar se nisi nauči, 
če nisi razumel, kaj se dogaja. Lahko gledaš skozi očala, toda učenec niti najmanj ni prisoten 
miselno. In narediš uro, kot si zamislil, pa to nima nobenega učinka.  

Kako učence seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi seli (npr. Kalevalo ali pesnikom J. 
L.Runebergom) in kako s sodobno književnostjo ?Bi opisali kakšno zanimivo organizirano 
učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo izvajali (in je v povezavi zvezi s 
književnostjo)?  

 Približno enako vsako leto. Kakšno leto vzamemo knjige in pesmi, kako drugo leto osebo. Neko 
leto smo imeli velik Kalevala projekt. Bilo je okoli 200 let ali nekaj takega. Zgradili smo sampo 
(element iz Kalevale) in podobne stvari, ne spominjam se ravno najbolje. Toda bil je skupen projekt 
cele šole. Lepo je, ko narišejo kako pomembno osebo npr. Runeberga. Sicer pa beremo in igramo 
krajše dele, pantomimo in spontane igre vlog.  

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek? Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca 
posredujete staršem ali skrbnikom? 

 Ocenjujem, kako so predstavili knjigo. Kako zrelo in globoko. Nekateri so zmožni povedati le nekaj 
besed, neka deklica pa je imela zelo kvalitetno predstavitev. Starše pokličem, ko čutim, da je to 
potrebno, sicer pa ne. Načeloma dvakrat v letu.  

Imam tudi teste. Pri vsakem predmetu med pet in deset večjih in manjše. Ko je obsežnejši test, jim 
povem prej. Po domačih nalogah imam manjše teste.  

Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni? Ali pri poučevanju izvajate določeno dejavnost, za katero lahko 
rečete, da je avtorska (ali imate določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

 Mislim, da sem to že nekje prej omenil. Preferiram metakognitivno reševanje problemov. Svobodno 
razmišljanje, reševanje in spraševanje o tem, kaj si mislijo. In nekaj načel:» Ali ste pripravljeni?« 
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Ustavim jih, jih prosim, naj vstanejo in jih umirim. Vprašam jih, ali so pripravljeni in potem 
povabim, naj sedejo, zelo pomembno je, da so sproščeni, da so umirjeni. In da niso v naglici ter 
napeti. Da se počutijo v varnem zavetju, klimi. Tudi humor je zelo pomemben. Ko pride sredi 
naloge, je najpomembnejši. Veselje je zelo pomembno. Ne skrbi vedno, bodi srečna. Če nečesa 
nismo dosegli danes, ne skrbi, to bo že prišlo.  

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja – če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev, ali jim diferencirate delo, naloge, imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  

Včasih jim dam drugačne naloge. Včasih se po šoli usedemo skupaj, čeprav je to zelo težko 
organizirati zaradi narave naše šole in študentov. Otroci so tu kar v težkem položaju.  

Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

 Da, velikokrat se počutim tako, toda NI MI MAR. Mislim, da naredimo, kar pač lahko. Moram se 
osredotočiti na to, da je učenec stvari razumel. Nobenega smisla ni, če hitimo na naslednje teme in 
so le nekateri razumeli. Zelo pomemben je čas za razumevanje. Če hitiš, si nervozen, ne moreš se 
sprostiti in ne gre. Nekateri predmeti, kot na primer biologija in podobno, so le enkrat na teden. In 
to je premalo. Zato pač vzamem le nekaj stvari iz kurikuluma.  

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

 Da. Ni mi mar, kaj si ljudje mislijo, na splošno. Globoko v sebi se počutim svobodnega.  

Kaj, če kaj, izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? Ali menite, da imate preveč delovnih obveznosti? 

(šepetaje) Sovražim projekte. Imam svoje delo in študente in to je dovolj. Ne morem delati več. Še 
eno leto delam in nato grem. Preveč je noro. Študijske skupine in sestanki in podobno. In delo v 
miru. Ni odvisno od otroka, ampak tudi od teh stvari. Ne moreš iti na preveč smeri hkrati in tako 
narediti več stvari na pol. Preveč sem star, tega ne prenesem (v navihanem tonu)! 

Ali menite, da je kakovost poučevanja na Finskem dobra? 

Preveč sem globoko v sistemu, ne morem ga vrednotiti. Toda mislim, da je kvaliteta dobra, glede na 
rezultate.  

Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati finskih učencev visoko nad povprečnimi rezultati vseh sodelujočih učencev)? Mislim, 
da je to zaradi osnovnih stvari, ki jih tu delamo. Kurikulum je dober in osredotočamo se na osnovne 
stvari. Branje, matematika, naravoslovje. Naredimo dobre osnove in nato so rezultati vsake osebe 
nadgrajujejo, ko postanejo mladi odrasli. 
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PRILOGA L: Intervju z učiteljem Juho 

Intervjuvanec           Kraj Datum Ura Trajanje intervjuja 
(minute:sekunde) 

Učitelj Juha  
   

Finska 23. 5. 2011 8:43  39:54 

 

TRANSKRIPT INTERVJUJA 

Govorim z Juho. 

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

Hm ... Misli, da so vsi učenci zelo pomembni. Meni so. Poskušam pomagati vsakemu, kolikor 
morem. Hm . Ne toleriram izzivanja in imamo zelo dobro atmosfero v razredu. In mislim, da je to 
zelo pomembno.  

Kako to dosežete? 

Na začetku imamo veliko vaj. Veliko delamo na tem in rad delam z otroki v skupinah. 

Torej na začetku veliko delate po skupinah? 

Da, in uporabljam veliko dramatiziranja. Mislim, da je to zelo dobro za skupinsko delo.  

Je tako pri vseh predmetih? 

Ne, na splošno. In skupinsko delo lahko uporabljam pri vseh predmetih, seveda, toda na splošno se 
osredotočim na skupinsko delo v splošnem.  

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih 
motivirate in dosežete, da učenci književnost vrednotijo in cenijo? 

 Moram jih motivirati, otroke. Običajno uporabljam glasbo ali igranje. Najti moram pravo glasbeno 
podlago, na primer Kalevali. Če jo uporabim – na Finskem je veliko rock skupin, ki v glasbi 
uporabljajo besedila iz Kalevale. / .../  

Ali uporabljate tudi filme? 

Da, vendar ne pogosto. Bolj mi je blizu dramatizacija. 

Date jim torej delo.  

Da. Veliko moram delati. Poučevati dramatizacijo ni lahko. Toda sedaj smo veliko vadili in gre. 
Toda ni tako lahko, če grem v drug razred. Če grem v 5. B, na primer, ni lahko reči, da bomo sedaj 
delali dramatizacijo in skupinsko delo. Potrebno je biti vajen tovrstnega dela.  

Kako to naredite, jim date knjigo?.  

Ne, najprej se moramo »ogreti«. To leto sem študiral igro, istočasno s poučevanjem na tej šoli, in 
najprej se moramo ogreti z lahkimi vajami. Ko se učenci lahko premikajo, se imajo lepo, gremo 
lahko z vajami globlje. Še vedno morajo biti lahke. Nato vzamem kako knjigo – to (pokaže na 
priročnik z vajami) je na primer zelo dobra knjiga za igro, vzamem ven primere in vaje / .../Tu je 
tudi pantomima.  
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To je na primer ena lekcija. 

Da in vse imajo zelo radi. Če imam Kalevalo, na primer, lahko uporabim te vaje za Kalevalo, le 
malo jih priredim   / .../ 

Koliko ur igranja na teden torej ... 

Eno ali dve.  

Ste že kdaj to naredili pri matematiki? 

... Ne še. / .../ Mogoče naslednje leto. Sicer pa pri zgodovini, religiji, pri materinščini in 
književnosti ... tudi pri glasbeni vzgoji, seveda  ... In imel sem tudi učne ure plesa kot del igre. / .../ 
Toda vedno je zelo pomembno, zakaj se kaj počne. Tudi študentom sem to pokazal. Vedno moraš 
vedeti KAJ, KAKO in ZAKAJ. / .../ 

(8.) 

 Hm ... da, imamo, le kako bi se izrazil v angleščini ...  

Bralno diplomo? 

Ne, tega ne uporabljam. V razredu imamo spletno stran. Tam imamo bralno skupino. »Kirjalisuus« 
po finsko. Vsak učenec tja vpiše eno knjigo, napiše, kdo so glavne osebe in ostale, kaj se zgodi in 
kako bi številčno ocenil to knjigo. Ostalim pove tudi, katero knjigo je prebral, zakaj mu je bila všeč, 
zakaj bi jo priporočil in nato tudi ostali lahko vidijo, zakaj je dobro prebrati določeno knjigo. In 
tako so na voljo naslovi, primerni njihovi starosti. 

Si sami izberejo knjigo, ki jo bodo prebrali? 

Da. / ... / 

To je torej način izmenjave informacij. In samo stvar vašega razreda.  

Da. In preberejo med 6-10 knjig v enem šolskem letu, to je dovolj. To so naša pravila. Vsaj 6 knjig.  

In se nato o tem pogovarjate v razredu? 

Da, seveda.  

1. Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? 
Kako se lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? Kako se običajno 
pripravite na učno uro književnosti? 

Hm. Vzamem  okoli 10 učnih ur vnaprej. In potem, ni lahko misliti za celotno leto vnaprej. Misliti 
na celotno leto vnaprej ni mogoče, tu se situacija spreminja iz dneva v dan. Običajno si vzamem 10 
učnih ur vnaprej. Pogledam si predmet in za predelavo določenega dela porabim med 8-10 učnih ur.  

Si jih zapišete? 

Da. / .../ 

 

Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

 Malce. Pri glasbi nikoli. Pri matematiki vedno. Pri materinščini in književnosti včasih. Pri religiji 
včasih. / .../  
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Ali sledite izboru besedil v priročnikih ali jih izbirate glede na lastne preference ? 

 / .../ Če so dobre stvari, jih uporabim, sicer ne maram priročnikov.  

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Veliko uporabljam splet in projektor. Kamera v razredu ni dobra. Računalnik je moj 
najpomembnejši pripomoček. Pri pouku književnosti ni nič posebnega drugače.  

Kako učence seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi avtorji (npr. Kalevalo) in kako s 
sodobno književnostjo ? 

Z igro. In glasbo. In s slikami, seveda. Mogoče tudi s kratkimi video posnetki. Kratke stvari o 
avtorjih. Ponavadi naredim Power point predstavitev in vanje vključim informacije s spleta. Od 
sodobnih del so Mumini seveda zelo pomembni, Tove Jansson. In Astrid Lindgren, Pika Nogavička.  

Bi opisali kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  

 Naredili smo video animacijo. V skupinah so napisali zgodbe. Nato so sami fotografirali in si 
kasneje izbrali primerne fotografije. Nato smo posneli zgodbo z uporabo fotografij. S pomočjo 
programa Movie maker smo izdelali animacije. 

O čem so bile? 

Hm ... Bile so zelo dobre. Objavil sem jih na naši spletni strani in potem so na Rauma tv (lokalna tv 
postaja) želeli predvajati posnetke.  

O čem so bile? 

Bile so vznemirljive zgodbe. Najprej so napisali zgodbe, nato so fotografirali in nato izdelali 
animacije. 

In to so delali po skupinah? 

Da, vsak je imel v skupini svojo vlogo. In resnično so bili zelo dobri. Zelo sem ponosen nanje. / .../  

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca 
posredujete staršem ali skrbnikom? 

 Ni lahko. Ker imamo igro., književnost, branje, slovnico. In to je pet stvari. In če pomislim na eno 
oceno ... osem, devet, osem, devet, nato ocenim povprečje in jih ocenim.  

Toda kako ocenite? 

Da, odvisno je od pravil. Če ne prebereš knjige, kot je predpisano, to vpliva. In ocenjujem tudi, kako 
predstavijo knjige. Ko ocenjujem igro, gledam na delo v skupini. Če bi bil kdo, sicer jih nimam, 
toda ne bi bilo dobro, če ne bi hoteli sodelovati ... In seveda imamo teste. Lahko pokažem (pokaže). 
Dajem jim pluse. En plus / .../ Seveda pa pišemo tudi na računalnik zgodbe. Dam temo in otroci 
pišejo.  

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja – če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev, ali jim diferencirate delo, naloge, imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  
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 Naredim različne naloge in imam asistentko v razredu, tu Je Petra. Toda imam le 19 učencev in 
večina jih izdeluje dobro, le eden potrebuje pomoč. In ker imamo študente, jim lahko jaz vmes 
pomagam.  

Koliko študentov ste pa imeli? 

Trideset. V celem letu. Zelo veliko. Bilo je zelo težko.  

Koliko učnih ur so učili? 

Okoli 20 vsak. Jaz lahko poučujem okoli tri tedne na začetku šol. Leta in tri tedne na koncu. In 
nekatere ure tu in tam. In zelo pogosto takrat uporabim igro. Ali glasbo. / .../ 

Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

Da, imam premalo časa. Pa tudi živim v Turkuju.  

Toda v zvezi s poučevanjem ...? 

To ne, pridem čez vse cilje. 

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? 

 Da.  

Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

 Da. Zato sem tudi rad učitelj. Zelo je svobodno.  

Ali pri poučevanju izvajate določeno dejavnost, za katero lahko rečete, da je avtorska (ali 
imate določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

 Drama. In imamo veliko glasbe. Imamo sicer dve učni uri na teden, toda jaz imam tri ali štiri. To mi 
je najljubše in mislim da sem dober pri poučevanju glasbe in vsi imamo glasbo zelo radi. 

Kaj pa delate?  

Tam igramo in vsak od njih lahko igra. To je pomembno. 

Jim date instrumente? 

Da. Vse instrumente, ki so na voljo. Bobne, kitare, bas kitare in klavir. In tolkala. Najprej naučim 
pesem, nato vzamemo instrumente in nato se skušamo naučiti. Okoli štiri ure traja, da se naučimo 
eno pesem. Če imam zgoščenko, jih naučim preko tega ali pa sam zaigram in zapojem. Ponavadi si 
izberem pesem v angleščini. Naučimo se besede in si pogledamo sporočilo pesmi. Nato pojemo in 
kasneje se skušamo naučiti.  

Kakšne pesmi pa? 

Let it be, Knock knock knocking on the heaven's door in ... zelo so dobri. Imamo tudi video 
posnetke na spletu.   

Kaj, če kaj, izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 
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 Spletna stran je en projekt, sem tudi pri računalniški skupini, imamo veliko dela z računalniki. 
Velikokrat v letu se sestanemo in razmišljamo, kaj narediti. 

V zvezi z otroki ali ... 

Tako z njimi kot tudi z učitelji.  

Ali menite, da je kakovost poučevanja na Finskem dobra? 

Zelo je visoko, mislim. 

Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati finskih učencev na področju bralne pismenosti nekoliko visoko nad povprečnimi 
rezultati? 

 Finski šolski sistem je tako dober. Imamo ... imamo dovolj učnih ur in se vedno trudimo dati vse od 
sebe. Zelo je pomembno, kako se učijo. In če se ne, imamo učitelje za posebne potrebe. In imamo 
veliko pomoči za tiste, ki jo potrebujejo. Imamo veliko visoko tehnoloških pripomočkov in mogoče 
... Seveda smo dobri učitelji.  

Kakšen nasvet ponavadi date študentu? 

 Večinoma svetujem, da morajo biti taki kot so. Naj ne igrajo vloge. Bodi to, kar si. To je zelo 
pomembno.  

PRILOGA M: 

Intervjuvanec Kraj Datum Ura Trajanje intervjuja 
(minute:sekunde) 

Učiteljica Kirsi Finska 20. 5. 2011 11:06 39:54 
 

TRANSKRIPT INTERVJUJA 

To je torej intervju s Kirsi Urmson in vi poučujete 3. Razred.  

Da. 

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

Hm... Mislim, da je ena glavnih stvari, da bi nekako uživali v književnosti, da bi bila književnost 
nekaj, za kar bi uvideli, da te lahko osreči, da bi razvili prijetna čustva do nje. / .../... Da. Naučiti se 
uživati v literaturi. Je pa tudi v zvezi z jezikom in izražanjem. In uvidenjem, kako se izražati in 
videti tudi kakšne besede uporabljajo tisti, ki pišejo zgodbe in romane. Gre tudi za besedišče, kako 
tvoriš stavke, tudi ta del. Toda močno čutim, da književnost otroke nauči vrednote in nekako 
moralne dileme in kaj je dobro in kaj ne v življenju. In pri književnosti lahko avtorji opišejo 
različne stvari, ki se zgodijo v življenju in ljudem in ko se nekdo uči preko literature, mogoče tudi 
preko filmov, mu je mogoče lažje v življenju lažje nekako doživljati stvari v svojem življenju. Ko se 
lahko opreš na književnost, čeprav gre za fikcijo, je po svoje utemeljeno tudi v realnem življenju. 
Mislim da je življenje lahko zelo ozko in siromašno, če nimaš bogastva književnosti, da reflektiraš 
dogodke. Kot pravijo za begunce ki živijo na Finskem, na primer. Pravijo, da je književnost ena 
redkih poti, ki nam lahko pomagajo razumeti, kako se počutijo, ko živijo v tuji državi . Če jih ne 
poznamo, beguncev na primer. Če pa eden od njih napiše knjigo, si lahko predstavljamo, kaj se 
dogaja z njimi, kako se počutijo. Mnogi otroci izkusijo že zelo zgodaj v življenju težke situacije, 
ločitve, starši so lahko alkoholiki in podobno, in v književnosti lahko najdeš povezave in lahko 
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najdeš kaj v zvezi s temi delikatnimi zadevami in lahko začenjaš razumevati svojo situacijo malo 
bolje. Mislim, da je to zelo pomembno. 

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih 
motivirate in dosežete, da učenci književnost vrednotijo in cenijo? 

 Moraš jim brati in se pogovarjati. Moraš biti sposoben brati pravljice in zgodbe. Moraš jih 
uporabiti, njih. Včasih sem kritizirala naše berilo. Avtorji so uporabili samo eno zgodbo, ki se je 
nadaljevala, napisano od enega avtorja. In tega ne maram, mislim, da ni dovolj. Če beremo samo 
zelo dolgo zgodbo, ki jo je napisala le ena oseba. Mislim da je bistveno bolje pri berilih, kjer so 
kratki izseki prave književnosti. Mislim da je zelo dobro, da so v teh knjigah deli prave poezije, ne 
le narejene za to knjigo. / ... / Mislim da je to pomembno – da bereš prave knjige, pravo književnost 
in literaturo. Ne vem, kako je v drugih državah, toda tu so včasih nekatera berila narejena na smešen 
način.  

Da, tudi mene je presenetilo, ko sem si gledala knjigo Aapinen (prvo berilo), na 
platnicah je bil naveden avtor, v njej pa s o bila praktično vsa besedila njegova. 

Da, mislim, da je pri prvem berilu zelo težko oziroma nemogoče najti književna besedila, ki bi bila 
tako lahka, v tem oziru se mi zdi torej dopustno, da se učijo tako, dokler je učitelj sposoben v pouk 
vnesti tudi druga primerna besedila. V drugem razredu, ko pa otroci že znajo brati sami, mislim, da 
to ne zadošča več. In ... si slišala za to bralno diplomo? 

Da, je to ta projekt v Raumi? Vem o diamantni in srebrni ... koliko jih je bilo v vašem 
razredu? 

Vsi moji otroci so brali in vsi dobijo diplomo. To pomeni, da so začeli jeseni z branjem knjig. 
Narejen je spisek knjig, ki naj bi jih prebrali, glede na starostne skupine. To ni v nacionalnem 
učnem načrtu. Tako je tudi to lahko v pomoč učitelju pri izbiri. Za bronasto diplomo moraš prebrati 
tri knjige in za srebrno šest. Ena od njih mora biti poezija. Je tudi zlata. Za to moraš prebrati 10 
knjig. Možno je dobiti tudi diamantno, količino tu določi učitelj. Z Outi (kolegica, ki poučuje drugi 
oddelek tretjega razreda, op.a.) sva določili 25 knjig. Otroci imajo poseben zvezek za to, tam so 
kratke naloge. Ko so prebrali knjigo, rešijo nalogo (na primer odgovor na vprašanje ali risanje). Ena 
od mojih deklet je resnično želela dobiti diamantno diplomo, prebrala je 44 knjig. Tudi nekateri 
drugi jo bodo dobili, prebrali so po 25 knjig. Mislim da je to kar dobro. In ... Ko veš spisek knjig in 
si delaš seznam prebranih in pišeš naslove .. to vzpodbuja fante, da berejo. Dekleta vedno veliko 
berejo, toda ta sistem še posebej vzpodbuja tudi fante, da berejo več in začnejo brati. In to leto sem 
prinesla v razred knjige iz knjižnice. Tako da so tisti, ki niso sami šli v knjižnico, lahko izbrali 
knjigo izmed kupa teh, ki sem jih prinesla, kar precej pomaga. Sedaj ko so v tretjem razredu, je 
resnično pomembno, da se navadijo brati. Zelo dobro bi bilo, ki bi začeli brati zgolj za užitek. Ko so 
v šestem, jih je namreč težko navaditi. In ko govorimo o književnosti – pravljice so dobra pot za 
učenje moralnih dilem, v njih je vedno dobra in slaba oseba in dobro se je pogovarjati o tem, kdo je 
delal dobro in zakaj. Poučevanje lahko uporabiš tudi za preučevanje slovnice. Včasih ti pomaga pri 
pisanju. Učitelj prebere določen mali del in otroci morajo nadaljevati in si izmisliti konec. Mnogo 
poti uporabe književnosti je. 

Kako učence motivirate za branje?  

Moraš najti knjige, za katere misliš, da jim bodo zanimive. Take, v katerih so osebe, ki so njihove 
starosti in resnično moraš z otroki  …  mi smo naredili ... oni so naredili male predstavitve in potem 
smo jih vprašali, komu bi jo priporočili in zakaj in potem so povedali, da je ena kratka in druga da 
ima veliko slik ali da ta je zabavna ali da ima živali, ki so nekomu všeč. Pozoren postaneš na te 
parametre.  Naučiti jih je tudi treba, kako izbrati knjigo, da jim bo všeč. 
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Delali ste tudi po metodi »thinking approach«. Opisovali so parametre zanimivosti 
knjige.  

Da, s tem želim nadaljevati naslednje leto.  

In to s kupom knjig, ki ste ga prinesli v razred, je resnično dobro.  

Da. Mislim da bi to moral narediti vsak učitelj. Saj jih ni treba kupovati, imamo knjižnice in če je le 
dovolj knjig, si jih lahko izposodiš. V knjižnici Raume smo imeli tudi cele palete enakih knjig in to 
je priročno, če želiš res z vsemi razpravljati o eni knjigi. Lansko leto so izbrali študentje na primer 
eno knjigo, ki je bila potem vključena v vseh njihovih nastopih. In to je tudi dobro. Če pa za to ni 
možnosti, pač vzameš različne knjige.   

Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

Ne razmišljam o celem letu, no, mogoče malce. Sicer pa zaradi študentov načrtujem nekako 6 
obdobij, študentje namreč narekujejo termine. In ko pridejo, jim ne dam natančnih navodil glede 
priročnikov, ki naj uporabljajo, pustim, da si sami izberejo, kaj bi želeli, in tudi predavatelji jim 
dajo nasvete.  

Kako se običajno pripravite na učno uro slovenščine (književnosti)? 

Odvisno od namena. Če je namen učenje jezika ali glagole. Narediti moram kaj nalog. Ali če jim 
samo berem, če ugotovim, da že dolgo nismo brali. Odvisno, težko je reči, ker je toliko različnih 
ciljev.  

Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku, sledite izboru 
besedil v priročnikih ali jih izbirate glede na lastne preference ? 

 Nimam ravno priročnika, ki bi narekoval, kaj naj,  ne posebej za književnost. Običajno se priročniki 
osredotočajo na sestavo jezika in vprašanja v zvezi s tem. Si videla knjigo za književnost? (Jo 
prinese.) To je v zvezi z zgodbami, kako jo zgradiš in tu so pravi deli poezije in potem je o zvokih 
in črkah in tujih črkah ... in (kaže priročnik) vsako poglavje ima delček iz književnosti. Potem je del 
o pravopisu. In različni stavki in vprašalni stavki in o pisanju dialogov ... In zopet o besedah, 
sopomenkah in podobno. Tako je knjiga razdeljena. Gre za književnost ves čas. Mi ji sledimo, ne 
vedno sicer. Književost je tako ali drugače pri nas vedno prisotna.  

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

 Slike in kamero. Malo pametno tablo.  

Internet? 

Niti ne pri branju zgodb. Lahko bi verjetno kaj uporabii. Lahko bi jim dala tudi kakšne naloge.  

Kako učence seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi avtorji (npr. Francetom Prešernom) 
in kako s sodobno književnostjo ? 

To bi dala študentom (smeh). Imajo šest nastopov. Izbrali bi eno ali dve zgodbi iz epa Kalevala in 
pogosto bi izbrali še kakšno drugo zgodbo od drugod. Potem bi otroci dve zgodbi primerjali med 
seboj. Ali pa bi imeli kako poezijo in jo primerjali z besedilom. In potem bi iskali podobnosti,  
kakor pri likovni vzgoji, podobno je. / .../ Ampak pri Kalevali lahko vključiš igranje in dramo ali 
tudi likovno izražanje. Glasbo ...  

Kaj pa Runeberg, najbolj znan pesnik? 
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Včasih, ampak glede njega ne delamo velikih stvari. Mislim da je ep Kalevala veliko pomembnejši 
kot Runeberg, iskreno rečeno. Nekoč je nek študent naredil malo več, naredili so kratko radijsko 
igro. Sicer pa mislim, da je Aleksis Kivi pomembnejši. Napisal je prvi finski roman. Čeprav ni 
ravno za otroke, mislim da vsak pozna Sedem bratov in tako naprej.  

Ste tudi kaj o tem naredili? 

Ne, mislim da letos ne prav veliko.  

Bi opisali kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  

Malo morsko deklico, to smo dobro preučili. Šli smo kar globoko v zvezi s sporočilnostjo in 
povezala sem z likovno vzgojo. Izbrali so si del zgodbe, ki so ga narisali in dobili smo lep izbor 
slik. Bilo je zelo lepo. 

Dobro je tudi, da greste pogosto v računalniško učilnico in da jim dovolite, da tudi med 
poukom pišejo zgodbe ... 

Da. In več kot berejo, daljše zgodbe nastajajo. Na začetku gre za zelo kratke zgodbe, toda ko več in 
več berejo, so tudi zgodbe veliko daljše.  

Kako pogosto jim dovolite pisati med poukom? 

Mogoče enkrat na tri tedne, mislim, da nam ni uspelo pogosteje.  

In kako dolgo jim takrat dovolite? 

Eno ali dve uri. V poseben zvezek ali pa na računalnik. Včasih. In včasih dokončajo zgodbo doma. 
Spomnim se, da smo neko leto imeli eno zgodbo, ki so jo nadaljevali sami, cel razred, Nekdo jo je 
lahko vzel domov, napisal nadaljevanje in kaj dorisal in tako naprej.  

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca 
posredujete staršem ali skrbnikom? 

Verjetno starši izvedo o otrocih največ skozi pogovore in ko preberejo komentarje na zgodbe ob 
izdelkih v zvezkih, takrat lahko vidijo, kako jim gre. Toda ni pravih testov glede pisanja zgodb, pač 
pišejo.  

Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni? 

Poskušam delovati tako, da učenci lahko delajo, da so aktivni. In za tem lahko o tem razpravljamo. 
Ne da jaz predavam.  

In ta thinking approach ... delate veliko.  

Takrat jim dam posebne naloge.  

Da začnejo razmišljati.  

Da.  

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja – če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev, ali jim diferencirate delo, naloge, imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  
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 Pri branju književnosti je Jana (posebna uslužbenka, specializirana za učno pomoč) pomagala brati 
nekaterim v razredu. Brali so njej, tako smo spodbudili k branju, tiste, ki imajo težave s 
koncentracijo. In tudi pri izbiri je pomembno, da izbereš pravi material, še posebno za tiste, ki ne 
berejo veliko. Moraš pomisliti, kaj ponuditi, da bi jih zanimalo. 

Kako? 

Skušam jih izbrati skupaj z njimi. Skupaj gremo v knjižnico, na primer, in pogledajo, kaj jim je 
všeč.  

Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

Ne bi rekla. S književnostjo se čez leto kar precej ukvarjamo. Leta ne načrtujem glede na število 
listov v knjigah in ali bom predelala v letu celotno knjigo ali ne. Pozorna sem na cilje v učnem 
načrtu in zato nisem v taki naglici.  

In časovno se vam izide, nimate problemov z doseganjem.  
Da, mislim da gre. Včasih 
  

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? 

Da. Zaupam si. Včasih mogoče kaj predebatiram s kom. Včasih se tudi pogovorim s študenti kot 
mentorica, v zvezi z njihovimi idejami in podobno. Toda dajati preveč natančna navodila ni najbolj 
zaželeno pri mentorjih. Študentje potrebujejo svobodo, da načrtujejo sami ter uživajo. Morajo se 
navaditi na načrtovanje in iskanje informacij. Nobenega pomena ne bi imelo, če bi jim dajali 
natančna navodila glede učnih ur. Potem bi lahko imeli kar svoj načrt, ki bi ga oni samo izvedli.  

Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

Na Finskem smo zelo svobodni glede tega. Pri izbiri metod in materialov. Nihče nas ne nadzoruje. 
In tudi v tem smislu, da mi ni treba ničesar v zvezi s poukom zapisati.  

Ali pri poučevanju izvajate določeno dejavnost, za katero lahko rečete, da je avtorska (ali 
imate določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

Joj, ne vem,kaj delajo drugi! Jaz poučujem svoje razred, v druge pa ne grem  ... tebi pustijo in lahko 
vidiš, kako poučujejo, jaz pa ne. Včasih imamo kakšno sodelovanje, sicer pa smo učitelji v svojih 
razredih (smeh).  

Kaj, če kaj, izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 

 Pred novim letom je bil velik projekt v zvezi s književnostjo. V razredu smo imeli nekakšne 
pilotske teste. Preverjali smo neki material in na koncu ocenili napredek ...  

Kaj pa na splošno? 

Pomoč učiteljem, ki so mentorji, da postanejo boljši mentorji, to je ena od stvari, ki jih počnem. In 
projekt »thinking approach« in to vzame kar precej časa, sicer pa tudi ta računalniški tečaj, ki se ga 
udeležujemo vsi (se ga morajo), sicer pa vrtnarjenje, v skupini načrtovalcev v zvezi z našim vrtom 
sem, pa tudi CLIL projekt in pri programu Raume za projekte umetnikov.  

Ali menite, da imate preveč delovnih obveznosti? 
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Da (smeh). 

Ali menite, da je kakovost poučevanja na Finskem dobra? 

 Da, glede na to, da so naši delovni dnevi kratki, lahko dobro načrtujemo ure. Ker se zavedamo, da 
nimamo na voljo veliko časa, jih res pripravimo kvalitetno. Če bi imeli dolge šolske dneve, sem 
prepričana, da bi se vmes pogosto zgodila kakšna slabša ura. Kvaliteta bi se nekoliko »razrahljala«. 
Toda zdaj damo, ko smo tu, od sebe sto odstotkov. In čeprav priročniki ter učbeniki niso vodilo, so 
ti, ki jih uporabljamo, dobri.  

Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati finskih učencev na področju bralne pismenosti visoko nadpovprečni)? 

Vsi študentje na Finskem opravijo prakso na tej šoli za prakso. Vem, da v nekaterih državah to 
naredijo na katerikoli šoli. Toda, kako pripravljajo ure, ali jim kdo pomaga, ali so učitelji, dodeljeni 
za njihove mentorje, kompetentni, ali so dobri mentorji  ... mislim, da je obstaja velika razlika med 
tem, ali je nekdo kvalificiran mentor ali je samo vesel, da nekdo pripravlja učne ure namesto njega. 
Študentje, ki na naših šolah (torej posebej namenjenih za opravljanje prakse) opravljajo prakso, 
morajo vsako učno ure zelo dobro načrtovati in pripraviti. Izdelati morajo zelo dobre in podrobne 
načrte in se o njih pogovorijo pred izvedbo ure ter po njej.  

Toda pustite jim tudi veliko svobode.  

Da. Ker se morajo nekako naučiti načrtovati. To mora početi vsak učitelj. Ni tako, da si vzameš 
priročnik in mu slediš in temu rečeš poučevanje, to te še ne naredi učitelja. Gre za to, da moraš zelo 
dobro vedeti, kakšni so cilji in za dosego tega moraš narediti še kaj več od sledenja priročniki. 
Mislim da je kakovost precej dobra na FINSKEM. Prav tako pa lahko izbiramo. Veliko ljudi si 
namreč želi postati učitelj in ne uspe vsem. Tako pravzaprav lahko izbiramo res najboljše.  

Je kakšna skupna šibka točka študentov? 

Večina jih ima dober odnos, zanimanje, delajo trdo. Mislim,da jim nič ne manjka. Včasih imajo 
preveč stvari za narediti, študirati in opraviti prakso. Sicer pa ni z njimi nič narobe.  

Mogoče kakšen nasvet, ki ga date pogosteje? 

Mislim, da ni neke skupne točke, česa, kar bi bilo skupno vsem, pri vsakem je drugače. 



Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem 
 

LIII 

 
PRILOGA N: Intervju z učiteljico Kristi 

Intervjuvanec           Kraj Datum Ura Trajanje intervjuja (minute:sekunde) 

Učiteljica Kristi Finska  23. 5. 2011 11:14 41:43 
 

TRANSKRIPT INTERVJUJA 

Danes je ponedeljek, 23. maj. In govorim s Kristi Sihvonen ... 

Ki je tudi iz Estonije.  

Koliko časa že poučujete? 

Tu živim že od 1992. Tu pa delam okoli dve leti in pol. Diplomirala pa sem šele leta 2007. 

Resnično? 

Prej sem bila doma s tremi otroki.  

Potem ste tudi študirali.  

Da. Tu niso priznali moje srednje šole, ki sem jo opravila v Estoniji in morala sem vse še enkrat 
opraviti. / .../ To sem opravila leta 2002 in potem sem dvakrat poskušala s prijavo na to pedagoško 
fakulteto / .../ 

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

 Najpomembnejše ... Mislim da tukaj na Finskem  in s temi učenci, ki jih imam tukaj, mislim, da je 
ključno, da vzamejo knjigo in berejo. Ker imam le enajst učencev in mogoče jih le polovica bere 
knjige.  

Res? 

In polovica jih sploh ne bere. Misli, da je tako povsod po Finskem. Ni tako popularno. Mogoče je 
zanimivo, ko si star sedem let, toda tu imam fante, ki sploh ne berejo. Torej je ključnega pomena, da 
jih pripravim brati in da berejo tukaj. Imamo, mogoče ti je mentorica povedala, / .../ ta list, to 
diplomo in tam so knjige, ki naj bi jih prebral, oziroma so priporočene. Toda ne berejo, mogoče 
imam eno učenko, ki si je sploh pogledala. Toda ona bere v vsakem primeru. Nato imam dva fanta in 
dva ali tri dekleta, ki sploh ne odprejo knjig. Toda naučila sem jih, da gremo v našo knjižnico. Imam 
tako majhno skupino učencev, da si lahko izposodimo določeno število istih knjig in nato eno uro na 
teden namenim temu, da berejo le to knjigo. In potem seveda različne vaje in vprašanja o poglavjih. 
Zagotovo morajo prebrati vsaj eno ali dve knjigi na šolsko leto. Toda tudi, lahko vidim, te bralne 
spretnosti. Še posebej en fant, ta ne more brati preveč dobro. Toda sicer ključno ... vsaj eno knjigo 
na leto. Seveda jih vzpodbujam.  

Zanimivo. Eno uro na teden? 

Da. Le branje. Beremo to knjigo. Običajno začnemo tako, da preverimo domačo nalogo. Za domov 
jim naročim, naj na primer preberejo nekaj strani enega poglavja in odgovorijo na vprašanja, ki sem 
jim jih dala. Nato v razredu na začetku ure pregledamo naloge in se pogovorimo in potem beremo – 
naglas ali zase.  

Tudi vi berete naglas? 
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Da, včasih. In všeč jim je. 

Katere knjige ste izbrali? 

Bila je zelo zanimiva zgodba o .. realistična zgodba o fantu in dekletu, katerih starša sta bila ločena 
/ ... / velike črke so, to je dobro. Če so kakšne slike, je tudi dobro. To so enajstletni otroci. Toda 
imam tudi dobre bralke. Imam tri dekleta, ki berejo tudi zgodovinske knjige in ostalo. In seveda ko 
izbiram knjige, jih izbiram glede na tiste, ki so slabši. Ker če je pretežko, ne berejo.  

(Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih 
motivirate in dosežete, da učenci književnost vrednotijo in cenijo? 

Kako učence motivirate za branje?  

Ves čas jim pripovedujem, zakaj je pomembno brati, a jih ne morem siliti. Toda če starši ne cenijo 
branja, sem sama. Zato imam tudi eno uro na teden tako organizirano. Ker ne uporabljajo odmorov 
za knjižnice. Lahko jih prisilim, da tam sedijo, berejo pa ne 

Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

Mislim da je pri književnosti odvisno od teme. Toda branje … lahko izbiram knjige glede na 
knjižnico. Problem je ponavadi, če imaš velik razred, da si ne moreš izposoditi knjig za vse. Imam 
torej dve možnosti. Ali beremo tu. A potem nimajo domačih nalog, le branje. Ne vem, ali dojamejo, 
kakšno je sporočilo. Lahko pa jo odnesejo domov in potem imam zanje nekaj vprašanj. Lahko je tudi 
v zvezi s slovnico.  

Kako se običajno pripravite na učno uro materinščine in književnosti? 

  

Seveda si pomagam doma s priročnikom. Toda različne naloge in vaje ... mislim da to naredim 
doma.  

Si zapišete? 

Da. Moram, ker je veliko stvari. Velko stvari, o katerih hočem razpravljati, govoriti ... Toda glede 
knjig, tu si ne delam zapisov. Primeri so tudi v priročniku. Za hitre bralce ... pač gredo v knjižnico.  

Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

Odvisno, katero knjigo uporabljamo. / ..../ Jaz ... od tam vzamem slovnico. Pri književnosti ne more 
biti tako. Jutri gremo v Turku in mislim, da lahko potem otroci napišejo o tem. Sicer pa sledim tu in 
tam. / .../ Moram se vrniti k temi, saj imajo na to vezane delovne zvezke. 

Ali sledite izboru besedil v priročnikih ali jih izbirate glede na lastne preference ? 

Odvisno. Včasih so zelo dobri predlogi, zakaj ne. Če imam kaj boljšega, ohranim svoje. Seveda pa 
sem vezana na kurikulum. / .../Seveda je lažje,če imaš kakšen priročnik. V začetku je zelo težko, ko 
imaš le kurikulum, saj je tako širok.  

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Internet, seveda, potem  ...  glasbeno,  pri zgodovini smo naredili z glasbo ... letos, na primer, smo 
jemali finsko zgodovino od srednjega veka naprej in ta obdobja in smo to počeli preko glasbe. 
Haydn in tako naprej. / .../ in potem ... knezi ? 
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Filmi, jih kdaj uporabljate? 

Da, seveda. Imamo spletno stran v finščini in pogledamo si videokasete ali dvd. Obstaja neka star a 
finska knjiga in po njej je posnet film. Toda popularnih filmov ne gledamo. Disney ali kaj 
podobnega. Sicer pa »opettaja tv« (tv program, ki ponuja vsebine, primerne za pouk) / .../ pri 
različnih predmetih gledamo tv. Pa tudi You tube.  

Kaj pa resnični film (ne kratki video posnetek) pri književnosti? 

Niti ne. Če gledamo film, potem pišemo o tem, kakšen je bil, ali o igralcih ali kritiko. Mislim,da 
vsak dan gledajo filme, zato raje izbiram knjige. 

Kako učence seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi avtorji (npr. Francetom Prešernom) 
in kako s sodobno književnostjo ? 

Vsako leto malo Kalevale. Nekaj verzij obstaja,  imamo tudi »sampo«. To je aparat, ki dela 
bogastvo. Vsako leto jemljemo Kalevalo, nekaj v zvezi s tem. Naredili smo tudi igro. S študentko. 
Igro oziroma tri krajše igre. Imeli so sceno iz Kalevale in potem so morali narediti scenarij in tudi 
vloge. Morali so imeti nekaj glavnih oseb vključenih. Prebrali so torej tekst in ga modernizirati 
skupaj v skupini. Vnesti neke nove sodobne elemente, kot na primer kolo. In potem smo to skupaj 
zaigrali. Pred nekaj drugimi razredi. /.../Tudi peli so. Morali so brati, pisati, misliti, igrati.  

Pa Runeberg? 

To je odvisno od učitelja. Nekaj let nazaj smo imeli skupno srečanje vseh učencev v dvorani.,sicer 
pa odvisno od učitelja.  

Pa Tove Jansson? 

Tudi kaj naredimo, če beremo. A ne letos.  

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca 
posredujete staršem ali skrbnikom? 

V splošnem.. uporabljam »opit«(računalniški program šole, namenjen obveščanju staršev, op. a.) in 
kratka telefonska sporočila. »Opit« je na spletu. Preko tega programa šole pošiljam sporočila 
staršem. Sicer pa včasih tudi papirno, letos sicer še ne. Imamo tudi neko stvar ... Učitelj lahko piše 
svoja sporočila staršem. V knjižici. Jaz tega nisem uporabljala, ker so moji učenci nekoliko leni. 
Raje pošiljam sms-e, da se prepričam, da so starši obveščeni.  

Kaj pa testi? 

Ko imamo slovnico, imamo teste. In če je lahko. Ko pa pišemo spise  ...  potem pa gledam na pisanje 
v smislu, kako imajo zgradbo besedila urejeno, ali imajo neko sliko o tem, o čemer pišejo, in tudi na 
slovnico. In pravopis. / .../ In na odstavke. Take stvari ocenjujem.  

Toda ali jim poveste vnaprej za teste? 

Običajno. Če sem jih to učila, jim povem. Prav tako jim vedno rada povem povratne informacije. 
Nekaj dobrega in ostalo. Staršev posebej ne obveščam o tem. In ni ji treba ničesar podpisovati, vsaj 
ne pri književnosti. Sicer starše zberem dvakrat letno. Takrat se pogovorim z njimi. Običajno pa ne 
pridejo posebej. Razen tisti, pri katerih je vse v redu (smeh). Toda običajno jim vsak teden pošljem 
sporočilo o tem, kako jim gre. O izdelavi domačih nalog in podobno. Nekaterim pošljem sporočilo 
vsak dan, saj so nekateri učenci res težavni. Imamo nekakšen sistem, kjer zbiramo podatke o tem, ali 
otroci zamudijo, ne delajo nalog in podobno. In če starši sprašujejo, zakaj so slabo otroci ocenjeni 
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(in tako so ocenjeni na podlagi tovrstnih problemov), jim lahko te zadeve tudi natisnem in pokažem. 
Vse si zabeležimo.  

Kaj pa na koncu leta?  

Lansko leto je eden od učencev rekel, da noče pokazati poročila staršem in takrat sem ga poslala po 
navadni pošti.  

Toda ali jih številčno ocenite? 

Da. Od 4 do 10.  

Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni? 

Rada razpravljam z njimi. In to jim je všeč. In potem jih moram poslušati in biti tudi dobro 
pripravljena na razprave. In tudi »learning by doing« (učenje preko izkustva, op.a.) To imajo tudi 
zelo radi.  

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja – če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev, ali jim diferencirate delo, naloge, imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  

Ne uporabljam pomoči, ker imam tako majhen razred. Pri knjigah pa izbiram glede na njihove 
zmožnosti. Nekateri se nato pritožujejo, da so prelahke, a jim razložim, da mora biti za vse.  

Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

Seveda! ( smeh) 

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? 

Ne preverjam toliko, pri poučevanju. No, seveda vsak včasih potrebuje nasvet, povratno informacijo. 
Sem taka oseba, da če nisem prepričana, se ne bojim vprašati za nasvet. Druge učitelje ali starejše. 
Lansko leto nisem vedela, ali naj nekoga ocenim s šest ali sedem pri vedenju ... potem sem se 
pogovorila s kolegom Jormo in mi je pomagal.  

Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

Da.  

Ali pri poučevanju izvajate določeno dejavnost, za katero lahko rečete, da je avtorska (ali 
imate določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

Ne vem ... nikogar drugega nisem videla poučevati. Upam! 

Kaj, če kaj, izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 

Ta trenutek ničesar več. Sicer pa pevski zbor in tudi projekt »Prijazna šola« in Unescov projekt in 
za dan babic sem naredila projekt. Izbrala sem stare pesmi in potem smo izbrali lestvico najboljših 
dvajsetih smo se jih po glasbi naučili in potem smo jih imeli v programu petnajst na dan babic. Vse 
babice smo povabili na šolo v dvorano in smo jih peli skupaj.  
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Ali menite, da imate preveč delovnih obveznosti? 

Da. Toda je zelo lepo. 

Ali menite, da je kakovost poučevanja na Finskem dobra? 

Da.  

Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati finskih učencev visoko nadpovprečni)? 

Ne vem, zakaj, toda mislim, da ni tako resnično. Lepi rezultati, toda ne vem, ali kažejo pravo sliko. 
Mogoče merijo, ne vem, kaj merijo, toda ni tako zelo dobro. Mogoče osnovna, enostavna znanja. 
Toda mislim, da ne odraža in meri razmišljanja, veščin razmišljanja.  

Kaj ponavadi svetujete študentom?  

V tem letu sem imela skoraj 30 študentov / .../ Ali mogoče okoli 20. Kaj jim svetujem? Odvisno. Če 
je to njihovo prvo leto, jim moram prepričati, da je poučevanje prijetno in da je tu dobro poučevati 
in da se počutijo varne. Da se jim ni treba ničesar bati. Toda starejšim enake stvari. Dobro okolje, da 
se počutijo udobno in naj bodo taki, kot so. In malo humorja. Nekateri učenci pravijo: «Zakaj se ne 
smejite?» Tako da je to pomembno. In moraš narediti tudi omejitve. Daš igrišče na voljo, toda ti 
določiš, kje je ograja. 

Koliko potem učite vi? 

Po dva tedna v jeseni ... in potem v januarju ...  

Vsaka dva meseca po dva tedna torej. 

 Da!
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 PRILOGA O: Intervju z učiteljico Mervi  

Intervjuvanec           Kraj Datum Ura Trajanje intervjuja 
(minute:sekunde) 

Učiteljica Mervi Finska  25. 5. 2011 11:10 47:08  

 

TRANSKRIPT INTERVJUJA 

Oh, moja angleščina (smeh)! 

Govorim z Mervi in vi poučujete 6. razred in ste tik pred upokojitvijo.  

Da, in moji učenci bodo šli naslednje leto na drugo šolo. 

Koliko časa poučujete? 

Prvo leto je bilo 1969, toda na to šolo sem prišla 1976. 

In od takrat ste tu. 

Da. 35,5 let.  

Kot starost mojega brata (smeh).  

Da, to je tako kot eno življenje. Generacija.  

Veliko generacij, pravzaprav. SE je veliko spremenilo? 

Da. Nismo imeli elektrike  ...  Električne opreme. Le projektor. Bila sta le dva, eden v 
mojem razredu in še nekje.  

Je bilo enako število učiteljev? 

Ne. Mislim da jih je bilo devet. In nihče drug. Zdaj jih imamo preko 20 in 9 ostalih delavcev, nekaj 
takega.  

Koliko učencev je bilo? 

Okoli 160 ali 170. 

Torej skoraj enako število kot sedaj. In to je bila vedno šola za praktično 
usposabljanje bodočih učiteljev? 

Da, od leta 1898. 115 let. 

To sicer ni med vprašanji, je pa zanimivo. Se vam zdi, da so se metode poučevanja 
precej spremenile? 

O, da. Bila so obdobja, kot v drugih državah. Precej se je spremenilo.  

Je zdaj bolje, po vašem mnenju? 

Da, mnogo bolje. 

Je bilo zelo strogo? 
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Način, kako se je poučevalo, dolgo se je poučevalo na enak način. Spreminjalo se je počasi. Zdaj pa 
se zelo hitro spreminja.  

 

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

Hm  ... seveda branje. In osredotočanje. Da se osredotočiš na eno stvar, se koncentriraš. In seveda 
kultura Finske in evropska kultura. In zgodovina jezika. Na univerzi sem precej študija posvetila 
finskemu jeziku in vem veliko o zgodovini finskega jezika, zato mislim da lahko ob branju vidimo, 
kako se je jezik spreminjal. Mogoče Kalevala in Juhani Aaho. In književnost ... način pogleda na 
svet. Lahko ga razširiš. In poznavanje nam tudi pomaga, da živimo tu in skupaj. Če veš, kako je v 
neki knjigi, lahko razumeš ljudi in življenje.  

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih 
motivirate in dosežete, da učenci književnost vrednotijo in cenijo? 

Lahko bi rekla, da, oh, ne morem razmišljati v angleščini. Knjižnica. Mislim, da je to dober način. 
In splet. Lahko si pogledamo kakšne knjige. Na nekaterih mestih se lahko pogovarjaš o knjigah in 
velikokrat imam pomoč iz knjižnice. Nekateri uslužbenci vedo veliko o književnosti in o knjigah za 
mlade. In Juli (predavateljica s fakultete), ona lahko veliko pomaga. Pove nam o knjigah in učencem 
je to všeč. 

Kako učence motivirate za branje?  

Imamo delovne zvezke, v katere naredimo miselne vzorce in razmišljamo o kraju, času, kdo so 
osebe. 

Torej analizirate.  

Narišemo si miselni vzorec in naredimo povezave med elementi. Nato lahko narišemo ...  

Potek zgodbe, kako gre.  

Da. In napišemo, kaj se je zgodilo in kaj je vrh zgodbe tako naprej 

In to jim je zanimivo? 

Tistim, ki imajo težave pri branju in koncentraciji, to pomaga. Toda nekaterim, še posebej dekletom, 
to ni potrebno. Tako rade imajo zgodbe in branje.  

Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

Morala bi (smeh). Toda živim zdaj. In pogosto pozabim, kaj sem načrtovala (smeh). Oh, ravno 
včeraj me je nek učenec vprašal: »Kaj je najmočnejša droga?« želel si je vedeti. Rekel je: »Povej, 
povej!« Potem sem vzela knjigo in jim temo predstavila. Želeli so si vedeti vse o drogah. In to je 
način, ki mi je všeč. Ni posebno dober, saj lahko pozabiš kaj nujnega toda včasih je dobro. Zato 
občasno vzamem knjigo in jo berem in povprašam, kdo bi jo želel prebrati in ... 

Res? Veliko berete v razredu? 

Nič več, sem pa nekaj let nazaj. 

Ko so bili mlajši ali ... 
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Ker (zaradi bližajoče se upokojitve, op. spraševalke) poučujem le tri dni v tednu, in sicer tri 
predmete. Ne morem prav veliko. A ko sem poučevala cel teden in ko so bili mlajši, da. Skoraj vsak 
dan. 

Res? Vi ste brali? 

Da. In potem so zrasli in sedaj berejo sami.  

Se še kdaj zgodi, da berete vi? 

Da. Imam to malo knjigo, ki jo je napisal moj sorodnik. O »leirikoulu« (šoli v naravi, ekskurzijah, 
op. spraševalke). Knjiga govori o tem. Brala sem jo, preden smo šli (v Helsinke na ekskurzijo, op. 
spraševalke) in jo dokončala, ko smo se vrnili domov. In učenci so rekli, da je konec povsem enak.  

Kako se običajno pripravite na učno uro slovenščine (književnosti)? 

Preberem si knjigo, kakšen bi bil najboljši način, da to obdelamo v razredu. Če je več knjig, potem 
si ne preberem vsega. Včasih beremo kaj, česar ne poznam, ampak oni naredijo obnovo, izvleček. 
Lahko imamo tudi miselne vzorce in ...  

Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

Nimam dobrih. Toda knjiga, ki jo imamo pri predmetu materni jezik in književnosti – pokažem ti jo. 
Pozabila sem reči, da to v tem razredu letos poučuje Outi(kolegica, ki poučuje 3. razred in predmet 
zgodovina).  

Tako? Ampak imate pa veliko izkušenj.  

Res je. Tu je priročnik. A ge ne uporabljam prav pogosto. Tu so nekatere lekcije, kako pripraviti 
učno uro književnosti.  

sledite izboru besedil v priročnikih ali jih izbirate glede na lastne preference ? 

Oboje. Toda vedno jo uporabljam. So boljši predlogi od mojih (smeh). Imamo pa tudi dobro 
knjižnico in jo uporabljamo.  

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Ne spomnim se!(smeh) Kamero, računalnik, glasbo.  

Gledate kakšen film? 

Včasih. Pogledamo si Piko Nogavičko in potem beremo isto stvar in ju primerjamo. Ali obratno. In 
ponavadi ugotovimo, da je knjiga boljša.  

Kako učence seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi deli in avtorji (npr. Kalevalo, J.L. 
Runebergom) in kako s sodobno književnostjo ? 

Poskušam narediti kaj drugega kot branje. Slikamo ali plešemo ali pojemo ali kaj drugega. Da lahko 
razumemo, kaj se je zgodilo v knjigi. Imam Kalevalo za otroke. Uporabim delček in narišemo jo. In 
imam tudi zelo dober material doma. Pokažem ga. Povemo na primer nekaj o sliki in potem beremo 
in skušamo razmišljati, kaj se dogaja ...  

Bi opisali kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  
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Za to leto ve Outi. Zelo podrobno so prebrali neko madžarsko knjigo. Ne vem imena ... Vsi so jo 
prebrali. In napisali so zelo dolge zgodbe o tem. In naredili so predavanje o drug za drugega. V 
zvezi s to knjigo. Vsak od njih jo je naredil in jo predstavil na kratko, 5 minut ali nekaj takega. /.../ 

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca 
posredujete staršem ali skrbnikom? 

. 

Zelo je težko. V vsak razredu je treba doseči določene standarde. Potem vidim, da so nekateri 
presegli nivo, nekateri pa ga ne dosegajo. Skušam jim biti v podporo, jim pomagati, jim dobro 
ovrednotiti, oceniti, čeprav standardov ne dosegajo. In potem je težko, ker se zavedam standardov, a 
jih moram ovrednotiti. Zelo je težko, saj bi lahko povzročila, da bi nekdo zaradi tega nehal brati. In 
ravno tisti, ki bi moral brati. 

Torej jih vzpodbujate in skrbite, da se počutijo dobro.  

Da. In delam z majhnimi koraki.  

Testi? 

Testi so tisti, ki pokažejo. Včasih naredimo kakšno krajšo igro in preko tega vidim, kako razumejo 
knjigo.  

Jim date test ali jih bolj opazujete? 

Včasih zbiramo mnenja skupaj.  

Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni?Videla sem nekaj posebnega. 

Lansko leto smo imeli po 4 osebe v skupini, kot sedaj, prebrali so knjigo, potem so imeli pogovor 
preko spleta na programu »OPIT«(računalniški program, lasten šoli Rauma). Pogovarjali so se o 
zgodbi in skupaj naredili obnovo. NI bilo najbolj uspešno, toda meni je bilo všeč, če bi se izurili, bi 
to lahko počeli bolje.  

So to počeli v računalniški učilnici? 

Da, pa tudi doma, z domačih računalnikov. 

Naj si le osvežim spomin. Eden v skupini ima vlogo vodje, drugi je organizator, 
prinaša material in podobno? 

Da. In eden skrbi, da člani vedo kaj je treba narediti, pravilen potem dogajanja in da se naloge 
izvedejo.  

Torej imate vloge in vsak deluje v skladu z vlogo. In premenjate mesta. 

Da, enkrat na teden. Menjava vloge v skupini in člani. Vsak teden, da. Ni vedno ista skupina.  

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami učencev (učenčeve posebne potrebe ali 
različne stopnje razvoja – če v vašem razredu obstajajo razlike med napredovanjem 
posameznih učencev, ali jim diferencirate delo, naloge, imate pomočnike, se znajdete kako 
drugače)?  

Hm ... v skupinah. Imajo položaje, ki jih določim. Toda to ni dovolj. Lahko jih prerazporedim v 
druge skupine. In tudi naloge izbiramo. Lahko so lažje ... 
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Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

Da! Vedno! (smeh) Toliko vsega je. Toda mislim, da imam pravico izbirati.  

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? 

Tako sem slaba pri odločanju. Težko je (smeh). Imeti moram toliko časa, saj vedno izbiram med tem 
ali onim. /.../ 

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? 

Da. Sem stara in mislim si, da sem tako modra (smeh). 

Kaj, če kaj, izven delovnega časa še počnete v povezavi s pedagoškim poklicem (študijske 
skupine, dodatno izobraževanje, krožki ... )? 

Unesco, kulturna dediščina. Veš za muzejski razred v naši šoli (v šoli imajo muzejsko učilnico, v 
kateri so učila in pripomočki z začetkov šolanja na Finskem)? Večji del sem uredila jaz.  

Ali menite, da imate preveč delovnih obveznosti? 

Da. Uradno delam le tri dni na teden, toda tu moram vseeno ostati po pet dni, saj imam toliko dela in 
vse moram narediti tako, kot hočem. Ker to moram narediti dobro (smeh). 

Ali menite, da je kakovost poučevanja na Finskem dobra? 

Da, toda obstaja nekaj nevarnosti. 

Zakaj? 

Ker so naši otroci. /.../ Ker hočejo več in ker poleg običajnega hočejo še vse ostalo. Niso zadovoljni, 
jim ne zadošča.  

Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati finskih učencev na področju bralne pismenosti nekoliko visoko nad povprečnimi 
rezultati? 

Mislim da je to zaradi urjenja študentov na praksi, čeprav imam določene zadržke.  

Kakšen je vaš nasvet bodočim učiteljem? 

Najti morajo svojo notranjo moč, pomagam jim jo najti. Zapomniti si morajo teorijo, ki jo dobijo tu, 
in jo združiti s svojo notranjo močjo. In ves čas misliti na svoje delo, pa tudi, kakšni učitelji bi radi 
bili in kakšni pravzaprav so njihovi cilji. In otrok je pomemben. 
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PRILOGA P: Intervju z učiteljico Outi 

Intervjuvanec Kraj Datum Ura Trajanje intervjuja 
(minute:sekunde) 

Učiteljica Outi Finska 24. 5. 2011 9:55 45:13 

 

TRANSKRIPT INTERVJUJA 

Intervju z učiteljico Outi 

Govorim z Outi in vi poučujete ... 

razred. Občasno pa tudi 6a in b, a le predmet zgodovina.  

Poučujete pa koliko let? 

Le enajst. Prej sem delala v muzeju. Na tej šoli sem osmo leto.  

Kaj prepoznate kot temeljni cilj pri pouku književnosti, kakšna je vaša filozofija pri 
poučevanju tega predmeta? 

Mislim, da je pomembno prebrati veliko knjig in to različnih knjig. In takih, da ob branju kaj 
občutijo. Različne knjige. Ne le te na šoli, veliko uporabljamo knjižnico. Tu beremo skupaj, prebrali 
smo štiri knjige skupaj. Berejo pa tudi doma.  

Kako berete? 

Glasno, pa sami, lahko pa naredijo tudi različna dela. Risanje in pisanje in lahko tudi povedo drugim 
o najljubših knjigah. 

Kakšne so vaše metode približanja otroške in mladinske literature otrokom? Kako jih 
motivirate in dosežete, da učenci književnost vrednotijo in cenijo? 

Veliko jim berem sama od prvega razreda naprej. Vsak teden in skoraj vsak dan. Da. Toda kratek 
čas, mogoče petnajst minut branja. Včasih imamo eno knjigo, ki jo beremo vsak dan, drugič jim 
berem veliko pravljic. Potem se pogovorimo in jaz jim potem razložim besede, ki jih niso razumeli.  

Kako učence motivirate za branje?  

To je način. Ker beremo veliko različnih knjig in ima vsak na voljo, da si jo si izbere sam, kar mu je 
všeč, in to prebere doma.  

Kaj pa v razredu berete? 

Bom pokazala. (pokaže poseben list). To je »bralni črv«.(Bere) Ime knjige, koliko strani, povej kaj o 
nekom iz knjige, kaj je glavno v knjigi, povej, kaj se zgodi v knjigi, kako bi ocenil knjigo. Komu bi 
knjigo priporočil in potem ... Zbrala sem jih več jih več kot dvesto.  

Je veliko razlik? 

Da, fantje berejo zelo malo. Neko dekle pa je prebralo 35 knjig v tem letu. Je iz Romunije in tu je le 
tri leta in prebrala je veliko knjig. Zelo sem ponosna nanjo.  

Če je 35 največ, kako je sicer povprečje? 

Vsi preberemo vsaj štiri. To je minimum. 
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Ali naredite letni plan, splošni okvir vašega poučevanja za določeno časovno obdobje? Kako se 
lotevate poučevanja književnosti z vidika načrtovanja? 

Da, vendar ne naredim letnega plana. Mogoče za enega ali dva meseca. Vsako leto pa beremo 
knjige. Lansko leto tudi štiri (torej v drugem razredu z istimi učenci, op. spraševalke), toda manj 
obsežne. Začnemo spomladi v prvem razredu. Ker takrat skoraj vsi že berejo. Po štirih mesecih v 
šoli. Razen tega otroka, ki ima probleme, oziroma je gluh.  

Po štirih mesecih že berejo?  

Da, knjižice. Toda berejo. Po božiču vsi berejo (šola se začne 11. Avgusta, op. spraš. ) 

Torej po božiču poznajo vse črke? 

Skoraj vsi so poznali večino črk pred prihodom v šolo. Od dvanajstih jih je pet že poznalo črke.  

Imate jih le 12? 

Da, le toliko.  

Kako se običajno pripravite na učno uro slovenščine (književnosti)? 

Glede na situacijo. Imam načrt, toda zelo pogosto ga spremenim. Načrt je zelo splošen.  

Se pri načrtovanju dela orientirate po določenem kurikulumu, priročniku? 

Ne. Imam jih veliko, vendar jih ne uporabljam. Pogledam jih občasno, toda stvari delam po svoje.  

Tudi z izbiro besedil je tako? 

Da.  

Kakšno opremo, pripomočke in vire običajno uporabljate pri pouku književnosti? 

Kamero za branje dokumentov skoraj vsak dan, da lahko pokažem slike otrokom in sedim in berem 
in otroci lahko vidijo istočasno, kaj berem.  

Uporabljate filme? 

Ne posebno veliko. Zelo malo. Mislim da toliko presedijo doma in gledajo tv, da raje ne.  

Kako učence seznanite s kulturno dediščino, kanonskimi avtorji in kako s sodobno 
književnostjo ? 

Kalevala, da. To leto smo uporabili za Kalevalo 6 ur in naredili smo malo igro. O Vainamoinen? 
(oseba iz epa). Veliko uporabljam Kalevalo za otroke. To so zelo lahka besedila, veliko lažja od 
prave Kalevale, tista je prezahtevna.  

Torej vedo kar veliko o epu Kalevali? 

Da, vedo.  

Še kaj drugega predstavite? 

Da, toda ko so starejši, morda naslednje leto kaj malega.  

Kaj pa sodobno? 
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Da, imamo to. Bili smo v muzeju, kjer je bila razstava o Muminih in smo poustvarjali. Pa Juka 
Harkinnen in Tove Jansson, Timo Parvella ...  

So tudi tuji?  

Da, Astrid Lindgren je zelo popularna. Pika Nogavička ...  

Kaj pa Runeberg, nacionalni pesnik? 

Pesem. Prebrali smo jo in zapeli, prav dosti več pa ne.  

Bi opisali kakšno zanimivo organizirano učno uro, projekt ali drugačno aktivnost, ki ste jo 
izvajali (in je v povezavi zvezi s književnostjo)?  

Imam knjigo z zelo zanimivimi aktivnostmi. Za različne praznike. Naredili smo nekaj likovnih del. 
Pomembno je, da poznajo tudi znane slikarje.  

Kako ocenite učenčevo znanje in napredek?Kako informacije o napredku in uspešnosti učenca 
posredujete staršem ali skrbnikom? 

Nimamo testov. Ko bodo starejši, zdaj pa ne.  

Kako poveste informacije staršem? 

Tu naj bi imeli sestanek s starši vsaj enkrat letno,toda jaz se sestanem z njimi dvakrat. Septembra in 
potem spomladi, pred koncem šole. 

In na koncu leta jim le predate to spričevalo, ki pove, ali je šlo dobro ali ne. 

Da. V četrtem pa imamo številčno ocenjevanje. 

Ali se pri poučevanju še posebej pogosto poslužujete določenega pedagoškega pristopa, 
oziroma ste mu naklonjeni? 

Veliko pišemo in sicer tudi z računalniki. Mislim, da se je lahko naučiti pisati, še posebej tistim, ki 
imajo probleme je lažje, če uporabljajo računalnik. Pa tudi sicer veliko pišemo.  

Jim date na voljo program Microsoft Word? 

Da, od prvega razreda naprej. Takoj ko začnemo v šolo, lahko napišejo svoje ime na računalnik. 
Sicer pa kake kratke stvari, zgodbe, lahko ti pokažem ... Prvi razred.  

(z učiteljico si ogledujeva izdelek) Torej je tu ime ...  

Napisali so o božiču, izbrali sliko.  

Torej v prvem razredu ... ali do takrat že poznajo male črke? 

Da, začnemo z malimi tiskanimi črkami. Pa tudi male in velike. Poglej si prvo berilo (Aapinen). 
Dobra je. Poglej (kaže v berilu), male in velike ob istem času. In nekatere se poučujejo po skupinah 
skupaj. Skoraj vsi jih poznajo že pred prihodom v šolo v mali šoli. Ko pa sem bila jaz v šoli, smo se 
učili velike tiskane črke. Toda to je bilo že veliko let nazaj (smeh). 

Kako se soočate s posebnimi, individualnimi potrebami učencev?Vem, da gluhemu učencu 
pomaga sodelavka za posebne potrebe. 

Zelo dobro sodelujeva. Ona mu daje naloge, zato mu jih jaz ne dajem vedno. Ona ima tudi 
univerzitetno izobrazbo, zato mi ni treba. 
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LXVI 

 
Kaj pa z naprednejšimi in tistimi, ki zaostajajo? 

Dam jim več nalog, včasih pa ločene, ker naredijo toliko toliko več. Toda skoraj vsak ima nekaj 
svojega. Če beremo skupaj, beremo isto, toda včasih dekleta berejo knjige z več kot 200 stranmi, 
fantje pa le s 40 ... toda berejo. 

Imate kdaj občutek časovne stiske v zvezi s predelavo in usvojitev vseh učnih ciljev, ki naj bi 
jih učenci dosegli po predpisanem učnem načrtu v določenem obdobju? 

Vedno (smeh). 

Toda cilje lahko dosežete naslednje leto ... 

Da.  

Zaupate svojim odločitvam, ste povsem suvereni ali se preverite (povprašate, si pomagate z 
drugimi viri)? 

Da. Običajno si zaupam.  

Se počutite v svojem delovnem okolju in v sistemu, kakršen je, svobodni? 

Da. Mislim, da je zelo dobro. Izbiram lahko glede na svoje odločitve in zelo dobro je, da nam 
ravnatelj zaupa.  

Mislim, da je delo, ki ga opravljam, zelo pomembno in ga imam rada in mislim da otroci to čutijo, to 
je pomembno. In rada imam otroke, toda sem šefica (smeh). 

Ali pri poučevanju izvajate določeno dejavnost, za katero lahko rečete, da je avtorska (ali 
imate določene individualne značilnosti, avtorske metode, projekte)?  

Da, mislim, da veliko beremo. Več kot ostali razredi. Ker je to moj najljubši hobi in mi je lahko jim 
pomagati, da berejo, imajo radi knjige in vzljubijo književnost. 

Kako pa organizirate branje? Jim berete in oni berejo naglas? 

Tako je včasih. Lahko pa tudi berejo skupaj. Tudi Ossi, gluhi deček, kratke stavke, toda lahko bere z 
nami.  

Pa zase? 

Da, tudi, pa tudi skupaj in naglas.  

Vem,da ste na šoli vodja mednarodnega ekološkega projekta Green flag« (v prevodu zelena 
zastava). Počnete še kaj?  

Da, sem tudi v tej Unesco skupini. In v delam projekt zvezi z vrtnarjenjem, a tam je druga kolegica 
glavna skupini. 

Ali menite, da imate preveč delovnih obveznosti? 

Včasih, toda zelo mi je všeč. 

Ostanete dolgo v šoli? 

Mislim da 40-45 ur na teden v šoli. Toda potem grem domov in tam ne počnem ničesar.  

Ali menite, da je kakovost poučevanja na Finskem dobra? 
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LXVII 

 
Da, mislim da je. Imamo zelo veliko mladih, ki pridejo na prakso in mislim, da so skoraj vsi zelo 
dobri. In zanimivi ter zainteresirani. Dobro je (smeh).  

Kakšno je vaše mnenje o rezultatih mednarodnih raziskav (npr. raziskave PISA, kjer so 
rezultati finskih učencev na področju bralne pismenosti nekoliko visoko nad povprečnimi 
rezultati? 

Mislim,da je to zaradi visokokakovostnih učiteljev. Ta poklic je tu na Finskem zelo popularen. 
Lansko leto je bilo le v tem mestu Rauma 800 prijavljenih in sprejeli smo jih 65. /.../  

Le 65? Samo v Raumi? 

Da. Težko je.  

Vi ste tudi v komisiji, ki izbira, intervjuja? 

Da. Toda ne naslednje leto. 

O čem pa sprašujete, oblikujete vprašanja sami? 

Ne, imamo ista dana vprašanja, vendar lahko imamo tudi svoja. O tem, kaj je nekdo že naredil, zakaj 
želi biti učitelj in … veliko vprašanj! (smeh). Pred tem pa je test. Od tam izberemo 240 kandidatov 
in od teh 240 jih izberemo 65.  

Kakšen nasvet študentom?  

Da naj bodo taki kot so, oni. Naj ne bodo nervozni. Mnogi od njih so preveč zaskrbljeni in pod 
stresom. Pa so dobri. Zato jim rečem, naj ne bodo pod stresom, ker vadijo in se bodo že navadili.  

 

 


