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POVZETEK 

Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo postala privlačna za različne skupine priseljencev. S 

starši se pogosto priselijo tudi njihovi otroci in tako postanejo pomemben del vzgojno-

izobraţevalnega sistema. Nekatere drţave, kot je na primer Švedska, so se z reševanjem 

problematike vključevanja novopriseljenih učencev v šolo srečale ţe veliko prej. Kot odgovor 

na čedalje večjo kulturno raznolikost v drţavah, ki so bile zanimive za priseljevanje, se je 

pojavil multikulturalizem. Politika multikulturalizma se kot nacionalna politika umešča v 

sodobne politične sisteme, medtem ko je interkulturnost formalno določena kot eden izmed 

pomembnih novodobnih ciljev vzgoje in izobraţevanja. Prostor za implementacijo 

interkultune pedagogike pa je lahko prav šolsko okolje, saj je šola prostor srečevanja s 

kulturno raznolikostjo učencev in v tem kontekstu prostor za vzpostavljanje medkulturnih 

odnosov. Namesto zahteve po asimilaciji bi se morali posvetiti konceptu inkluzije tudi na tem 

področju. Otroci, ki se priselijo v novo kulturno in jezikovno okolje, bi morali imeti moţnosti 

za razvoj identitete v dveh kulturah, zlasti z omogočanjem učenja in ohranjanja maternega 

jezika ter z več podpore pri učenju jezika okolja. Švedska ima na področju multikulturalizma 

ţe leta izdelano politiko, interkulturna pedagogika pa je glede na šolsko zakonodajo in 

izdelane podporne mehanizme, ki so v pomoč novopriseljenim učencem, vsekakor del 

šolskega sistema. V Sloveniji multikulturalizem sicer pridobiva vse večji pomen, vendar pa v 

šolskem sistemu še ni opaziti načel interkulturne pedagogike in prijemov, ki jih ta koncept 

poudarja. Iz stališč slovenskih učiteljev je razvidno, da sodobnim smernicam interkulturne 

pedagogike ne sledijo oz. jim v večini sploh niso naklonjeni, na Švedskem pa je prepoznavna 

ne le na ravni šolskega sistema, ampak tudi v pedagoških praksah učiteljev. Z drţavno 

politiko in urejenostjo sistema so najverjetneje povezana tudi pozitivna stališča švedskih 

učiteljev do interkulturne pedagogike. Med slovenskimi in švedskimi učitelji  se pojavljajo 

razlike v stališčih do poučevanja v kulturno heterogenih razredih in tudi v stališčih do 

poučevanja materinščine otrok v šolah, katerih materinščina ni jezik okolja. Slovenski učitelji 

si na tem področju ţelijo sprememb, kar so izpostavili kot ţeljo po ustanovitvi pripravljalnega 

razreda. Vsekakor pa bo prej treba učitelje razrednega pouka ustrezno izobraziti in razviti 

pozitivna stališča do interkulturne pedagogike v šoli.  

Ključne besede: priseljevanje, multikulturalizem, interkulturna pedagogika, učenje 

materenega jezika





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

When Slovenia joined the European Union has become an attractive place for various groups 

of immigrants. Parents often migrate with their children and thus become an important part of 

the educational system. Some countries such as Sweden have started to recognize the 

problems of integration with new-immigrant students in school, much earlier. In response to 

the increasing cultural diversity in countries that are of interest to immigration, 

multiculturalism has appeared. The policy of multiculturalism, as a national policy forms part 

of modern political systems, while interculturality is formally designated as one of the 

important objectives of modern education. The school environment can be the proper place 

for implementation of intercultural education, because the school is a meeting point with 

pupils and cultural diversity in the context of building atmosphere for intercultural relations. 

Instead, the requirement of assimilation, schools should pay attention to the concept of 

inclusion in this area. Children, who migrate to the new cultural and linguistic environment, 

should be able to develop their identity within two cultures, notably by facilitating learning 

and preservation of native languages. They should also have  appropriate support for language 

learning environment. Sweden has been in the field of multiculturalism policy for years, 

intercultural education, has certainly taken place in the educational act and support 

mechanisms, which are designed to aid immigrant students. In Slovenia, multiculturalism 

gains greater importance, however, the school system has not yet included the principles of 

intercultural education and approaches to its concept highlights. It is evident from the 

observations that Slovenian teachers, do not follow modern guidelines for intercultural 

education. However in Sweden intercultural education is known not only at the school 

system, but also in pedagogical practices of teachers. State policy and system regulation are 

probably also related to positive attitudes of Swedish teachers towards intercultural education. 

Between Slovenian and Swedish teachers there are differences in attitudes towards teaching in 

culturally heterogeneous classes as well as attitudes toward teaching mother tongues children 

in schools whose mother tongue is not the language of the environment. Slovenian teachers 

wish certain changes in this field, what they identified as a desire to establish a preparatory 

class. However, the teachers have to be adequately educated and encouraged to develop 

positive attitudes towards intercultural education in Slovenian schools. 

Keywords: immigration, multiculturalism, intercultural education, mother tongue 

tuition 
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UVOD 

Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo postala privlačna za različne skupine priseljencev
1
. 

S starši se pogosto priselijo tudi njihovi otroci, ki postanejo pomemben del vzgojno-

izobraţevalnega sistema. Število priseljevanj v Slovenijo narašča, strokovna javnost in tudi 

evropske politike pa poudarjajo pomen multikulturne druţbene klime in spoštljivega 

sobivanja kultur. Šolski sistemi v posameznih drţavah stremijo k boljši učni uspešnosti 

učencev priseljencev in njihovi uspešni integraciji. Raziskave namreč kaţejo, da je učni 

uspeh priseljencev v večini evropskih drţav v povprečju še vedno slabši kot učni uspeh 

učencev, ki prebivajo v domačem okolju (PISA 2009 Results 2010). Ob prihodu v drugo 

drţavo se otrok vključi v šolo, se sreča z novo kulturo in jezikom, z drugačnimi socio-

kulturnimi dejavniki. Sprašujem se, kakšni so podporni mehanizmi za novopriseljene učence 

v Sloveniji in ali jim javni šolski sistem omogoča pravično izobraţevanje ter pogoje za 

odraščanje in razvoj identitete v dveh kulturah. 

Izobraţevanje in vzgoja otrok, katerih kulturno in jezikovno ozadje je drugačno od 

večinskega, zahteva posebno pozornost in občutljivost učiteljev ter preostalega pedagoškega 

kadra. Zahteva tudi pripravljenost različnih strokovnjakov, ki bodo v pomoč pedagoškemu 

kadru v šolah, ter strokovno premišljeno urejenost formalnega ustroja. Le tako lahko šolski 

sistem zagotovi pravično šolo in enake moţnosti za vse. 

Tudi Konvencija o otrokovih pravicah (1989) se dotakne izobraţevanja pripadnikov 

manjšinskih skupin. Drţave podpisnice priznavajo otrokovo pravico do izobraţevanja, in z 

namenom, da bi se ta pravica uresničevala, bi morale upoštevati tudi razlike v izhodiščnih 

poloţajih (28. člen, Konvencija … 1989). Vzgojno-izobraţevalni proces bi moral biti 

usmerjen h krepitvi spoštovanja do otrokovih staršev, njegove kulturne identitete, jezika in 

vrednot, nadalje h krepitvi nacionalnih vrednot drţave, v kateri otrok prebiva, pa tudi drţave, 

iz katere mogoče izhaja, in do civilizacij, različnih od njegove (29. člen, Konvencija … 

                                                 
1
V diplomskem delu bom uporabljala termina priseljevanje in priseljenec. V literaturi se v veliki večini 

uporabljata termina migracije in migrant. Termin migracije je latinskega izvora (migratio) in pomeni 

spreminjanje stalnega ali začasnega bivališča, zlasti zaradi gospodarskih vzrokov; selitev, preseljevanje 

(SSKJ 2000). 
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1989). To pomeni, da morajo imeti novopriseljeni otroci poleg pravice do izobraţevanja tudi 

pravico do ohranjanja svojega maternega jezika in kulture. 

Tematika vključevanja novopriseljenih otrok v osnovno šolo je v praksi zelo aktualna, 

vendar potrebuje nadaljnje raziskave in dopolnitve ter mogoče spremembe šolskega sistema 

in zakonodaje. Glede na ţe večkrat jasno izraţeno potrebo po dopolnitvi zakonov in 

strokovnih rešitev v Republiki Sloveniji (Razpotnik 2002;  Skubic - Ermenc 2003;  Peček 

2005; Knez 2009; Strategija vključevanja otrok učencev in dijakov migrantov v sistem 

vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji 2007; Lesar 2009; Smernice za izobraţevanje 

otrok tujcev v vrtcih in šolah 2009) se sprašujem, kakšna je trenutna zakonska podlaga, ki se 

tiče šolanja novopriseljenih učencev, katere pravice imajo ter kako si učitelji pomagajo pri 

njihovem vključevanju. Namen diplomskega dela je dobiti vpogled v vključevanje 

novopriseljenih otrok na Švedskem in ga primerjati z urejenostjo tega področja pri nas. 

Zanima me, kako učitelji prilagajajo pouk, kakšna so njihova stališča do učenja materinščine 

novopriseljenih učencev, jezika poučevanja v šolah in do poučevanja v kulturno heterogenih 

razredih.  Za primerjavo s Slovenijo sem Švedsko načrtno izbrala in jo v okviru izmenjave 

Erasmus Socrates tudi obiskala. Na področju vključevanja priseljencev namreč sodi med 

drţave z najrazvitejšo integracijsko politiko. Glede na nedavne raziskave (MIPEX 2011) pa 

se v primerjavi z drugimi drţavami pri vključevanju novopriseljenih otrok v šolo uvršča na 

sam vrh lestvice. 

Za laţje razumevanje kompleksne tematike bom najprej predstavila pojma multikulturalizem 

in interkulturna pedagogika ter v tem kontekstu na hitro predstavila tudi modele multikulturne 

in interkulturne vzgoje in izobraţevanja. Temu sledijo izhodišča pravične šole, v okviru 

katerih bodo soočeni nekateri koncepti (integracija, inkluzija, asimilacija), ki se pri 

obravnavani tematiki večkrat pojavljajo. Sledijo analiza relevantnih dokumentov šolskih 

sistemov, analiza podatkov, ki se neposredno navezujejo na priseljevanje v obeh drţavah, ter 

sinteza pridobljenih podatkov. V empiričnem delu predstavim stališča osnovnošolskih 

učiteljev do umeščenosti in vrednotenja interkulturne pedagogike v šoli ter odnosa do 

poučevanja v kulturno heterogenem oz. homogenem razredu slovenskih in švedskih učiteljev.  
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1 MULTIKULTURALIZEM IN INTERKULTURALIZEM V 

PEDAGOGIKI 

1.1 Multikulturalizem 

Multikulturalizem je kot pojem in pojav tesno povezan s priseljevanjem. Označuje vse 

mogoče pojavne oblike etnične heterogenosti, ki so nastali zaradi selitev. Vendar pa se 

pojavlja tudi v različnih kontekstih in pomenih ter se povezuje z drugimi pojmi, npr. kulturni 

pluralizem, interkulturalizem, transkulturalizem (Lukšič-Hacin 1999). 

Pojem multikulturalizma se torej uporablja v naslednjih kontekstih ter pomenih in lahko 

označuje: 

A neko konkretno druţbeno stvarnost, ko se več etničnih skupnosti nahaja v isti drţavi 

(za kar se uporablja tudi pojem multikulturnost); 

B posebne odnose med različnimi etničnimi skupnostmi, ki se nahajajo v isti drţavi; 

zaslediti je tudi izraze interkulturalizem ali interkulturna pedagogika, 

multikulturalizem oziroma multikulturna, mednarodna ali medkulturna pedagogika 

(poleg multikulturalizma tu srečamo še kulturni pluralizem, interkulturalizem in 

transkulturalizem) (prav tam); vsak izraz ima svojo zgodovino, velikokrat označuje 

stopnjo v razvoju celotne teorije; 

C politični program oz. gibanje za spremembo obstoječih odnosov ali kot princip uradne 

politike do priseljencev (prav tam). 

Pojem multikulturalizem, ki se uporablja v različnih kontekstih, obsega zelo kompleksno 

področje. Ţe v obdobju po 2. svetovni vojni, ko so raziskovalci tej novi druţbeni stvarnosti 

namenjali veliko pozornosti, se je izoblikovalo pet osnovnih smeri multikulturalizma: 

konservativni oz. korporativni, liberalni, pluralistični, levoesencialni in kritični oz. radikalni 

(Kincheloe in Steinberg 1997 v Lukšič-Hacin 2009). Med njimi je ključna razlika v tem, kako 

pojmujejo soočanje različnih kultur, kako se to soočanje vrednoti in kako se izpostavlja  

problematika oblikovanja posameznikove identitete kot druţbeno pogojene. Asimilacijska 

zahteva manjšinskih kultur večinski in nezaznavanje identitetnih teţav posameznika v druţbi 
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sta značilnosti konservativnega in liberalnega multikulturalizma. Spoznavanje drugih etničnih 

kultur oz. primerjava med »njimi« in »nami« je značilna za pluralistični multikulturalizem, 

vendar ta smer zahodne vrednote pojmuje kot nedotakljive in nevprašljive. Tudi v liberalnem 

so vse skupine ideološko podobne; razlika je v tem, da v pluralističnem multikulturalizmu 

nebelci premorejo nekaj unikatnih in eksotičnih običajev in navad. Značilnost 

levoesencialnega pa je, da se nekoliko pretirano osredinja na identitetno problematiko 

posameznih skupin. To pa lahko tiste, ki niso vključeni v proučevane skupine, nehote izključi. 

Kritični multikulturalizem pa ţeli premakniti esencialistično identiteto skupine v bolj 

teoretično ţivo in pragmatično politiko (Lesar 2009c). Skozi različne smeri multikulturalizma 

sta se postopoma izoblikovala tudi multikulturna vzgoja in izobraţevanje. Namen 

multikulturalizma oz. multikulturne vzgoje je spreminjanje mišljenja posameznikov v smislu 

prepoznavanja predsodkov in sprejemanja raznolikosti, prav tako kot preprečevanja 

usmerjenosti le v lastno kulturo ali samo določene kulture in občudovanje le-teh kot 

večvrednih. Namen take vzgoje je predvsem sprava med kulturami, sprejemanje novih in 

opuščanje razvrščanja po vertikali glede na politično moč, bogastvo, raso in spol. Pomembno 

je, da posamezniki začnejo na nov način vrednotiti; vrednotiti po horizontali in ne vertikali, 

dopuščajoč enake moţnosti za vse, hkrati pa ohranjati pestrost in pisanost (Shaughnessy, 

Cordova, Mohamed in Kang 1998). Z multikulturno vzgojo lahko doseţemo cilje 

multikulturalizma. Eden izmed temeljnih ciljev je, da bi se posameznik naučil prepoznavati 

razlike med lastno kulturo in drugimi kulturami ter da bi poskušal razumeti, sprejeti in 

spoštovati razlike, hkrati pa bi se identificiral s svojo kulturo (prav tam). Ţe ob koncu 80. let 

20. stoletja so raziskovalci ZDA na področju multikulturne vzgoje prepoznali 5 modelov 

vzgojno-izobraţevalnega delovanja. V nadaljevanju opisane modele še vedno priznavajo 

(Seeberg et al. 1998 v Skubic - Ermenc 2003b) kot pomembne pri šolanju priseljenih učencev. 

1.2 Modeli multikulturne in interkulturne vzgoje in izobraževanja 

a) Poučevanje kulturno drugačnih  

Je model, ki izhaja iz pojmovanja, da so tisti, ki se v kulturnem smislu razlikujejo od večine, v 

ekonomskem in druţbenem smislu na slabšem. V okviru tega modela lahko prepoznamo dva 

različna pristopa: konservativnega in liberalnega. Konservativni zanemarja kulturne razlike 
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in pričakuje prilagajanje anglosaški večini. Pri liberalnem pa gre za organiziranje programov, 

ki skušajo kompenzirati kulturne pomanjkljivosti učencev (prav tam: 104). 

a) Komunikacijski pristop 

Je eden najbolj razširjenih pristopov in večkrat imenovan tudi interkulturni pristop. Spodbuja 

medkulturne komunikacije s posredovanjem praktičnega znanja o načinih komuniciranja 

drugih kultur in njihovih vrednotah ter z razvijanjem spretnosti, ki omogočajo soočenje s 

samim seboj, da bi razumeli globlje strukture kulture v človeški psihi in vedenju. V okviru 

tega modela se priporoča, da se ga vpelje čim bolj zgodaj, po moţnosti na predšolski ravni 

(prav tam). 

b) Študije posameznih skupin oz. etnične študije 

Ta model je aktualen predvsem na sekundarni in terciarni ravni šolanja, zato za razredne 

učitelje ni zelo uporaben. Gre za osredinjenje na značilnosti kulture posameznih 

marginaliziranih skupin in se v šolski praksi odraţa v oblikovanju posameznih učnih 

predmetov, npr. afriške študije (prav tam).  

c) Inkulzivna medkulturna vzgoja in izobraževanje 

Njuni cilji so promoviranje zlasti vrednosti in moči kulturne raznolikosti ter človekovih pravic 

in spoštovanja do tistih, ki so drugačni od nas, alternativnih ţivljenjskih izbir, druţbene 

pravičnosti in enakih moţnosti za vse ljudi pa tudi enakost v distribuciji in moči med ljudmi. 

Omenjeni model je namenjen vsem učencem, aktivno pa se zavzema za odpravljanje zatiranja 

in – razen zahteve po enakih moţnostih – nepravičnega druţbenega statusa quo. Vsebuje 

številne vzgojno-izobraţevalne prakse, ki so usmerjene proti predsodkom, zavzema se za 

oblikovanje inkluzivnih kurikulumov za različne skupine, spodbuja dvojezične in večjezične 

učne programe ter predpostavlja kulturno raznolikost tudi med učiteljskim osebjem (prav 

tam). 

d) Multikulturna in socialno rekonstrukcionistična vzgoja in izobraževanje 

Je model, ki pomeni najbolj celosten in aktivističen pristop k multikulturnemu izobraţevanju 

v ZDA. Pristop terja ponovno oblikovanje celotnih vzgojno-izobraţevalnih programov, in 

sicer v smislu večjega odraţanja skrbi za različne kulturne skupine in večje vpetosti tega v 

celotni kurikulum in ţivljenje šole. Zato je razumljivo, da so vključene tudi teme, kot so: spol, 

druţbeni razred, vera, jezik, spolna usmerjenost, posebne potrebe in druge oblike tistih 

posebnih ţivljenjskih oblik, ki so običajno marginalizirane (prav tam: 106).  
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Asimilaciji se je po koncu 2. svetovne vojne začelo upirati čedalje več etničnih skupin. Učni 

uspeh učencev iz drugih etničnih skupin je bil slabši, neuspeh pa so pripisovali neustrezni 

druţinski vzgoji in socializaciji. Takrat sta Kennedyjeva in Johnsonova administracija začeli 

razvijati kompenzacijske programe. Ti programi naj bi zmanjšali socializacijske in kulturne 

primanjkljaje. Začetek kompenzacijskih programov lahko štejemo kot začetek multikulturne 

pedagogike (Skubic - Ermenc 2003a). V drţavi, ki je pravzaprav drţava priseljencev, je 

prevladovalo mnenje, da je šola najprimernejša ustanova, s katero lahko drţava kultivira 

norme ameriškega drţavljanstva (McCarthy 1995 v Skubic - Ermenc 2003a). Med velikimi 

ekonomskimi priseljevanji se je z multikulturnostjo začela srečevati tudi Zahodna Evropa. 

Priseljevanja so bila intenzivnejša v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, drţave pa so se začele 

na pojave sistematično in z izobraţevanjem odzivati šele v sedemdesetih (Zidarić 1994 v 

Skubic - Ermenc 2003a).  

Posamezne evropske drţave so z različno intenzivnostjo in različno dinamiko prevzemale, 

posnemale ali zavračale in zanikale koncept interkulturne pedagogike. Ta se je pojavil kot 

pedagoški odgovor na takratno stanje (Habermas 1998 v Gstettner 2003). »Pri tem pa 

interkulturna pedagogika ni hotela veljati kot enoten koncept ravnanja. Nanjo naj bi se gledalo 

kot na poskus rešitve, kot na pozitiven odgovor na multikulturno podruţbljanje v Evropi« 

(prav tam: 66).  

1.3 Interkulturna pedagogika 

Zagovorniki interkulturalizma pojem multikulturalizma pogosto uporabljajo le za opis stanja 

večkulturnosti v drţavi. Da pa bi bilo mogoče ciljem, ki jih narekuje multikulturalizem, 

zadostiti, sta potreben stik med ljudmi, komunikacija med pripadniki različnih kultur. Pojem, 

ki je del multikulturalizma in ţe s svojo predpono nakazuje na pomen interakcije, 

sodelovanja, komunikacije med pripadniki različnih kultur, je interkulturalizem. Pojem 

interkulturalizem je torej uporabljen za opis akcije, ki iz tega stanja (multikulturalizma) izhaja 

(Lukšič-Hacin 1999). Da bi poudarili pomen sodelovanja in soočanja ljudi različnih izvorov, 

številni avtorji raje uporabljajo pojem interkulturnost namesto multikulturnost, saj predpona 

inter- implicira primerjavo, izmenjavo, sodelovanje in konfrontacijo kultur (Skubic - Ermenc 

2006). 
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Sprva so se prizadevanja v večini evropskih drţav omejevala na ustvarjanje pogojev za 

vključevanje odraslih priseljencev v strokovno usposabljanje in učenje jezika drţave 

gostiteljice. Pozneje se je zanimanje preusmerilo na njihove otroke, katerim so s pomočjo 

matičnih drţav organizirali šolanje. Sčasoma je postalo jasno, da bodo ljudje v drţavah 

gostiteljicah tudi ostali. To je povzročilo premik miselnosti v okviru šolanja priseljenih 

učencev. Iz enosmernega prilagajanja posameznika večinski skupini se je začelo prilagajanje 

neposrednega pedagoškega dela tem učencem. (Skubic - Ermenc 2003a). 

V sklopu interkulturne pedagogike bi morala biti vzgoja in izobraţevanje oblikovana na 

temeljih, kjer verski, spolni, socialni ali kulturni izvor učencev ne bi smel biti vzrok za 

segregacijo. Ustvarilo naj bi se takšno okolje, kjer bi se upoštevala kulturna različnost 

učencev. Tudi šola naj bi se prilagajala različnim učencem, ne pa samo učenci prevladujoči 

večini. Ustvari naj se socialno okolje, v katerem ni pritiskov, da bi se morali učenci neke 

manjšine oz. drugačnega kulturnega izvora odpovedati svoji identiteti in se prilagoditi kulturi 

večine (Resman 2006). Z izbiro pojma interkulturna vzgoja in izobraţevanje nakaţemo na 

vzpostavljanje odnosa med kulturami, pri čemer ni v ospredju le tolerantnost sobivanja, 

ampak sodelovanje, ki predpostavlja pripravljenost za dialog o razlikah in nasprotjih. 

Interkulturalizem naj bi tako pomenil rojstvo nečesa tretjega ob stiku dveh kultur (Lukšič-

Hacin 1995). Vsekakor je pri tem potrebna določena stopnja prilagajanja pripadnikov 

manjšinskih skupin večinskim, prav tako je potrebno nasprotno. Samo tako lahko zgradimo 

skupnost, ki temelji na skupnih civilizacijskih vrednotah sodobnega časa (prav tam). 

Interakcija, ki jo interkulturalizem predpostavlja, mora biti takšna, da v odnosu napredujemo 

in rušimo zmotne ideje. Moramo se naučiti ţiveti in delovati v različnosti (Mujkanović 2010). 

V tem smislu interkulturno izobraţevanje ni le izobraţevanje priseljencev in tudi ne sme biti 

samo to,ampak je usmerjeno na celotno populacijo (Skubic - Ermenc 2003a). O 

interkulturalizmu in interkulturni pedagogiki je torej treba razmišljati v situacijah, ko so na 

nekem prostoru zbrani ljudje iz različnih kulturnih okolij, ljudje, ki govorijo različen jezik, 

negujejo različne običaje in podobno. Interkulturna pedagogika se je pojavila kot odziv na 

druţbeno in šolsko realnost. Druţbena realnost je, da so drţave vse bolj multikulturne. Šolska 

realnost pa je spoznanje, da je šolski uspeh otrok pripadnikov manjšinskih etničnih skupin 
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veliko slabši kot uspeh otrok pripadnikov večinske kulture. (Na to kaţejo številne raziskave 

tudi pri nas: Razpotnik in Dekleva 2001; Skubic-Ermenc 2003a; Peček in Lesar 2006.) 

1.3.1 Področja interkulturne pedagogike 

Področja vzgoje in izobraţevanja, katerim bi bilo treba nameniti posebno pozornost, če 

ţelimo interkulturno pedagogiko vključiti v šolski sistem, so (Zidarić 1994 v Skubic - Ermenc 

2003a):   

1) Pravica manjšin do ohranjanja maternega jezika 

Interkulturna pedagogika postavlja zahtevo, da naj se pouk maternih jezikov
2
 uvrsti v šolski 

sistem. Učenje maternega jezika in spoznavanje lastne kulture pripadnikom manjšin 

omogočata, da ohranijo svojo identiteto. Samo ljudje, ki nimajo teţav z identiteto in s 

priznavanjem lastne kulture okolice, se lahko produktivno in kreativno vključijo v druţbo. 

Učenje maternega jezika pa ni pomembno samo za ohranjanje lastne etnične oz. kulturne 

identitete, ampak je nujno tudi kot pogoj za šolsko uspešnost. Izvajanje pouka v slovenščini je 

ovira na poti uspeha učencev, ki so del manjšinskih etničnih skupin (s tem se ne upošteva 

ciljev interkulturnosti). Dvojezičnost je pogosto sprejeta kot ovira, ki jo je treba čim prej 

odpraviti, namesto da bi jo spodbujali in tako prispevali k celostnemu razvoju otrok (npr. 

Skubic Ermenc 2007; Lesar 2009a, 2009b; Knez 2009; Bešter 2010). 

2) Izobraževanje učiteljev  

Interkulturna pedagogika poudarja pomen izobraţevanja učiteljev za interkulturno vzgojo in 

izobraţevanje. Učitelji morajo poznati teoretska izhodišča interkulturne pedagogike, biti 

sposobni sociološke analize ter sposobni in pripravljeni razmisliti o svojih stališčih, mogočih 

predsodkih in diskriminatornih praksah (npr. Lesar 2008b; Peček, Čuk, Lesar 2006).  

3) Interkulturne učne vsebine 

Interkulturna pedagogika se ukvarja tudi z vprašanji interkulturnih učnih vsebin, programov, 

gradiv in učbenikov, saj si prizadeva za izključitev evropocentričnosti, rahljanje dvojnosti na 

ravneh med nacionalnim in internacionalnim. Po analizah trenutno veljavnih učnih načrtov bo 

                                                 
2
Materni/prvi jezik je z vidika posameznika tisti, ki se ga človek začne učiti prej kot katerikoli drug jezik. 

Drugi jezik je tisti jezik, ki je za posameznika sredstvo komunikacije, vzporedno z njegovim prvim jezikom 

(Pirih Svetina 2008). 
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treba temu področju v prihodnosti pri nas nameniti veliko pozornosti (npr. Skubic Ermenc 

2003). 

4) Interkulturna pedagogika razvija interkulturnost kot pedagoško načelo 

Vsaka šola, ki ima vpisanega vsaj enega priseljenca, si mora prizadevati, da ga v ţivljenje in 

delo šole vključuje skladno z načeli konvencije o otrokovih pravicah. Učenec priseljenec ima 

pravico, da ohranja in tudi navzven pokaţe svojo nacionalno pripadnost in nihče ga nima 

pravice siliti k sprejemanju večinske kulture. 

5) Interkulturna pedagogika naj usmerja svojo pozornost in ideje na celotno 

prebivalstvo (ne le na manjšine) 

To je skladno z vrednotami demokratičnega sveta, ki pri svojem delovanju izhaja iz 

človekovih pravic. Ideje in pozornosti interkulturne pedagogike moramo prenesti na celotno 

prebivalstvo, še vedno pa moramo tudi priseljencem pomagati pri realizaciji specifičnih 

potreb, drugače ne bodo mogli dosegati uspehov.  

Kot pogoj za uresničevanje interkulturalizma morajo med seboj sodelovati učitelji ter drugi 

sodelavci šole. Interkulturna pedagogika pa ne more delovati brez pozitivnih stališč učiteljev 

do etničnih manjšin in ohranjanja njihove kulture. Samo s primernim znanjem in stališči lahko 

interkulturno izobraţujejo in vzgajajo preostale učence ter starše in kakovostno obravnavajo 

interkulturne učne vsebine. V šolski sistem je treba vpeti učenje maternih jezikov, učenje 

jezika okolja in dvojezičnost sprejemati kot dodatno kakovost – ne kot oviro za uspešen 

miselni razvoj.  

2 IZHODIŠČA PRAVIČNE ŠOLE 

Šolski sistemi se v sodobnosti pogosto srečujejo z vprašanjem, kako dosegati čim večjo 

stopnjo pravičnosti. Pri tem se poleg vprašanja oblikovanja pravičnih zakonskih okvirov 

delovanja šolskega sistema poudarja tudi vidik pravičnosti, ki se kaţe v praksi in omogoča 

enake moţnosti ne glede na socialni poloţaj, spol, raso, narodnost, veroizpoved in druge, za 

šolanje pomembne razlike (Lesar 2009b).  

Temelj za vključevanje otrok priseljencev v novo okolje je tudi Konvencija o otrokovih 

pravicah, saj drţave podpisnice priznavajo otrokovo pravico do izobraţevanja in da mora biti 



Čančar, I. (2011) Interkulturna pedagogika v formalnih rešitvah šolskih sistemov in v stališčih 

osnovnošolskih učiteljev: primerjava Slovenije in Švedske. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

 

10 

 

izobraţevanje usmerjeno h krepitvi spoštovanja do otrokovih staršev, njegove kulturne 

identitete, jezika in vrednot, nacionalnih vrednot drţave, v kateri otrok prebiva, drţave, iz 

katere mogoče izhaja, in do civilizacij, različnih od njegove (29. člen,  Konvencija … 1989), 

sem poudarila ţe v uvodu. To pomeni, da morajo imeti poleg pravice do izobraţevanja tudi 

pravico do ohranjanja svojega maternega jezika in kulture. Kot navajajo M., Peček, Čuk in I., 

Lesar (2006: 11), je »izobraţevanje socialna dobrina, pri kateri poleg načela enakosti 

moţnosti postavlja tudi nujnost upoštevanja načela diference v obliki zahteve, da so 

neenakosti glede količine primarnih socialnih dobrin, ki naj bi jim bili izpostavljeni, v korist 

najbolj prikrajšanim«. Za pošteno enakost moţnosti pa ni dovolj, da so ti poloţaji dostopni 

vsem v »formalnem smislu, ampak da imajo vsi poštene moţnosti, da jih doseţejo« (Rawls 

1999: 63). »V ospredju sodobnih konceptualizacij šolskih sistemov je pravičnost šole kot 

tista, ki daje različnim učencem različno z namenom izravnavanja objektivnih razlik in z ţeljo 

po doseganju enakih rezultatov« (prav tam: 9).  

V »stari« in »novi« beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (1997, 2011) 

sta zahtevi po pravičnosti in enakih moţnostih posebej poudarjeni. Za učence iz kulturno 

manj spodbudnih okolij naj se organizira dodatne dejavnosti, ki nadomestijo socializacijski 

primanjkljaj in prekinejo začarani krog šolskega neuspeha. Treba je vzpostaviti mehanizme,  

t.i. kompenzacijske programe, ki pripomorejo k pravičnosti izobraţevanja, ki omogočijo 

enake izhodiščne moţnosti za vse (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju 1997, 2011). Ob tej 

zahtevi po vzpostavljanju t.i. kompenzacijskih programov velja omeniti ugotovitve M. Peček 

in I. Lesar (2006: 36): »Če te usmeritve razumemo kot oblikovanje kompenzacijskih 

programov, gre za upoštevanje načela poštenih enakih moţnosti, če jih interpretiramo kot 

upoštevanje individualnosti posameznika v smislu enake obravnave, ki je v prid 

deprivilegiranim, pa lahko govorimo tudi o načelu diference«. Tudi z vidika področij 

interkulturne pedagogike, predstavljenih v prejšnjem poglavju, so ti v beli knjigi izpostavljeni 

mehanizmi premalo. Njena osredinjenost je predvsem na doseţke znanja, medtem ko so 

preostali vidiki posameznikovega razvoja potisnjeni v ozadje (prav tam). 
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2.1 Integracija ali koncept inkluzije? 

Integracija je zelo kompleksen pojem in zanj obstaja več definicij. V Slovarju slovenskega 

knjiţnega jezika (2010) je integracija opredeljena kot »...proces vključevanja posameznika ali 

skupine v družbo«. Mednarodna organizacija za migracije opredeljuje integracijo kot 

dvosmerni proces prilagajanja – s strani priseljencev in strani druţbe – na številnih ravneh: na 

ekonomski, socialni, kulturni, verski in na politični (International Organisation of Migration – 

IOM).  Izraz integracija se večinoma uporablja za poimenovanje procesov vključevanja 

priseljencev v druţbeno okolje
3
, označuje pa širši pojem dejavnosti političnega sistema. S., 

Torkić (2006: 10) navaja, da se integracijo v druţbi največkrat opredeljuje v duhu definicije, 

ki jo je leta 1952 podal Ekonomski in Socialni svet Organizacije zdruţenih narodov 

(Economic and Social Council of United Nations – ECOSOC v Torkić 2006). Integracija po 

tej definiciji predstavlja »postopen proces, v katerem novopriseljeni postanejo aktivni 

udeleţenci v ekonomskih, socialnih ter v civilnih, kulturnih in duhovnih zadevah nove 

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

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

domačini priloţnost za svoj lasten poseben prispevek«. 

Po predstavljenih definicijah integracije, ki ju opredeljujeta IOM in ECOSOC OZN, lahko 

sklepamo, da je integracija del interkulturne politike, saj integracija poudarja dinamičen 

proces, v katerem se obogatijo vrednote z medsebojnim spoznavanjem, obojestranskim 

prilagajanjem in z razumevanjem. 

Integracija je na področju šolanja pojmovana tudi malo drugače, saj se večinoma nanaša le na 

učence s posebnimi potrebami. V zadnjem desetletju pa se na področju šolanja pojavlja izraz 

inkluzija, ki izpostavlja potrebe vseh učencev, posebej tistih, ki so izpostavljeni 

marginalizaciji in ločevanju (Peček in Lesar 2006). Torej bi bil za vključevanje 

                                                 
3
Integracijo ureja integracijska politika posamezne drţave.»Integracijska politika v širšem smislu zajema vse 

politike in ukrepe, ki posredno ali neposredno pripomorejo k integraciji priseljencev. Tako sodijo vanjo tudi 

splošne politike, ki skrbijo za integracijo celotnega prebivalstva v kohezivno skupnost, na primer 

izobraţevalna politika priseljenskih otrok. Z vidika integracije priseljencev je pomembno, da so priseljenci 

enakopravno vključeni v omenjene politike oziroma da so njihovi interesi v teh politikah enakopravno 

zastopani« (Bešter 2002). 
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novopriseljenih otrok v šolo, ki bi se navezovala na obojestransko prilagajanje, medsebojno 

spoznavanje in sodelovanje, primernejši izraz inkluzija. »Z vidika inkluzivne naravnanosti šol 

je treba vse učence gledati kot na učeče se posameznike z enakimi pravicami, toda z 

različnimi potrebami« (prav tam: 29). Za uresničevanje ideje inkluzije je treba sprejeti 

nekatera nesporna dejstva, in sicer to, da se učenci med seboj razlikujejo po zmoţnostih, 

etničnosti, velikosti, starosti, spolu, po kulturnem ozadju itn. in v tem kontekstu po osnovnem 

znanju ter da so se vsi sposobni učiti, vendar ne vsi na isti način (Lesar 2009b).  

 

Šolska inkluzija je gibanje, ki se ujema z gibanjem z načeli interkulturne pedagogike in ki si 

za cilj postavlja strpno ţivljenje različnih socialnih, kulturnih, verskih, političnih in drugih 

skupin (Resman 2003a). Sklenemo torej lahko, da je inkluzija koncept, za katerega je 

značilno, da se šole, ki so inkluzivno naravnane, prilagajajo različnim učencem, ki imajo 

različne potrebe, tako da uporabljajo različne načine prilagajanja in tako skušajo zagotoviti 

enake moţnosti. Integracija kot koncept v vzgoji in izobraţevanju tega ne omenja na takšen 

način. Je pa del drţavne politike (integracija priseljencev), ki prav tako pomeni vključevanje, 

pa vendar je uporaba pojma primernejša na ravni politike in manj na vzgojno-izobraţevalni 

ravni.  

J. Corbett (1999) slikovito definira razliko med integracijo in inkluzijo z dvema povedma. 

Integracija: »Vstopi, če si se pripravljen spremeniti!«Inkluzija: »Vstopi, ker si tak, kot si, in te 

spoštujemo takega, kot si!« (Ţolgar Jerković, Kermauner 2006). 

2.2 Asimilacija 

Asimilacija pomeni vključevanje v določeno okolje s prevzemanjem njegovih značilnosti 

(SSKJ 2000) in je eden izmed integracijskih pristopov političnih sistemov, ki temelji na ideji, 

da bodo priseljenci sčasoma postali enakopravni drţavljani in podobni ljudem, ki ţivijo v 

drţavi gostiteljici, z istimi drţavljanskimi vrednotami. Po navadi gre za enostransko 

prilagajanje in prevzemanje vrednot večinske kulture, ko se priseljenci naučijo jezika, 

druţbenih norm in vedenja drţave sprejemnice (IOM). »V asimilacijskem procesu ljudje 

različnih rasnih in kulturnih pripadnosti, ki ţivijo na skupnem območju, doseţejo minimalno 

kulturno solidarnost, ki je potrebna za obstoj nacije. Priseljenec je asimiliran, ko obvlada jezik 
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in druţbene rituale domače skupnosti in v njej lahko sodeluje, ne da bi pri tem naletel na 

predsodke« (Gordon 1964:  62–63 v Lukšič-Hacin 1995).  

Če bi učitelji, ravnatelji, učenci in njihovi starši kot pripadniki večinske druţbe zahtevali 

asimilacijo učencev, ki prihajajo iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja, bi bilo 

jasno, da zagovarjajo stališče, da je kultura, drugačna od domače, manj vredna ali ogroţajoča. 

Če bi ravnali tako in ne po sodobnih smernicah multikulturalizma, bi se slej ko prej pojavil 

etnopluralizem, kjer vsaka kultura obstaja zase in se ne meša z drugimi (Gstettner 2003). Kot 

navaja Gstettner, etnopluralizem sicer govori o enakosti in spoštovanju raznolikosti narodov, 

s tem pa nikakor nima v mislih enakosti in enakovrednosti vseh kultur, religij in jezikov (prav 

tam). 

Menim, da je asimilacija eden izmed še vedno prisotnih, vendar konservativnih integracijskih 

ciljev, sicer v nasprotju z načeli pravičnosti in s človekovimi pravicami, pa vendar se del 

asimilacije vsekakor mora zgoditi. To je eden izmed začetnih procesov asimilacije, imenovan 

akulturacija
4
. »Kot novi prebivalci drţave, ki ţelijo delovati v novi druţbi, so prisiljeni 

sprejeti nekatere elemente kulture drţave gostiteljice, to pa ne povzroča izgube izvorne 

kulture« (Klinar 1989: 1–37 v Lukšič-Hacin 1995). V vključevanje v politični okvir novega 

okolja jih silijo razmere in primorani so se naučiti novega jezika za potrebe osnovnega 

sporazumevanja.  

Identifikacijska asimilacija, drţavljanska asimilacija, amalgamacija in popolna asimilacija so 

višje stopnje asimilacije. Te lahko povzročijo izgubo identifikacije z izvorno kulturo. 

Priseljenec tako z nastopom popolne asimilacije prevzame dominantno kulturo druţbe, v 

katero se je priselil (Klinar 1989 v Lukšič-Hacin 1995). Vključitev priseljencev v novo okolje 

pa brez določenih prilagoditev ne bo uspešna. Pomanjkljivosti slabšega vključevanja so lahko 

v organizacijskih vidikih drţave gostiteljice in razumevanja novopriseljencev ter nudenju 

podpornih mehanizmov, in sicer v smislu, da bi se začetna asimilacija oz. akulturacija zgodila. 

V večini primerov se pri preostalih prebivalcih kar takoj pojavi zahteva po popolni 

akulturaciji. V nasprotnem primeru se pojavi zavračanje, celo diskriminatornost. Razumljivo 

                                                 
4
Akulturacija je najniţja stopnja asimilacije, za katero je značilno površno povzemanje posameznih 

elementov dominantne kulture na ravni sekundarnih odnosov in ne poseţe na raven globljih primarnih 

odnosov(Klinar 1989; Lukšič - Hacin 1995: 1–37).  
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je, da odrasli ljudje z ţe oblikovano kulturno identiteto
5
 teţko oblikujejo novo. Pripravljenost 

spoštovati in razumeti drugo pa sama razumem kot točko, kjer bi se začel prakticirati 

interkulturalizem. Ko imamo oblikovano svojo kulturno identiteto, lahko spoštujemo drugo, 

sprejmemo elemente drugačne kulture. Če to poteka obojestransko med pripadnikoma dveh 

različnih kultur, se ideje interkulturalizma uresničujejo. Pravzaprav pa se v veliko primerih 

zgodi nasprotno. Pojavi se tako izrazita zahteva po asimilaciji, da posledično novi jezik 

postopoma postane jezik vsakodnevnega komuniciranja. Pojavi se opuščanje uporabe 

maternega jezika, otroci pa so postavljeni pred zahtevo izključne uporabe jezika okolja in svoj 

materni jezik uporabljajo le še v zasebni sferi. Ko prepoznajo, da je odnos pripadnikov 

večinske kulture precej podcenjujoč do pripadnikov manjšinske kulture, lahko razvijejo 

različne sloge etničnih identitet. »Posamezniki, ki gravitirajo k etnično letečemu slogu 

prilagoditve, bodo ohranjali zvezo z večinsko skupino in se hkrati zavestno (in nezavedno) 

distancirali od pripadnikov svoje etnične skupnosti. Na drugi strani spektra posamezniki 

aktivno odklanjajo norme, vrednote pričakovanja dominantne skupine. Na sredini najdemo 

posameznike, ki se aktivno borijo ohraniti stike s svojo etnično skupino in večinsko 

populacijo. Skozi proces transkulturacije se ti posamezniki trudijo oblikovati hibridne 

identitete in kulturne forme, ki kreativno spremenijo 'staro' etnično kulturo v 'novo' večinsko 

kulturo« (Suzarez-Orozco 2001 v Peček in Lesar 2006: 28). Upoštevanje zahteve po pravični 

šoli bi moralo vključevati tudi ta vidik oblikovanja identitete pri mladih, ki so izpostavljeni 

dvojnim ali celo številčnejšim kulturno-jezikovnim vplivom. 

3 ANALIZA STANJA NA ŠVEDSKEM 

Zaradi laţje predstave o stanju na Švedskem in ureditvi drţave bom predstavila nekaj njenih 

osnovnih podatkov. Dotaknila se bom politične in upravne ureditve, ki sta bistveno drugačni 

od slovenske. Predstavila bom podatke o številu priseljevanj in razvijanju migracijskih politik 

ter šolski sistem. Prav tako ţelim predstaviti, kako se je odvijala dinamika priseljevanja ter 

kako se udejanja miselnost multikulturne drţave in interkulturne pedagogike. 

                                                 
5
»Identiteta je predvsem odraz odnosa, ki ga človek vzpostavi do samega sebe in skupine, v kateri ţivi. Je 

element subjektivne realnosti, ki jo oblikujejo druţbeni procesi, oziroma je pojav, ki nastane v vzajemnem 

odnosu in vplivu med posameznikom in druţbo« (Lukšič - Hacin 1995: 92). Tudi teritorialna identiteta je 

pomembna, »…njeno bistvo pa je v človekovi identifikaciji z okoljem, v katerem se je socializiral. 

Navezanost človeka na prostor se še posebno izpostavi pri selitvah« (Lukšič-Hacin 1995: 94).  
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3.1 Politična ureditev 

Švedska je po površini s 449.964 km
2
 tretja največja drţava v Evropski uniji. Je obmorska 

skandinavska drţava, ki ima – po zadnjih podatkih – 9,422.661 milijonov prebivalcev 

(Swedeish Statistic Centre – SSC). Švedska je parlamentarna monarhija, katere uradni 

predstavnik je kralj Karl XVI. Gustav, vendar je edina njegova vloga izvrševanje 

protokolarnih aktivnosti (Encyclopediya of the nations). Nosilec zakonodajne moči je 

enodomni riksdagen
6
 ki ima 349 članov, volitve pa potekajo periodično vsaka 4 leta. Vsi 

poslanci so voljeni neposredno s splošno volilno pravico (Riksdagen). 

3.2 Upravna ureditev 

Švedska je decentralizirano urejena – razdeljena je na nacionalno, regionalno in na lokalno 

raven. Trenutna ureditev lokalne samouprave je utemeljena na administrativno-teritorialni 

razdelitvi drţave in ima dve ravni – lokalno (municipality) in regionalno (län) raven. To 

pomeni, da je drţava upravno razdeljena na 3 regije, 21 okroţij in na 290 občin. Vsakemu 

okroţju načeluje okroţni administrativni odbor, ki ga imenuje vlada (Swedish Assotiation of 

local authorities and regions – SALAR). Vsako okroţje je razdeljeno na občine in ima tudi 

svoj okroţni svet, v katerem so zastopani izvoljeni predstavniki občin. Delovanje občin se 

skladno z Zakonom o lokalni samoupravi financira prek občinskih davkov, z vladno podporo 

in s taksami (prav tam). Uradi lokalne samouprave na Švedskem zagotavljajo visoko raven 

socialnih storitev, odgovorni so za reševanje tekočih problemov občine ter za obrambo in 

izpolnjevanje dolţnosti njihovih zakonitih pravic in interesov. Vzrok za visok ugled, ki ga 

uţiva švedska lokalna samouprava, je v visoki avtonomiji in pravicah, ki jih imajo lokalna 

samoupravna telesa (Haček, Brezovšek, Bačlija, Smerkolj 2010). 

Švedska sodi med najrazvitejše in najbogatejše drţave, hkrati pa ima enega izmed najbolje 

razvitih socialnih sistemov na svetu. Skupaj s preostalima dvema skandinavskima deţelama 

(Norveško in Dansko) je znana po politični in gospodarski stabilnosti ter po visoko izobraţeni 

delovni sili (Izvozno okno 2011). 

                                                 
6
Švedski parlament. 

http://www.riksdag.se/
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Centralna in lokalna raven med seboj sodelujeta na različnih področjih in na različne načine z 

ţeljo, da bi dosegla kar najboljše rezultate. Vlada in parlament določita okvirne cilje socialno-

ekonomskega razvoja okroţja, znotraj teh pa se lokalna telesa samostojno odločajo, kako 

bodo določene cilje dosegla. Poleg tega, da imajo okroţja in občine precejšnjo stopnjo 

avtonomije, so neodvisne tudi pri določanju davkov. Drţava nadzoruje delovanje lokalnih 

teles skozi zakonske (zakonska regulacija), ekonomske (participacija v regionalnih 

investicijskih projektih) in upravne mehanizme (specializirane drţavne agencije). Komentarji 

in predlogi drţavnih agencij so običajno priporočilni in ne usmerjevalni. Vseeno pa lahko 

drţavne agencije v določenih primerih določene odločitve lokalnih organov preverijo tudi 

prek sodišča (Miroshnyk 2009 v Haček idr. 2010). 

3.3 Preseljevanje na Švedskem 

V drugi polovici leta 1800 in do leta 1930 se je izselilo več kot 1,4 milijona Švedov, večina 

od njih z namenom, da bi našla srečo v Ameriki. Od leta 1930, z izjemo let 1972 in 1973,je 

bilo na Švedskem priseljevanje višje od izseljevanja. V 50. in 60. Letih prejšnjega stoletja se 

je začela industrializacija. Nujno je bilo »uvaţati« delovno silo. Tako se je Švedska poslovila 

od slovesa drţave izseljevanja in postala drţava priseljevanja (Beskriving av Sveriges 

befolking 2009). Zaradi rasti industrializacije in pomanjkanja delovne sile je zaposlovanje 

priseljencev postalo bistvenega pomena kot delovna sila in  ustvarjanje davčne osnove, saj se 

davki prebivalcev stekajo v občinsko blagajno (prav tam).  

Leta 2000 so na Švedskem na pobudo vlade razloţili uporabo besede priseljenec. Pojem 

priseljenec se zdaj nanaša na osebe, ki so bile rojene v tujini, emigrirale na Švedsko in dobile 

dovoljenje za stalno prebivanje. Izraz širše pomeni, da so to osebe s tujim ozadjem, ki se 

nanaša na osebe, rojene v tujini, ki so se  preselile na Švedsko, ali osebe, ki imajo vsaj enega 

od staršev, ki je bil rojen v tujini. Med priseljence se prav tako uvrščajo begunci in prosilci 

azila (Integrating immigrant children into schools in Europe 2003/04).  

V letu 2010 se je na Švedsko priselilo 102.874 ljudi (SSC 2011). Priseljevanje v drţavo je 

bilo v zadnjih treh letih na zelo visoki ravni inv veliki meri odvisno od razmer v Iraku. Leta 

2008 se je 101.200 ljudi priselilo na Švedsko, od tega iz 168 različnih drţav, najpogostejše 

drţave, iz katerih prihajajo priseljenci, pa so vidne v tabeli 1 (Beskriving av Sveriges 
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befolking 2009). Tu je treba omeniti, da je to statistika, vezana na drţavo, iz katere priseljenci 

prihajajo, ne pa na dejansko narodnost. Prebivalci sami izbirajo svojo narodno pripadnost, 

statistika pa je omejena glede na drţavo, iz katere so se izselili. Ni podatkov, ki se nanašajo na 

jezik, ki ga oseba govori, ali etnično skupino, kateri oseba pripada. Posledica tega je, da npr. 

Kurdi v statistiki niso registrirani kot Kurdi, ampak so med tistimi, ki so se izselili iz Turčije, 

Irana ali iz Iraka; Rome lahko najdemo v obeh skupinah; med osebami, rojenimi na 

Švedskem, in med priseljenci iz številnih drţav (Integrating...2003/04). 

Tabela 1: Drţave,  iz katerih so se prebivalci najpogosteje izselili na Švedsko v letu 2010 

(SSC 2010) 

Ob zadnjem popisu prebivalstva je bilo ugotovljeno, da je bilo 1,384.929 prebivalcev rojenih 

v tujini (15,4 % vseh prebivalcev). 1,797.889 (20 % prebivalstva) pa je takih, ki ima vsaj 

enega od staršev rojenega v tujini (SSC 2011). 

 

 

 

 

 

 

Država   Št. priseljencev 

Norveška  6.372 

Somalija 5.646 

Poljska  4.408 

Kitajska  3.740 

Irak  3.637 

Iran 3.204 

Finska 2.795 
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Tabela 2: Število priseljencev na Švedskem od leta 2000 do leta 2010 (SSC 2011) 

Kot je razvidno v tabeli 2, drţava sprejme veliko priseljencev. Tako visoka priseljevanja je 

morala po vstopu v EU tudi omejiti. Glede na to, da je kar 15,4 % prebivalstva, ki je rojeno v 

tujini (in da je napoved, da bo do leta 2060 deleţ tega prebivalstva 20-odstoten), bo v 

prihodnosti vključevanje priseljencev zelo pomemben proces. Švedska se kot multikulturna 

drţava, ki temelji na načelu enakih moţnosti, zavzema za usposabljanje in delo v tujini 

rojenih prebivalcev prav tako kot domačinov. Čeprav so integracijske politike skrbno 

izdelane, trenutno stanje še vedno ni zadovoljivo. Učenci, rojeni na Švedskem, dosegajo boljši 

akademski uspeh kot učenci, rojeni v tujini (Integrating… 2003/04). V raziskavi PISA 2009 

se v večini drţav kaţejo pomembne razlike v doseţkih med priseljenskimi učenci in tistimi 

brez tujega ozadja. Priseljeni učenci prve in druge generacije namreč dosegajo slabše rezultate 

kot učenci s tujim ozadjem. Razlike je teţko pripisovati izključno socialno-ekonomskim 

dejavnikom ali jeziku, ki ga ti učenci govorijo, vsekakor pa obstaja povezava med statusom 

priseljenskih učencev in njihovimi doseţki (PISA 2009 Results 2010: 81). Prav tako so vidne 

razlike v zaposljivosti domačinov in v tujini rojenih prebivalcev (Integrating…2003/04).  

 

 

Leto Število priseljencev 

2000 33.789 

2001 34.732 

2002 37.216 

2003 63.795 

2004 62.028 

2005 65.229 

2006 95.750 

2007 99.485 

2008          101.171 

2009          102.280 

2010 98.801 
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3.4 Švedska integracijska politika 

Švedska se s priseljevanjem sooča vse od druge svetovne vojne naprej; od sredine 70. let 

prejšnjega stoletja na Švedskem obstaja jasna imigrantska politika
7
, ki vključuje tudi 

integracijsko komponento. Glavna značilnost švedske imigrantske in integracijske politike je 

tendenca k omejevanju nadaljnjega priseljevanja na eni strani in spodbujanje integracije tistih 

priseljencev, ki jih je drţava ţe sprejela. V tem kontekstu se še posebej spodbuja integracija 

otrok priseljencev (The EFFNATIS Project 2001 v Bešter 2002). 

Švedska je edina drţava v Evropi, ki je uradno uvedla politiko multikulturalizma, nekateri 

njeni elementi pa so prisotni tudi v nekaterih drugih evropskih drţavah
8
. Razlika med 

uvajanjem multikulturalizma na Švedskem in v drugih drţavah je, da na Švedskem 

multikulturalizem ni posledica boja staroselskih manjšin za svoje politične in kulturne 

pravice, ampak je v osnovi povezan z urejanjem priseljenskega vprašanja (Lukšič-Hacin 

1999). Kot navaja Gstettner: »... multikulturna druţba ne obstaja ţe s tem, da v večinski 

druţbi/manjšinski druţbi skupaj ţivita dve ali več etničnih skupin, pri čemer večina določa, 

kdaj in v kolikšnem obsegu ima manjšina pravice, kako intenzivno sme gojiti svoj jezik in 

svojo kulturo. Resnični izzivi se pokaţejo šele takrat, ko multikulturna druţba stori vse, da bi 

uresničila socialno, pravno in politično enakost v lastni deţeli« (Gstettner 2003: 16).   

Multikulturalizem je na Švedskem, definiran v smislu enakih pravic za vse, na vseh področjih 

socialnega ţivljenja. To, da je vodilni princip švedskega modela in socialne drţave enakost, se 

kaţe v splošni socialni politiki: zdravstveno varstvo, socialna podpora, vrtci, brezplačno 

šolstvo, pravičen sistem dela in pokojnin. To pomeni enakost v smislu svobodne etnične, 

verske in kulturne opredelitve ter tudi v smislu integracije v politično skupnost, saj imajo na 

lokalnih volitvah volilno pravico vse osebe (tudi tiste brez švedskega drţavljanstva) s stalnim 

prebivališčem v določeni občini na Švedskem. Za pridobitev švedskega drţavljanstva pa so 

                                                 
7
»Imigrantska politika je politika, s katero drţava ureja odnose med večinsko druţbo in priseljenci, ki so ţe 

naseljeni na njenem ozemlju, postavlja okvire za vključevanje priseljencev in usmerja prilagajanje večinske 

druţbe. Ne glede na to, kakšen pristop do vključevanja priseljencev v širšo druţbo se izkazuje skozi politike 

posameznih drţav, omenjene politike, ki urejajo ali uokvirjajo to vključevanje, imenujemo s skupnim 

izrazom imigrantske politike. Imigrantske politike so torej strokovni pojem, ki vključuje asimilacijske 

politike in politike segregacije ter različne politike kulturnega pluralizma« (Bešter 2006:12–13). 
8
Za Evropo se največkrat uporablja primer Norveške pa tudi Nizozemske, zunaj Evrope pa Kanada, 

Avstralija, ZDA (Lukšič - Hacin 1999). 
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pogoji sorazmerno lahki. Ob tem se prakticira dopuščanje dvojnega drţavljanstva v določenih 

primerih ter podpora manjšinskim in priseljenskim organizacijam (The EFFNATIS Project 

2001 v Bešter 2002). Drţava odraţa liberalno tradicijo idej, ki izvirajo ţe iz francoske 

revolucije, in je poleg enakosti zelo pomembna svoboda izbire. Osnovna ideja je, da 

posamezniki sami določajo svojo kulturno pripadnost in identiteto, ne pa kolektivi, 

organizacije in etnične skupine. Medtem ko naj bi enakost dosegli s socialnimi politikami, naj 

bi bila svoboda izbire doseţena predvsem s prijemi, ki so usmerjeni v priseljensko populacijo 

(prav tam). Eden izmed teh prijemov je tudi pravica otrok priseljencev do pouka v njihovem 

maternem jeziku in omogočanje odraščanja v dveh kulturah.  

 

4 ŠVEDSKI ŠOLSKI SISTEM 

Predstavila bom načela, sistemsko urejenost, strukturo in organizacijo švedskega šolskega 

sistema. Dotaknila se bom nacionalnega kurikuluma, imenovanega Lpo 94’, ciljev 

osnovnošolskega izobraţevanja, področij, ki jih obravnava interkulturna pedagogika, ter 

prijemov za vključevanje novopriseljenih otrok v osnovno šolo. Predstavila bom sodelovanje 

lokalne skupnosti s šolami ter nekatere načine vključevanja novopriseljenih otrok, ki jih v 

slovenskih šolah formalno
9
 (še) ne poznamo. 

4.1 Sistemska urejenost švedskega šolskega sistema 

Odgovornost za javni sektor vzgoje in izobraţevanja na Švedskem imata švedski parlament in 

vlada. Od leta 1991 naprej šolskega razvojnega dela ne urejajo več centralno, ampak povsem 

na lokalni ravni ter skladno z lokalnimi okoliščinami in razmerami. Odgovornost nad 

šolstvom je torej porazdeljena med vlado in občine. Splošni cilji in vsebina izobraţevanja so 

zapisani v nacionalnem programu, vsaka posamezna šola pa se nato svobodno odloči, kako bo 

nacionalni program izpeljala; poleg tega imajo popolno odgovornost za organizacijo in 

izvedbo šolskih aktivnosti (Compulsory school in Sweden 2011). Vlada je odgovorna za 

področje visokega šolstva, lokalnim entitetam pa so zaupane predšolska vzgoja, osnovne in 

srednje šole ter tehnično in poklicno izobraţevanje. Tudi financiranje je razdeljeno med 

                                                 
9
Na nekaterih osnovnih šolah prek podprtih projektov prakticirajo različne načine vključevanja 

novopriseljenih otrok, ki pa niso del sistemskih rešitev v Sloveniji na tem področju (npr. OŠ Koper). 
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SISTEMSKA 

UREJENOST 

 

občine in vlado, in sicer v razmerju 50:50. Pristojnost za ustanovitev novih šol in njihovo 

zaprtje je podeljena občinam, ki o tem samostojno odločajo. Prav tako so tudi učitelji 

imenovani in razrešeni s strani lokalne oblasti (Council of Europe 1996 v Bizjak 2006).  

Proces decentralizacije švedskega šolskega sistema se je začel v letu 1991, ko so osnovne, 

srednje, tehnične in poklicne šole prišle pod pristojnost lokalnih entitet. Obstajata torej dve 

ravni odgovornosti, in sicer ministrstvo za šolstvo na drţavni ravni in pristojni organi na 

lokalni ravni. Občine prejemajo finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, namenjenih 

izobraţevalni aktivnosti, ki pa jo po svoji presoji nato razporedijo (Council of Europe 1996 v 

Bizjak 2006). Decentraliziran sistem omogoča šolam visoko stopnjo avtonomije,vendar ima 

tudi avtonomija omejitve, znotraj katerih lahko strokovni delavci sprejemajo samostojne 

odločitve. Te omejitve so določene z zakonom, ki ga strokovni delavci morajo spoštovati 

(Janţekovič 2007). 

 

 

 

 

 

 

DECENTRALIZACIJA               CENTRALIZACIJA 

  

– NACIONALNA RAVEN    – NACIONALNA RAVEN 

– REGIONALNA RAVEN 

– LOKALNA RAVEN 

– INSTITUCIONALNA RAVEN 

Pojem centralizacije je nasproten pojmu decentralizacije, vendar se pogosto razumeta kot 

različna konca istega kontinuuma. V centraliziranem šolskem sistemu so pristojnosti 

odločanja dodeljene nekemu »centru«, po navadi drţavi. Vendar pa tudi v decentraliziranem 

šolskem sistemu šole teţijo od centralno načrtovanih rešitev k lokalno načrtovanim in 

trenutnim praksam, ki vsaka zase zrcalijo spremenjeni kontekst, v katerem se pojavljajo 

Slika 1: Sistemska urejenost šolskega sistema 
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(Trnavčevič 2001 v Koren 2006). V decentraliziranem šolskem sistemu so pristojnosti 

odločanja razpršene na »več lokalnih centrov« oz. na posamezne šole. Decentralizacija 

pomeni po Resmanu »prenašanje pristojnosti odločanja in – razumljivo – odgovornosti za 

sprejete odločitve z nacionalne (centralnega) na lokalno šolsko raven, to pa pomeni 

povečevanje avtonomije šol in učiteljev« (Resman 2002: 9). Decentralizacija in avtonomija 

sta na neki način med seboj pogojena, vendar koncepta nista enaka. »Decentralizacija in 

centralizacija sta povezani s šolskim sistemom, ki preoblikuje razmerja moči. Oblast v 

smislu odločanja je prenesena na lokalne skupnosti in šole oziroma na splošno z najvišje 

ravni – drţave – na najniţje ravni« (Koren 2006). S tem damo šolam iniciativo njihovega 

razvoja, pustimo jim razviti njihovo individualnost, tudi cilje, sistem upravljanja in vodenja, 

razviti morajo »svoj t. i. šolsko zasnovani management«. Šolsko zasnovani menedţment pa 

je oblika decentralizacije, ki opredeljuje oz. definira šolo kot temeljno enoto razvoja 

šolskega sistema (Resman 2002). 

Avtonomne šole imajo večji nadzor nad cilji, ki si jih bodo postavile pri svojem delu in same 

razvijejo strategije za doseganje le-teh. Cilje šole lahko sestavljajo tudi konkretnejši programi 

in vrednote, ki izhajajo iz kulture šole, okolja, učiteljev, učencev in staršev. Šola lahko glede 

na potrebe in ţelje vključenih v šole pa tudi okolja oblikuje lasten kurikulum, vendar mora 

biti ta v okvirih nacionalno predpisanih standardov in normativov. Resman (prav tam) dodaja, 

da je šola tista, ki izraţa potrebo po določenem profilu učitelja, zato avtonomija pomeni tudi 

to, da šola in ravnatelj oblikujeta tak program izobraţevanja učiteljev, ki bo ustrezal potrebam 

posameznega učitelja in razvojnim potrebam šole. Pravi učitelj na pravem mestu omogoča 

večjo fleksibilnost pri oblikovanju delovnega mesta in uresničevanje šolskega programa. To 

šolam in ravnateljem dovoljuje, da sledijo svojim lastnim potrebam in pomaga pri spopadanju 

z aktualnimi problematikami šole, brez vključevanja centralnega nadzora – drţave. 

Nasprotujoče si teţnje v razvoju učiteljeve večje ali manjše pedagoške svobode so zelo 

značilne tudi za avtonomijo šole. V zadnjih dveh desetletjih so se upravne, finančne in 

kadrovske pristojnosti nenehno prenašale od drţave oziroma centralnih oblasti na lokalne 

ravni, vsebinske reforme pa so se precej manj nagibale k prenosu pedagoške avtonomije od 

zgoraj navzdol. Očitno je, da o koristih pedagoške avtonomije ni soglasja. V nekaterih 

sistemih velja avtonomiji naklonjena organizacija šolstva za močen dejavnik pri izboljševanju 

kakovosti poučevanja in učenja, saj takšen pristop vključuje vse ravni delovanja šolstva. V 
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močno decentraliziranih sistemih pa jo nasprotno pojmujejo kot mogoče tveganje pri 

uresničevanju prednostnih ciljev, učinkovitosti izobraţevanja in enakosti (Ravni avtonomije 

in odgovornosti učiteljev v Evropi 2008).  

V Sloveniji je sistem centraliziran in učitelji nimajo prav velike stopnje avtonomije. Drţava je 

vseskozi oblikovalka šolske politike. Predpisovala je vsebino in prav tako didaktiko 

poučevanja. V Sloveniji je obvezni kurikulum z okvirnimi učnimi vsebinami določen na 

drţavni ravni. Podrobnejše vsebine predmetov so opisane v učbenikih; te učitelji izbirajo po 

svoji presoji s seznama vnaprej odobrenih učbenikov, ki jih odobri »center«. Učni načrti,  v 

katerih so v šolskem letu 2007/08 začeli posodabljanje, naj bi učiteljem omogočili nekoliko 

večjo avtonomijo (Ravni... 2008). 

Na Švedskem, kjer je sistemska urejenost decentralizirana, šole uţivajo visoko stopnjo 

avtonomije, število pedagoških ur, ki naj bi jih učitelji izvedli, ni centralno predpisano, skupni 

delovni čas je določen v urah letno skupaj s časom prisotnosti na šoli, glavnina šolskega 

kurikuluma je določena na drţavni ravni, šole pa ga dopolnijo in po svojih potrebah 

oblikujejo same. Na drţavni ravni se opredelijo le cilji, ki naj bi jih v vzgojno-izobraţevalnem 

procesu dosegli učenci (Ravni ... 2008).  

4.2 Struktura švedskega izobraževalnega sistema 

Obvezno šolstvo se je na Švedskem začelo leta 1842. Obvezno šolanje vključuje obvezno 

osnovno šolo, šolo za laponske otroke (Sami šole), šolo za otroke z motnjami vida, sluha in 

govora ter šolo za otroke z motnjami v razvoju s posebnim programom. Šolanje je brezplačno. 

Starši so oproščeni plačila šolskega materiala, učnih pripomočkov, šolskih obrokov, prevoza v 

šolo, zdravstvene oskrbe itn. (Skolverket 2011). 

Šolski sistem je na Švedskem razdeljen na naslednje stopnje: predšolska vzgoja, primarno 

izobraževanje (obvezno izobraževanje), sekundarno izobraževanje in terciarno 

izobraževanje (prav tam). 

1) Predšolska vzgoja (Förskolan). Za otroke, mlajše od6let. Okroţje je zadolţeno 

zagotoviti prosta mesta v vrtcu. Vsak prebivalec okroţja oziroma občine je zakonsko 

upravičen do prostega mesta v vrtcu. 
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2) Predšolski razred (Fregatten). Neobvezen, vendar priporočljiv razred za otroke, ki so 

stari 6 let oziroma ki postanejo 6-letniki v jesenskem obdobju leta. Glede na učiteljevo 

mnenje ali na ţeljo staršev lahko otrok v predšolskem razredu ostane tudi 2 leti. 

3) Osnovno šolanje (Grundskolan). Osnovnošolsko izobraţevanje traja 8 let, praviloma od 

7. do 15. leta starosti, in je za vse drţavljane obvezno. Švedska pa je edina drţava, v kateri 

osnovnošolsko izobraţevanje za priseljence ni obvezno. Do obiskovanja osnovne šole so 

upravičeni pod enakimi pogoji kot švedski otroci, vendar pa se za vpis odločijo sami. 

4) Srednješolsko izobraževanje: brezplačno vendar v neobvezni obliki ponujeno tistim, ki 

so končali obvezno osnovno šolo.   

5) Visokošolsko in univerzitetno izobraževanje 

– Diploma (2 leti) 

– Bachelors degree (3 leta) 

– Masters degree (4 leta) 

6) Izobraževanje odraslih (komvux) 

7) Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (saraskolan) 

8) Izobraževanje otrok z motnjami sluha, vida, govora (specialskolan) 

9) Šola za Laponce (Sami school- sameskolan) 

10) Izobraževanje odraslih z učnimi težavami (sarvux) 
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5 PRISOTNOST INTERKULTURNE PEDAGOGIKE V 

ŠVEDSKI OSNOVNI ŠOLI 

Švedski parlament in vlada sta nov osnovnošolski kurikulum, imenovan Lpo-94, sprejela leta 

1994. Od prejšnjega kurikuluma se razlikuje po jedrnatosti, čeprav vsebuje obvezne in 

neobvezne vidike obveznega šolanja. Cilji so bolj splošni in šole morajo oblikovati lasten 

šolski načrt. Kljub temu mora biti načrtovanje skladno z nacionalnimi cilji in usmeritvami. 

Odločitve o učnih načrtih, načinih in merilih ocenjevanja, splošna priporočila sprejema 

švedska agencija za šolstvo (Curriculum for the Compulsory School System, the Pre-School 

Class and the Leisure-time Centre 1994).  

Kurikulum se začne z odstavkom o temeljnih človeških prvinah »razumevanje in sočutje do 

drugih«. Skrb za dobrobit in razvoj vsakega posameznika bi morala biti del vseh šolskih 

aktivnosti. Šola mora aktivno zavračati teţnjo po tiraniji ali preganjanju. Ksenofobija in 

intoleranca se morata soočiti in preprečevati z znanjem in s pogovori (prav tam). 

Zakon o osnovni šoli določa, da morajo biti vse šolske aktivnosti izvedene skladno z 

demokratičnimi vrednotami. Poseben poudarek je na sodelavcih šole. Skrb za dobrobit in 

razvoj posameznika naj bi bila v rokah vseh delavcev na šoli. Vsak delavec na šoli je dolţen 

upoštevati temeljne demokratične vrednote Zakona o osnovni šoli, spodbujati spoštovanje 

vsakega posameznika in njegovih vrednot pa tudi okolja, ki si ga delijo. Nedotakljivost 

človeškega bitja, osebna svoboda in integriteta, enakost vseh ljudi, pomoč šibkejšim in 

ranljivim osebam so vrednote, ki naj bi jih šola predstavljala in spodbujala (Swedish 

Education Act 2000). Vse učence je dolţna voditi k odkrivanju njihove lastne izvirnosti in 

nenadomestljivosti ter sodelovanju v druţbenem ţivljenju, tako da dajo od sebe največ, kar 

zmorejo v mejah odgovorne svobode (Curriculum… 1994). Internacionalizacija švedske 

druţbe in povečano preseljevanje v drţavo in iz nje kličeta po večjih zahtevah k povečanju 

zmoţnosti ljudi, da bi ţiveli skupaj in spoštovali vrednote, ki jih lahko najdemo v kulturni 

različnosti. Skozi zakonodajo lahko jasno preberemo, da je enakovredno izobraţevanje 

temeljno načelo kurikuluma. To pa ne pomeni enakega izobraţevanja za vse. Izobraţevanje 

mora biti prilagojeno vsem otrokovim potrebam in okoliščinam. Osnovano mora biti na 

preteklosti učenca, zgodnjih izkušnjah, na znanju jezika. Šola nosi odgovornost do otrok, ki 
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učne cilje dosegajo s teţavo. Zaradi tega izobraţevanje ne more biti enako za vse, saj učenci 

pod različnimi pogoji in po različnih potek pridejo do cilja (prav tam). Ena izmed nalog šole 

je imeti t.i. »mednarodni pogled«. To pomeni biti sposoben videti ţivljenje in mišljenje 

drugega v globalnem kontekstu z namenom, da bi se ustvarila mednarodna solidarnost in da 

bi se učenci pripravili na bliţnje medkulturno in meddrţavno sodelovanje. Eden izmed ciljev 

osnovnošolskega izobraţevanja je tudi razumevanje drugih kultur (Bizjak 2006). 

Švedska je kot multikulturna drţava prav zaradi razvitosti in migracijskih politik privlačna. 

Zato se od prebivalcev zahteva sposobnost ţivljenja v soţitju in cenjenju drug drugega v 

kulturno različnih skupnosti posameznikov. Osnovna šola je tista, ki prispeva k splošni 

izobraţenosti prebivalstva, je tudi socialna in kulturna institucija, kjer se vzgaja za vrednote, 

ki jih multikulturalizem in interkulturalizem narekujeta. Učitelji morajo biti izobraţeni 

vzgojitelji, ki sledijo uresničitvi ciljev kurikuluma. Poleg klasičnega pouka so učenci različnih 

kultur, skupaj so na športnih, kulturnih dnevih, v organiziranem podaljšanem bivanju in 

interesnih dejavnostih. Šola je glede na dejavnosti, ki se v njej odvijajo, najprimernejši prostor 

za vzgajanje, interakcijo med kulturami, sprejemanje različnosti, medsebojne nezdruţljivosti, 

a vendarle soţitja (Razpotnik 2002; tudi v Lesar 2009c). 

5.1 Konkretni primeri vključevanja novopriseljenih 

Šola za vse je šola, ki se je pripravljena prilagoditi različnim učencem. V prejšnjem poglavju 

sem zapisala, da je enakovredno izobraţevanje v smislu prilagajanja posameznikovim 

potrebam zakonsko utemeljeno v zakonu o osnovni šoli švedskih šol. Večina občinskih 

oblasti ponudi na novo priseljenim učencem moţnost začeti v pripravljalnem razredu
10

. To je 

ţe ena izmed prepoznavnih značilnosti inkluzivno naravnane šole, ki upošteva tudi  

interkulturnost. Ti razredi običajno vključujejo učence, ki so prosilci za azil, in učence, ki so 

dobili dovoljenje za stalno prebivališče v drţavi. Učenci se naučijo švedskega jezika, 

spoznavajo kulturo, delovanje druţbe. Prav tako obravnavajo nekatere šolske vsebine, 

upoštevajoč njihovo predznanje. Kako dolgo ostanejo v takšnem razredu, je odvisno od 

vsakega posameznika. Potem ko učence premestijo v redni razred, imajo učenci enake 

predmete kot drugi. Ti predmeti temeljijo na nacionalnem kurikulumu. Učenci, ki pripadajo 

                                                 
10

Večinoma se za novopriseljene učence izvaja takšen način vključevanja, pa vendar obstajajo tudi drugačni 

načini – predvsem v manjših občinah. 
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enaki starostni skupini, so umeščeni v primerne razrede. To pa glede na njihovo jezikovno 

zmoţnost lahko pomeni, da v praksi potrebujejo dodatno pomoč in vodenje, imenovana  

»study guidance«. Ta t.i. dodatna pomoč je ponujena v švedskem ali maternem jeziku. Pomoč 

lahko nudi redni učitelj ali učitelj maternega jezika. Pogosto učna pomoč poteka v manjši 

skupini učencev, ki so pomoči potrebni. Če so teţave izrazitejše, pa je lahko pomoč tudi 

individualna, in sicer med poukom ali po pouku. Več šol z velikim deleţem učencev s tujim 

ozadjem je začelo izvajati t.i. »študijske delavnice«. Tako imenovana študijska pomoč poteka 

v prostoru blizu šole v sobi z računalniško opremo in internetno povezavo. Učenci se lahko 

pridruţijo delavnici kadarkoli potrebujejo učno pomoč ali le vodstvo pri nalogah, jeziku. Na 

voljo je tudi učitelj, ki govori učenčev materni jezik. Vsi učenci, katerih materni jezik ni 

švedščina, se lahko ta predmet učijo kot švedščino 2, in sicer v osnovni in srednji šoli. 

Predmet švedščina 2 ima lasten učni načrt in je kot predmet (npr. pri oblikovanju merila za 

vpis v srednjo šolo) enakovreden švedščini 1. Za švedščino 2 je učni načrt natančno napisan; 

učitelji imajo na voljo široko mnoţico didaktičnega materiala in priročnikov (Integrating 

immigrant … 2003/ 04).  

Predmet materni jezik, do katerega so upravičeni učenci s tujim ozadjem, ima lasten učni 

načrt, ki zajema poleg jezika še literaturo, zgodovino in kulturo izvorne drţave
11

. Ocene, ki 

jih učenci dobijo pri tem predmetu, so enakovredne ocenam drugih šolskih predmetov. Do 

zdaj so zabeleţili poučevanje 60 različnih jezikov (prav tam). Materinščine se lahko učijo na 

različne načine – v sklopu rednega ali zunaj rednega pouka.  Agencija za šolstvo (Skolverket) 

zbira letne podatke, ki se nanašajo na učence, katerih materni jezik ni švedščina, saj so ti 

učenci upravičeni do poučevanja v svojem maternem jeziku (Integrating immigrant… 

2003/04). Če je v občini več kot 5 učencev, ki imajo skupni materni jezik, občina poišče 

učitelja njihovega maternega jezika (Integrating immigrant… 2009). V tabeli 3 so prikazani 

najpogostejši materni jeziki priseljenih učencev in število učencev, ki se je jezikov učilo v letu 

2008.  

                                                 
11

 Učenje maternega jezika se lahko poučuje tudi kot alternativa drugega tujega jezika, takoj za 

angleškim jezikom, ki je obvezen, kot učenčeva osebna izbira ali pa se ga poučuje zunaj urnika. Učenci so 

do učenja maternega jezika v šoli upravičeni 7 let (Integrating immigrant ... 2009). Nacionalna agencija za 

šolstvo (Skolverket) je izvedla obseţen projekt, namenjen izdelavi didaktičnega gradiva za poučevanje 

maternih jezikov (Integrating immigrant...2009). 
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Tabela 3:Najbolj pogosti materni jeziki, ki so se jih učenci učili ter  število učencev, ki so se 

učili posamezni materni jezik v šoli v letu 2008 (SSC 2008) 

Jezik Število učencev v letu 2008 

Arabski 21.073 

Bosanski, srbski, hrvaški 14.829 

Finski 11.384 

Albanski 7.704 

 

Pogosto se teţave pojavijo pri pridobivanju didaktičnega gradiva
12

 za rabo poučevanja 

maternega jezika. Veliko gradiva je prinesenega iz matičnih drţav, medtem ko za nekatere 

jezike pomanjkanje gradiva predstavlja veliko teţavo. Teţava je tudi ta, da učitelji, ki so bili 

za poklic učitelja izobraţeni v matični drţavi, nimajo pravega znanja in kompetenc za 

poučevanje materinščine v kombinaciji z jezikom okolja, saj ne smemo spregledati dejstva, da 

gre pri teh učencih za dvojezičnost. Agencija za šolstvo si prizadeva k boljši izobrazbi in 

razvoju teh kompetenc ter spodbuja k razvoju, dopolnjevanju gradiv. Nedavna študija 

Nacionalne agencije za evalvacijo obveznega izobraţevanja je pokazala, da tretjina učiteljev 

kljub dodatnemu usposabljanju še vedno zaznava pomanjkanje spretnosti za delo z učenci iz 

različnih druţbenih in kulturnih okolij (Integrating immigrant… 2003/04).  

Dolţnost občinskih oblasti je tudi ta, da na novo prispele druţine seznanijo z njihovimi 

pravicami s poudarkom na predšolskem in obveznem šolanju. Druţine je treba voditi skozi 

drţavni kurikulum in predstaviti pomembne točke kurikuluma. Če starši učenca ne znajo 

švedsko, mora občina priskrbeti prevajalca. Načelno ni posebnih priporočil za takšno dejanje, 

vendar je šola dolţna ustvariti učinkovito komunikacijo s starši njihovih učencev. Veliko 

občin sledi smernicam, da na novo priseljene druţine povabijo v diskusijske skupine, pogosto 

vodene s pomočjo učiteljev maternega jezika ali delavca, ki je izobraţen za medkulturne 

kompetence (prav tam). 

 

 

                                                 
12

Najodmevnejši projekt agencije za šolstvo (Skolverket) na tem področju je bil izdelava dvojezičnih 

slovarjev v več kot 20 jezikih (Integrating immigrant…  2003/04). 
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5.2 Nekatere prilagoditve v okviru interkulturne vzgoje v osnovni šoli 

Na Švedskem so zakonodaja, kurikulum in multikulturna miselnost ţe naravnani tako, da 

nakazujejo na interkulturno vzgojo. Kako pa je z vsakodnevnimi ovirami v šolskem okolju? 

Šole, v katerih je visok odstotek učencev z drugačnim kulturnim ozadjem, so se prav tako 

prilagodile. Na Švedskem drţava stremi k temu, da je šolstvo brezplačno, učencem pa 

zagotavlja tudi brezplačno kosilo. Učencem z drugačnim kulturnim ozadjem se šola prilagodi 

z raznolikostjo prehrane. Za kosilo je tako poleg običajnega na voljo vegetarijansko kosilo, 

kosilo, ki ne vsebuje svinjine oziroma je to nadomestek svinjskega mesa. V šolah, kjer učenci 

s tujim kulturnim ozadjem niso prav pogosti, morajo starši prositi za posebno hrano na enak 

način kot starši, katerih otroci so na določeno hrano alergični ali imajo sladkorno bolezen in 

njihovi prošnji se ugodi (Integrating immigrant… 2003/04).  

Prav tako so mogoča prilagajanja pri pouku športne vzgoje, ki je v osnovni in srednji šoli 

obvezen šolski predmet. Pri pouku športne vzgoje so učenci v skupinah ne glede na spol. Če 

so v skupini pripadniki islama, ob prošnji staršev zagotovijo, da se dečki in deklice delijo na 

dve skupini, enako je pri učenju plavanja. Poleg tega je deklicam dovoljeno nositi plavalna 

oblačila, ki jih narekuje vera. V kulturno raznolikih šolah se prav tako zavedajo določenih 

praznikov, ki jih praznujejo druge kulture. V šolskem pravilniku je določeno število prostih 

dni, ki jih lahko učenec v ta namen koristi (prav tam). 

K., Skubic Ermenc (2006) navaja, da sodobne demokratične druţbe temeljijo na vrednotah, ki 

jih lahko poimenujemo drţavljanske vrednote (enakost, enakopravnost, pravičnost za vsakega 

posameznika itn.). »Gre za nabor vrednot,  ki so povzete tudi v filozofiji človekovih pravic; 

lahko rečemo, da je bil doseţen konsenz o njihovi univerzalnosti. So torej hkrati univerzalne 

in diskurzivne, kot diskurzivne pa izpostavljene stalnemu razmisleku in dopolnitvam. So 

dejansko partikularne vrednote, ki jim je sodobna druţba podelila status univerzalnosti in s 

tem prekinila tradicijo filozofskega utemeljevanja univerzalne morale za namene reševanja 

vzgojnih vrednostnih dilem. Čim ugotovimo, da so partikularne, so na neki način še vedno 

enakovredne t. i. ljudskim kulturam/ moralam. Če je to tako, se mora v demokratični druţbi 

slišati tudi njihov glas« (prav tam: 155). Prek te predpostavke poskuša K., Skubic Ermenc 

odgovoriti na vprašanje, kako se odzvati na prilagoditve drugim kulturam v šoli: če je enakost 

spolov ena temeljnih vrednot naše druţbe, morajo dečki opravljati enakovredne naloge kot 
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deklice. Vsi dečki se morajo naučiti sprejemati ţenski spol kot enakovreden moškemu in 

nasprotno. Na tej točki šola ne popušča nobeni ljudski kulturi oz. morali, ampak se mora vsak 

posameznik spremeniti, prilagoditi šoli oz. druţbi, v katero se je priselil. Če se omogoči 

muslimanskim deklicam ločeno plavanje, s tem ne kršimo nobene izmed temeljnih vrednot, 

kvečjemu se odzovemo na drugo kulturo in omogočimo, da posameznik ohrani svoj posebni 

pogled in svoje dostojanstvo. Če se v takšnem primeru prilagodi šola, vrednote pluralne 

demokratične druţbe dobijo dodatno pozitivno uresničitev (prav tam). Švedske šole s svojim 

načinom delovanja ter prilagajanja kaţejo, da sodijo v sodobni svet, kjer je prisoten liberalni 

pristop zaţelenosti etničnega pluralizma oz. ohranjanja in spoštovanja kulture etničnih 

manjšin.  

 

Takšne šole skladno z multikulturnim pristopom sprejemajo posebnosti druge kulture (vera, 

prehrana, jezik, slog oblačenja). Manjšinska kultura in njena verodostojna predstavitev pa sta 

vključeni v vzgojno-izobraţevalni sistem (Razpotnik 2002).Ţe sprememba pojmovanja izraza 

priseljenec ima v zakonodaji pomembno vlogo. To pomeni, da imajo vsi učenci, katerih 

kulturno in jezikovno okolje je drugačno, pravico do upoštevanja njihove različnosti in 

različnih potreb v šoli. Ta jim omogoča učenje maternega jezika in razvoj v dveh kulturah, pa 

čeprav so npr. priseljenci druge generacije, kar pomeni, da so rojeni na Švedskem – eden ali 

oba starša pa sta se priselila v drugačno kulturno in jezikovno okolje. 

Švedska šolska politika deluje na področjih za uresničevanje ciljev interkulturne pedagogike. 

To je mogoče razbrati na različnih področjih (podobna področja omenja tudi Skubic Ermenc, 

2003b), saj švedski šolski sistem omogoča: 

– učenje maternega jezika in ohranjanje lastne kulture ter identitete; 

– uvrščenost maternega jezika v šolski sistem kot enega izmed enakovrednih 

šolskih predmetov; 

– učenje jezika drţave gostiteljice
13

; 

                                                 
13

Do šestnajstega leta starosti so otroci upravičeni do učenja švedščine v šoli oz. se s švedščino srečajo v 

sprejemnem razredu. Po šestnajstem letu niso upravičeni do sprejemnega razreda, so pa upravičeni do 

različnih programov učenja in programa SFI (Swedish for foreigners), ki ga organizirajo šole ali občine. 

Vsaka občina pa je odgovorna za to, da tudi odraslim priseljenim zagotovi tečaj švedskega jezika in 

spoznavanja osnovnih značilnosti švedske druţbe. Program naj bi trajal okvirno 525 ur, vendar dolţina 

lahko variira. Program je v celoti brezplačen (Integrating immigrant… 2003/04). 
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– razširjanje ideje interkulturalizma na celotno prebivalstvo; 

– interkulturnost je upoštevana kot didaktično načelo
14

; 

– učinkovito komunikacijo in sodelovanje s starši; 

– ohranjanje jezika, kulture identitete vsem učencem, katerih kulturno in 

jezikovno ozadje je drugačno, saj se za priseljenca šteje vsakdo, ki ima 

vsaj enega od staršev rojenega v tujini; 

– prepoznavna je inkluzivna naravnanost pedagoškega dela, upoštevano je 

načelo integracije in ne asimilacije. 

Letos objavljena raziskava Migrant Integration Policy – MIPEX (Index III 2011) Švedsko na 

številnih področjih vključevanja priseljencev uvršča na sam vrh lestvice. Eno izmed področij, 

kjer je Švedska prepoznana kot prva na seznamu, je tudi šolanje priseljencev. V raziskavi je 

zajetih 31 evropskih drţav pa tudi  ZDA in Kanada. Kot merilo merjenja uspešne integracije 

so opisani najboljši, povprečni in najslabši primeri vključevanja priseljencev v šolski sistem. 

Najboljši primer je opisan po naslednjih točkah (izvirnik v opombi
15

) in temelji na nacionalni 

politiki vsaj ene izmed 31 drţav, ki so vključene v raziskavo: 

– enak dostop do izobrazbe; 

– prilagoditve in zadovoljevanje potreb zaradi priselitve iz drugačnega 

kulturnega in jezikovnega okolja; 

                                                 
14

 K., Skubic Ermenc interkulturalizem v pedagogiki opredeljuje kot pedagoško-didaktično načelo kot 

vodilo pouka, ki usmerja načrtovanje, organiziranje, izvajanje in vrednotenje pouka glede na kulturne 

razlike in pretekle izkušnje posameznih kulturno različnih učencev (Skubic Ermenc 2003b). 

15
Any child living in the country can go from kindergarten to university and achieve the best she can. She 

benefits from the same general measures as classmates with the same socio-economic background. If she 

has different needs because of her or her families’ immigration experience, she benefits from additional 

support. Her teachers are trained to recognize those needs and set equally high expectations for her. She is 

entitled to extra courses and teaching to catch up and master their language. Her parents play an active role 

in her education because the school specifically involves them at every step of the way. She and her parents 

also bring new opportunities to her school. All students can enroll in classes about her families’ language 

and culture. Her school uses an intercultural approach in its curriculum, textbooks, schedule, and hiring 

practices. She, along with all students and staff, learn how to live and learn in a diverse society (MIPEX 

2011). 
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– upravičenost do dodatnih tečajev in dopolnilnega pouka ter aktivna vloga 

staršev v šolanju; 

– prakticiranje interkulturne pedagogike v šoli. 

Graf 1: O vključevanju priseljenih učencev v švedski šolski sistem po raziskavi MIPEX  2011 

(MIPEX, Index III 2011) 

 

 

»Zadovoljevanje potreb« otrokom priseljencem so na Švedskem glede na raziskavo MIPEX 

(2011) ocenjene z 90 %. Za zadovoljevanjem potreb sledi »dostop do novih priloţnosti« z 

doseganjem skoraj 90 % maksimuma, saj se upošteva načelo enakih izhodiščnih moţnosti. 

Sledita »interkulturna vzgoja in izobraţevanje«  z doseganjem slabih 80 %, ki sta ključna za 

vse člane druţbe – ne le za priseljence –, saj se morajo vsi naučiti delovati v kulturno 

raznoliki druţbi. Glede na doseţeno raven (75 %) je prisotnost interkulturne vzgoje in 

izobraţevanja za vse še vedno premalo. Za boljše doseganje višjih ocen bo potrebno 

izboljšanje le-tega. Čeprav Švedska priseljencem omogoča enake moţnosti dostopa do 

izobrazbe kot drţavljanom, je dostop do izobrazbe najslabše ocenjen, in sicer dosega le slabih 

60 %. Kljub aktivni politiki na tem področju in uvrstitvi na prvo mesto v tej raziskavi Švedska 

glede na merilo (ki obsega najboljšo politiko na teh področjih) še ne dosega maksimuma. To 

je mogoče pripisati dejstvu, da Švedska od priseljencev, ki nimajo drţavljanstva, ne zahteva, 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

Dostop do izobrazbe Zadovoljevanje potreb Nove priložnosti Interkulturna vzgoja in 
izobraževanje za vse 

ŠVEDSKA 

Švedska 
Dostop do izobrazbe Prilagoditve in 

potrebe 
Nove priložnosti 



Čančar, I. (2011) Interkulturna pedagogika v formalnih rešitvah šolskih sistemov in v stališčih 

osnovnošolskih učiteljev: primerjava Slovenije in Švedske. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

 

33 

 

da se vključijo v šolo, vendar pa jim šolanje vsekakor omogoča (Integrating immigrant... 

2003/04). 

6 ANALIZA STANJA V SLOVENIJI 

Slovenija je demokratična republika. Ima 20.273 km² površine in je razdeljena na regije ter 

občine. Uradni jezik je slovenščina, na območjih s strnjeno naseljenostjo prebivalstva 

italijanske oziroma madţarske narodne manjšine tudi italijanski oziroma madţarski jezik. 

Drţavo vodi predsednik, ki je izvoljen vsakih pet let. Nosilec izvršilne oblasti v Sloveniji je 

Vlada Republike Slovenije, ki jo vodi predsednik vlade. Poleg njega sestavljajo vlado še 

ministri (Wikipedija).  

6.1 Priseljevanje v Sloveniji 

Pojem priseljenec opredeljuje Resolucija o migracijski politiki (1999), in sicer se za 

priseljenca/ priseljenko šteje vsakdo po preteku enega leta od prijave prebivališča v Republiki 

Sloveniji. 

Priseljence
16

 v Sloveniji lahko razdelimo v več skupin: 

a) Prvo skupino sestavljajo nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko drţavljanstvo. To so 

osebe, ki so potomci priseljencev, torej ţe rojene v Sloveniji, in osebe, ki niso rojene v 

Sloveniji in so pridobile drţavljanstvo.  

b) V drugo skupino lahko štejemo osebe, ki nimajo slovenskega drţavljanstva in tako 

predstavljajo t. i. tipične priseljence. Ta skupina se deli še na dve podskupini, in sicer na 

priseljence s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji in priseljence z 

dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji.  

c) V tretji skupini so prisilni priseljenci, to so osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in 

begunci.  

d) V četrti skupini so drţavljani drţav članic Evropske unije. Otroci zadnjih treh skupin 

slovenskega jezika po navadi ne obvladajo oz. se prvič srečajo z njim v vrtcu ali šoli 

                                                 
16

V veljavni zakonodaji in tudi v Strategiji…2007 se za priseljenca uporablja izraz tujec/migrant (Zakon o 

tujcih, Uradni list RS, št. 71/2008). V diplomskem delu uporabljam besedo priseljenec oz. besedno zvezo 

novopriseljenec za osebe, ki so se pravkar priselile v gostujočo drţavo.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Demokracija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Republika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Italijanska_narodna_manj%C5%A1ina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mad%C5%BEarska_narodna_manj%C5%A1ina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Italijan%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mad%C5%BEar%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vodja_dr%C5%BEave
http://sl.wikipedia.org/wiki/Predsednik_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vlada_Republike_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Predsednik_vlade_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Minister
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(Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja 

2007: 8–9). 

»V širšem smislu pogosto med priseljence prištevamo tudi potomce priseljencev, se pravi 

osebe, katerih starši (ali eden od staršev) niso bili rojeni v drţavi prebivališča« (Bešter 2006: 

10). Vendar tovrstno pojmovanje izraza v zakonodaji ni utemeljeno. To pomeni, da zakonsko 

niso upravičeni do dodatne pomoči ali prilagoditev. Za laţjo predstavo stanja v Sloveniji bom 

na kratko predstavila priseljevanje v drţavo, vzroke za priseljevanje in slovensko migracijsko 

politiko. Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo postala zanimiva za različne skupine 

priseljencev. Med priseljenci, ki prihajajo v Slovenijo, je še vedno največ tistih iz nekdanjih 

jugoslovanskih republik. Vse pogosteje pa se k nam priseljujejo tudi drţavljani drugih 

evropskih in tudi neevropskih drţav. S starši se priselijo tudi otroci, ki se ob prihodu vključijo 

v slovenske vrtce ter šole in začne se njihovo prvo spoznavanje slovenskega jezika (Knez 

2009). Glede na spodaj prikazane podatke se sprašujem, ali je v Sloveniji treba izpopolniti 

šolski sistem s poudarkom na pravičnem vključevanju novopriseljenih otrok v redne šole,ali 

ima ideja »šole za vse« moţnosti udejanjanja tudi v  Republiki Sloveniji in kakšna so trenutne 

formalne rešitve
17

 za to področje pri nas. 
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Pravice o vključevanju novopriseljenih otrok (otrok priseljencev) v šole obravnavajo: Zakon o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraţevanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in 

strokovnem izobraţevanju, Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, Zakon o azilu, Zakon o javni rabi 

slovenščine, Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil in Uredba o pravicah in 

dolţnostih beguncev v Republiki Sloveniji (Strategija… 2007). 
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Tabela 4: Število priseljenih v Slovenijo od leta 2000 do leta 2010 (SURS 2011)  

Leto Št. priseljencev 

2000 6.185 

2001 7.803 

2002 9.134 

2003 9.279 

2004 10.171 

2005 15.041 

2006 20.016 

2007 29.193 

2008 30.693 

2009 30.296 

2010 15.416 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v tabeli št. 4 jasno razvidno, da se je 

število priseljencev od leta 2000 povečalo, in sicer se je priseljevanje v Slovenijo očitno 

povečevalo vse od vstopa v Evropsko unijo – sredi leta 2009 je bil vsak osmi prebivalec 

priseljenec iz tujine. Po številu priseljencev na vrhu še vedno ostajajo drţave nekdanje 

Jugoslavije, vedno pogosteje pa je zaslediti osebe, priseljene iz drugih drţav. Vzrok za 

priseljevanje tiči predvsem v ekonomskih razlogih, zato med njimi prevladujejo delovno 

aktivne osebe, s seboj pa z ţeljo po boljšem ţivljenju pripeljejo tudi svoje druţine. V začetku 

leta 2010 je bilo med prebivalstvom Slovenije 12,4 % prebivalcev rojenih v tujini (Statistični 

Urad Republike Slovenije – SURS 2010).  

V Sloveniji se po letu 2000 povečuje predvsem pestrost priseljencev (glede na drţavo, iz 

katere so prišli). Leta 1995 so bili med v Slovenijo priseljenimi drţavljani 56 različnih drţav,  

leta 2009 pa drţavljani ţe 107 različnih drţav. Med njimi so tudi priseljenci iz nam 

zemljepisno precej oddaljenih drţav, vendar je njihovo število majhno. Številčnost 

drţavljanstev priseljenih se posledično odraţa tudi v podatkih o sestavi prebivalstva Slovenije 

po drţavi rojstva. Število drţav se je glede na drţavo rojstva prebivalcev od začetka leta 1998 

povečalo za tretjino (s 121 drţav v začetku leta 1998 na 163 drţav v začetku leta 2010). 
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Navadno je namreč ob priselitvi drţavljanstvo priseljene osebe enako drţavi njenega rojstva. 

Del navedenega povečanja pa je pripisati tudi priseljevanju drţavljanov Slovenije, ki so se kot 

slovenski drţavljani rodili v tujini (SURS 2010). 

Tabela 5: Število priseljencev iz posameznih drţav, iz katerih so se najpogosteje priselili v 

letu 2009 

Tudi v letu 2010 je bilo med k nam priseljenimi največ drţavljanov Bosne in Hercegovine (in 

sicer 4.403 ali 34,7 % vseh priseljenih). Tudi tokrat so jim po številčnosti sledili priseljeni iz 

Kosova (1.888 oz. 14,9 % vseh priseljenih). Drţavljanov drugih drţav članic EU je bilo med v 

letu 2010 k nam priseljenimi tujci 2.026 (to je 15,9 % vseh priseljenih v letu 2010). Med temi 

je bilo največ drţavljanov Bolgarije (606), Italije (332) in Slovaške (229). V letu 2009 se je 

hitra letna rast števila v Slovenijo priseljenih tujcev po letu 2004 ustavila. V Sloveniji pa se je 

priseljevanje v drţavo začelo zmanjševati po 1. četrtletju leta 2009. Vzroke pripisujejo 

gospodarski krizi (SURS 2010).   

 

 

 

Država   Št. priseljencev 

Bosna in Hercegovina  12.921 

Srbija  3.804 

Makedonija, nekdanja jugoslovanska republika  3.051 

Kosovo  2.650 

Hrvaška  1.296 

Azija 556 

Italija  280 

Nemčija  193 

Severna in Srednja Amerika  182 

Avstrija  117 
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7 SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM 

Prav tako kot švedskega bom predstavila tudi slovenski šolski sistem, smernice, načela, 

zgradbo ter organizacijo in sistemsko urejenost, ki se navezuje na osnovnošolsko 

izobraţevanje. Predstavila bom umeščenost interkulturne pedagogike in aktualne načine 

vključevanja novopriseljenih otrok v slovenske šole. 

7.1 Sistemska urejenost in  avtonomija slovenskih šol ter učiteljev 

Struktura slovenskega šolskega sistema je podobna strukturi švedskega šolskega sistema in je 

razdeljena na naslednje ravni: 

1. Predšolska vzgoja 

2. Osnovnošolsko izobraţevanje 

3. Srednješolsko izobraţevanje 

4. Posredno pred visokošolsko izobraţevanje 

5. Višje strokovno izobraţevanje 

6. Visokošolsko izobraţevanje 

7. Vzgoja in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami 

8. Glasbeno in baletno izobraţevanje 

9. Izobraţevanje odraslih (Bizjak 2006) 

 

V primerjavi s švedsko decentralizirano sistemsko urejenostjo je slovenski šolski sistem 

centraliziran. 

7.2 Pomembni dokumenti, cilji, načela slovenskega šolskega sistema 

Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju in Zakon o osnovni šoli sta najpomembnejša 

dokumenta, kjer najdemo konceptualna izhodišča slovenskega šolskega sistema in formalne 

rešitve. Tudi v Ustavi RS je mogoče zaslediti nekaj členov, ki se bolj ali manj očitno 

povezujejo s problematiko urejanja vzgojno-izobraţevalne dejavnosti (Lesar 2009a). 

V slovenskih šolah je med drugimi cilji šolanje proces vzgoje in inkulturacije, vključevanje v 

kulturo, v kateri ţivimo, poleg poznavanja lastne kulture pa tudi védenje o drugih kulturah in 
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civilizacijah ter vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti (Zakon o osnovni 

šoli 1996). Šola ima vzporedno tudi pomembno vlogo pri oblikovanju in širjenju nacionalne 

kulture in razumevanju procesov evropske integracije, priseljevanj, političnih sprememb itn. 

(Bizjak 2006). Drţava oz. šolski sistem zagotavlja moţnosti za optimalen razvoj ne glede na 

spol, socialno in kulturni izvor, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 

konstitucijo. Izhodišče vzgoje v šoli so otrokove in človekove pravice. Šola otroke navaja na 

sprejemljive načine vključevanja v skupnost, s čimer so neposredno povezane vzgoja za 

strpnost, solidarnost, odgovornost. Vsa navedena načela in izhodišča izhajajo iz dokumentov 

in določb o človekovih pravicah, drţavljanskih in političnih pravicah, Konvenciji proti 

diskriminaciji v izobraţevanju. Slovenija kot podpisnica dokumentov mora te določbe 

vključiti v zakonodajo in omogočiti njihovo uresničevanje (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraţevanju 1997). 

Kot sem ţe zapisala, je tudi Ustava RS relevanten dokument, ki se med drugimi povezuje tudi 

z vzgojno-izobraţevalno dejavnostjo: 

41. člen omenja: »Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem 

ţivljenju je svobodno. Nihče se ni dolţan opredeliti glede svojega verskega ali drugega 

prepričanja« (Ustava RS 2001: 22) 

Po upoštevajočem 62. členu pa ima »vsakdo /…/ pravico, da svobodno izraţa 

pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraţa svojo kulturo in 

uporablja svoj jezik in pisavo« (prav tam: 28). 

»Iz izpostavljenih členov je jasno, da je vsakomur na slovenskem drţavnem ozemlju ustavno 

zagotovljena pravica do drugačnosti, ki jo posameznik lahko ţivi oz. izraţa, ne le v zasebnem, 

ampak tudi v javnem prostoru in ţivljenju. Kot protiustavno je definirano tudi vsako 

sovraštvo in spodbujanje netolerantnosti do pripadnikov različnih ras, narodov, ver. Na 

področju vzgoje in izobraţevanja se to odraţa v cilju vzgoje za tolerantnost, solidarnost in ter 

za odgovornost in razvijanje sposobnosti za ţivljenje v pluralni in demokratični druţbi« 

(Lesar 2009a: 217). 
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7.3 Vključevanje novopriseljenih otrok v slovenske osnovne šole 

V tem poglavju bom predstavila formalne rešitve na področju vključevanja otrok 

novopriseljencev ter otrok z drugačnim kulturnim in jezikovnim okoljem v slovenskem 

šolskem sistemu. Omenila bom trenutne zakonske podlage in njihove pomanjkljivosti. To so 

namreč formalne rešitve, na katere se lahko šole oz. učitelji naslanjajo, vendar pa to ne 

pomeni, da se v slovenskih šolah ne izvajajo tudi drugačne oblike vključevanja 

novopriseljenih učencev ter učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij. 

7.3.1 Zakonske podlage in pravice priseljencev ter pravice 

priseljencev v slovenskem šolskem sistemu 

Vloga odgovornih za slovenski šolski sistem, v katerega se otroci vključujejo, je, da poiščejo 

ustrezne rešitve. Moţnost učenja slovenščine je za otroke, katerih materni jezik ni 

slovenščina, zakonsko predvidena na osnovi različnih dokumentov, vendar se obseg in oblika 

učenja slovenščine v posameznih zakonih zelo razlikujeta.  

Zakoni, ki zagotavljajo moţnost učenja slovenščine, so Zakon o javni rabi slovenščine (13. 

člen 2004), ki pravi, da: »Republika Slovenija spodbuja učenje slovenščine v Sloveniji. V ta 

namen sprejme Vlada Republike Slovenije program, ki je poleg rednega izobraževanja 

namenjen tudi za jezikovno izpopolnjevanje mladine in odraslih državljanov, ter programe, 

namenjene tujcem v Sloveniji.« To se odraţa tudi v 82. členu Zakona o tujcih (2008), ki pravi, 

da:»Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev tujcev v kulturno, gospodarsko in v 

družbeno življenje RS, ki imajo v RS dovoljenje za prebivanje. Pri tem za tujce organizira 

tečaje slovenskega jezika.« Zakoni, ki se še dotikajo tega področja, ponujajo izdelane rešitve 

za begunce in prosilce azila, saj je obema skupinama omogočena pravica do učne pomoči ali 

učenja slovenščine.  

Po Zakonu o osnovni šoli, 10. člen (1996), imajo otroci, ki so tuji drţavljani oziroma osebe 

brez drţavljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, pravico do obveznega osnovnošolskega 

izobraţevanja pod enakimi pogoji kot drţavljani Republike Slovenije; zanje se organizira 

pouk maternega jezika in kulture skladno z mednarodnimi pogodbami. Med drugimi cilji 

izobraţevanja je v 2. členu Zakona o osnovni šoli zapisano »…razvijanje in ohranjanje lastne 
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kulturne tradicije« (Zakon o osnovni šoli 1996). V 8. členu Zakona o osnovi šoli pa lahko 

preberemo: »Za otroke slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih 

materni jezik ni slovenski jezik, se v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk 

njihovega maternega jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk slovenskega 

jezika« (prav tam).  

Medtem pa ni zaznati rešitev za poučevanje slovenskega jezika naših drţavljanov – v primeru 

nesklenjene mednarodne pogodbe Slovenije z matično drţavo ali pa ko gre za potomce 

priseljencev, katerih materni jezik ni slovenski, kar pa pri šolanju teh učencev pomeni precej 

veliko oviro (Lesar 2009b). Najštevilnejše predstavnike učencev, katerih materni jezik ni 

slovenščina, predstavlja ravno druga generacija priseljencev
18

. Pomanjkljivost slovenske 

zakonodaje se kaţe v pojmovanju besede priseljenec. Do poučevanja slovenščine in tudi 

slovenščine kot drugega jezika bi morale biti upravičene vse skupine priseljencev, saj nimajo 

le novopriseljeni teţav z učenjem jezika okolja in pravice do ohranjaje lastne kulture. Izraz bi 

torej lahko zajemal tudi priseljence 2. generacije (kot je to med drugimi urejeno tudi na 

Švedskem).  

Tabela 6 nazorno prikazuje, kakšnega obsega pomoči so v Sloveniji  deleţne posamezne 

skupine priseljencev. 
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 »Na podlagi popisa prebivalstva iz leta 2002 je v slovenskih osnovnih šolah 5,2 % (ali 11.000 učencev), 

katerih materni jezik ni slovenščina. Ker je deleţ Neslovencev v celotnem prebivalstvu večji, lahko 

sklepamo, da je takšnih učencev še več. To potrjuje podatek iz popisa, saj se 14,6 % mladostnikov, mlajših 

od 15 let, ni opredelilo za Slovence« (Lesar 2009a: 221).   
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Tabela 6: Skupine priseljencev in pravica do dodatnega pouka slovenščine, dejansko izvajanje 

ter financiranje (Strategija … 2007). 

Skupina priseljencev Pravica do dodatnega 

pouka slovenščine v 

splošnih zakonih 

Pravica do 

dodatnega pouka 

slovenščine v 

zakonih, ki zadevajo 

vzgojo in 

izobraževanje 

Dejansko 

izvajanje (velja 

samo za OŠ) 

Financer 

Ekonomski 

priseljenci 

Pravica je izraţena, 

št. ur je 

neopredeljeno. 

Pravica ni 

izraţena. 

Do ene ure 

tedensko 

(35 ur/ leto) 

MŠŠ 

(samo 

OŠ) 

Priseljenci s 

slovenskim 

državljanstvom 

Pravica je izraţena, 

št. ur je 

neopredeljeno. 

Pravica je delno 

izraţena samo v  

ZOŠ. 

Do ene ure 

tedensko 

(35 ur/ leto) 

MŠŠ 

(samo 

OŠ) 

Otroci prosilcev 

za azil 

Pravica je izraţena, 

2 uri tedensko. 

Pravica ni 

izraţena. 

Do ene ure 

tedensko 

(35 ur/ leto) 

MŠŠ 

(samo 

OŠ) 

Otroci beguncev Pravica je izraţena, 

300 ur letno (+100 

ur). 

Pravica ni 

izraţena. 

Do ene ure 

tedensko 

(35 ur/ leto) 

MNZ 

Iz tabele št. 6 je razvidno, da so razlike med posameznimi skupinami priseljencev razmeroma 

velike. Če povzamem, je pravica do dodatnega pouka slovenščine v splošnih zakonih izraţena 

za ekonomske priseljence, priseljence s slovenskim drţavljanstvom, otroke prosilcev za azil in 

za otroke beguncev. Število ur pa je opredeljeno le za otroke prosilcev za azil (do 2 uri 

tedensko) in otroke beguncev (300 (+ 100) ur letno). Zakon o azilu (2006) pravi: »Republika 

Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev beguncev v kulturno, gospodarsko in družbeno 

življenje Republike Slovenije. Pri tem zlasti organizira tečaje slovenskega jezika za begunce. 

Zanimivo je tudi, da je število ur dodatne pomoči opredeljeno pri prosilcih za azil, ki pa ni 

opredeljeno kot le učenje slovenščine,čeprav bi morala biti pomoč pri učenju slovenščine 

prvotna oz. tista, ki je pri vključevanju bistvena.24. člen Pravilnika o načinih in pogojih 

zagotavljanja pravic prosilcem za azil (2006): »Prosilcem, ki so vključeni v obvezno 

osnovnošolsko izobraževanje, se v prvem letu osnovnošolskega izobraževanja zagotovi 

individualna in skupinska pomoč do največ dve uri na teden.« 33. člen Uredbe o pravicah in 

dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji (2004) pa navaja, da so begunci na področju 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega, srednješolskega, visokošolskega in univerzitetnega 

izobraţevanja izenačeni s slovenskimi drţavljani. V nobenem zakonu pa ni zaslediti, katere 

pravice (merim na pravico do dodatne učne pomoči oz. dodatnega pouka slovenščine) imajo 
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tisti učenci, katerih prošnje za azil so ugodno rešene. Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb 

(2005) v 29. členu sicer govori o pravici do vključitve in zaključka osnovnošolskega in 

srednješolskega izobraţevanja za pridobitev javnoveljavne izobrazbe osebam z začasno 

zaščito, ki so stare manj kot 18 let, pod enakimi pogoji, kot jih imajo drţavljani Republike 

Slovenije. Prav ta zakon opredeljuje tudi pravice oseb, starejših od 18 let, da se lahko 

vključijo v osnovnošolsko in srednješolsko izobraţevanje pod enakimi pogoji, kot veljajo za 

udeleţence izobraţevanja odraslih, v izobraţevanje na višjih in visokih strokovnih šolah ter na 

univerzitetni stopnji pa skladno s predpisi, ki urejajo tovrstno izobraţevanje. 

Kot vidimo v tabeli 6, je pravica do dodatnega pouka slovenščine v zakonih, ki zadevajo 

vzgojo in izobraţevanje, izraţena le delno, in sicer v Zakonu o osnovni šoli (1996). Za 

preostale skupine ta pravica ni izraţena. Dejansko število izvajanja ur dodatnega pouka 

slovenščine je za vse skupine učencev do ene ure tedensko oz. do 35 ur letno. Ure financira 

Ministrstvo za šolstvo in šport,  v primeru otrok beguncev pa Ministrstvo za notranje zadeve. 

Brez dvoma na osnovi tega podatka lahko sklenemo, da je dejansko izvajanje pouka 

slovenščine v obsegu 35 ur bistveno premalo za učinkovito obvladovanje slovenščine, ki se 

predpostavlja pri šolanju oseb v rednih šolah. 

Številni avtorji  opozarjajo na problematiko tako oblikovane šolske zakonodaje (Peček 2005; 

Skubic Ermenc 2007; Lesar 2009a, 2009b). Za novopriseljene otroke in tudi za otroke 

slovenskih drţavljanov, katerih materni jezik ni slovenščina, pogosto zakonsko predpisano št. 

ur ni dovolj. Zato se v praksi dogaja, da si šola zagotovi dodatna sredstva za poučevanje 

takšnega učenca, s tem da ga usmeri kot učenca s posebnimi potrebami (Peček, Čuk, Lesar 

2006). To pa je v popolnem nasprotju z zakonodajo o učencih s posebnimi potrebami, saj ta 

ne vključuje učencev, ki se spopadajo z jezikovnimi ovirami (Lesar 2009b). Dejstvo je, da je 

za novopriseljene otroke slovenski jezik drugi/ tuji jezik, kar za večino učencev pomeni 

manjšo ali večjo oviro pri doseganju in izkazovanju znanja (Lesar 2009a). 10. člen Zakona o 

šolstvu sicer izraţa potrebo po organizaciji poučevanja maternega jezika, vendar se ta udejanji 

le, če drţava, iz katere prihajajo učenci, in Slovenija podpišeta poseben protokol za izvajanje 

tovrstnega pouka. Takšno dopolnilno učenje jezika po navadi poteka enkrat tedensko v 

obsegu 3–5 ur, toda večinoma ne v okviru rednih šol. Iniciativo za pouk dajo najrazličnejša 
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društva ali veleposlaništva
19

 (Lesar 2009a). Kot navaja I., Lesar (prav tam: 225): »Z vidika 

šolanja romskih učencev in otrok priseljencev je formalno sicer zapisana pravica do učenja 

materinščine in svoje kulture, toda dejansko se ta pravica udejanja le poredkoma in ne v 

okviru programa rednih osnovnih šol. Izkazalo se je celo, da številne šole te moţnosti učenja 

materinščine v okviru društev niti ne poznajo«. Takšno organiziranje učenja materinščine za 

priseljence in begunce je še sprejemljivo, če gre za slovenske drţavljane (neslovenskega 

izvora), pa bi to pomenilo prelaganje odgovornosti za lastne drţavljane na druge drţave ter 

zanikanje skrbi za dobrobit lastnih drţavljanov (Skubic Ermenc 2003b). K.,  Skubic Ermenc 

ravno tako izpostavlja, da je dopolnilni pouk materinščine, ki se izvaja v okviru društev, 

mogoče res praksa zahodnoevropskih drţav, vendar je tudi tam jasno, da ne prispeva k 

povečanju enakih moţnosti, ampak le zadošča formalnim zahtevam po uresničevanju 

človekovih pravic (prav tam). Zakaj bi torej mi sledili smernicam, ki so v razvitejših drţavah 

prepoznane kot neprimerne? V  okviru osnovne šole imajo učenci še eno moţnost učenja 

materinščine, in sicer  v okviru  izbirnih predmetov
20

.  

Na učenje tujega jezika s pomočjo materinščine je opozoril ţe Jan Amos Komensky v svoji 

Veliki didaktiki. Pomen učenja jezikov je poudaril takole: »Najprej se je kajpak treba učiti 

materinščine, nato tistega jezika, ki ga uporabljamo namesto materinščine, recimo jezik 

sosednjega naroda …ko pa si z vajo pridobimo že toliko spretnosti, da lahko jezike gladko 

govorimo, so lahko v njih izpopolnjujemo s pomočjo primerjalnih slovnic in slovarjev« 

(Komensky 1995: 96).Prav tako se lahko opremo na njegova načela uspešnega poučevanja in 

učenja, med katerimi se 4. načelo glasi: »Naravni procesi potekajo od lažjega k težjemu. 

Narobe je, če v šolah učijo neznano z neznanim. Če začetnikom, ki se učijo latinščine, podajo 

pravila v latinskem jeziku, je to prav tako, kakor če bi hotel kdo hebrejščino razlagati s 

hebrejskimi in arabščino z arabskimi pravili« (prav tam). Ob tem poudari, da naj začetniki kot 

pomagalo dobijo slovarje z izrazi v materinščini, namesto da se zgodi nasprotno,»...saj se 

vendar ne mislijo učiti materinščine s pomočjo latinščine, ampak latinščino s pomočjo 

                                                 
19

Iniciativo za pouk so dala najrazličnejša društva (Makedoncev, Albancev in Arabcev) ter makedonsko in 

hrvaško veleposlaništvo v Sloveniji (Lesar 2009a).  
20

V šolskem letu 2003/04 sta le dve osnovni šoli v Sloveniji ponujali in izvajali kot izbirni predmet 

hrvaščino (Roter 2005: 266–267 v Lesar 2009a). Trenutno so na voljo učni načrti za izbirne predmete 

naslednjih tujih jezikov: hrvaščina, makedonščina, srbščina, ruščina, španščina, nemščina, angleščina, 

latinščina, francoščina, italijanščina (Učni načrti izbirnih predmetov, MŠŠ 2010). 
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materinščine« (prav tam). Poudarja, da moramo odkriti poseben odnos, ki ga ima vsak jezik 

do drugega jezika, napake pa odpravimo s tem, da učitelj in učenec govorita isti jezik, da snov 

podajamo v znanem jeziku, da vselej prilagodimo slovnico in slovar tistemu jeziku, s 

pomočjo katerega ţelimo učiti nov jezik« (Komensky 1995).  

Šele v zadnjih letih so o slovenščini kot drugem jeziku začeli razmišljati tudi v kontekstu 

običajnih osnovnih in srednjih šol (Peček in Lesar 2006; Knez, Pirih Svetina 2008). 

Priseljenci imajo pri učenju slovenščine drugačne potrebe kot slovenski otroci, saj se morajo 

jezika šele naučiti. Usvajanje prvega jezika pa se od usvajanja drugega jezika razlikuje po 

načinu in ciljih (Pirih Svetina 2008).Če ţelimo, da posamezniki dobro usvojijo tuj jezik, 

moramo pozornost nameniti tudi vprašanju obvladovanja njihovega maternega jezika. »Ob 

tem gre za upoštevaje naslednjega, v številnih drţavah sprejetega spoznanja: če učencu, ki 

ima teţave z jezikom okolja, ne omogočamo razvijanja materinščine v dodelanem kodu 

(Bernstein 1996), mu s tem oteţujemo učenje jezika okolja, kar vpliva tudi na rezultate pri 

drugih predmetnih področjih« (Denied a future? 2001 v Lesar 2009a: 223). Tako lahko 

razumemo, zakaj na Švedskem toliko pozornosti namenjajo učenju jezikov oz. 

osnovnošolskim učencem omogočajo ne le pomoč pri učenju švedščine, ampak tudi kar 

sedemletno učenje maternega jezika, tj. v okviru rednega ali zunaj rednega pouka. 

Kritičen pogled na neurejene razmere pri delu z novopriseljenimi otroki v slovenskem 

vzgojno-izobraţevalnem sistemu in pomanjkljivo slovensko zakonodajo opisuje tudi 

Strategija vključevanja otrok tujcev v sistem vzgoje in izobraţevanja (2007); upamo lahko, da 

bodo pri uresničevanju novih konceptualnih rešitve na področju vzgoje in izobraţevanja v 

Republiki Sloveniji (2011) te kritike in konkretne rešitve tudi upoštevali.  

7.4 Ali so potrebne spremembe? 

Po raziskavi MIPEX iz leta 2011 (gl. 5. poglavje) se Slovenija na področju izobraţevanja 

priseljencev uvršča na 24. mesto (od 31 vključenih drţav). Tudi to v primerjavi z drugim 

evropskim in neevropskim prostorom kaţe, da so v Sloveniji na področju vključevanja 

novopriseljenih otrok potrebne spremembe. Učiteljem je sicer lahko pri njihovem 

pedagoškem delu v veliko pomoč spremenjen Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja 

ter napredovanju učencev v osnovni šoli, ki v 19. členu pravi: »Za učence, ki so tuji državljani 
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oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: učenci 

tujci), se lahko v dogovoru s starši prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število 

ocen ter drugo. Znanje učenca tujca se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri 

doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih« (Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 2008). Toda kaj 

storiti, če se učenci preselijo v Slovenijo nekaj mesecev pred koncem šolskega leta ali pa ko 

ne dosegajo niti minimalnih standardov znanja? 

Če ţeli Slovenija v sistem vzgoje izobraţevanja umestiti interkulturno pedagogiko, mora 

razviti nekatere podporne mehanizme – npr. omogočiti dodatno pomoč pri učenju slovenščine 

in drugih predmetov, v šolski sistem uvesti poučevanje maternih jezikov v šolo vpisanih 

učencev. 

Graf 2: O vključevanju priseljenih učencev v slovenski šolski sistem po raziskavi MIPEX 

2011 (MIPEX, Index III 2011) 

 

Pri ocenjevanju slovenskega šolskega sistema na področju vključevanja priseljencev je 

najbolje ocenjeno področje »interkulturna vzgoja in izobraţevanje za vse«, in sicer z dobrimi 

30 % maksimuma. Sledi »dostop do izobrazbe« s slabimi 30 %, saj priseljenci v Sloveniji 

nimajo zagotovljenih enakih izhodiščnih moţnosti. Nimajo nobenih podpornih mehanizmov, 

obstajajo razlike med oblikami in obsegi pomoči, ki so pogojene z različnimi pojmovanji 
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priseljenca. »Zadovoljevanje potreb« priseljencem so po lestvici MIPEX (2011) ocenjene s 

slabimi 20 %. »Nove priloţnosti« – skozi proučevanje podpornih mehanizmov in formalnih 

rešitev slovenskega šolskega sistema je očitno, da ne zadovoljuje potreb priseljencem, ki so v 

najboljšem primeru zagotovljene.  

Ţe na dodiplomskem študiju bi morali usposobiti učitelje in bodoče učitelje za delo z učenci, 

katerih kulturno in jezikovno okolje sta drugačna. Interkulturna pedagogika namreč poudarja 

pomen izobraţevanja učiteljev za interkulturno vzgojo in izobraţevanje. Učitelji bi morali 

poznati njena načela, cilje, biti sposobni sociološke analize ter sposobni in pripravljeni 

razmisliti o svojih stališčih, mogočih predsodkih in o diskriminatorni praksi (Skubic Ermenc 

2003a;Peček in Lesar 2006; Lesar 2009a, 2009c). Prav tako bo treba interkulturnost vključiti 

v učne vsebine in gradiva
21

 ter si prizadevati za izključitev evropocentrizma, vzgajanje po 

načelu koncepta inkluzije in ne asimilacije. 

Dopolnjene zakonske podlage bi morale omogočati načrtovano vključevanje novopriseljenih 

učencev ter učencev iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja v sistem vzgoje in 

izobraţevanja. Samo prek strokovno bolj utemeljenih zakonov pa se lahko oblikujejo 

podporni mehanizmi in dostop do pravičnega izobraţevanja za vse. Za uspešno vključevanje 

novopriseljenih učencev v slovenski šolski sistem je treba v sistemu udejanjati načela 

interkulturne pedagogike. 

Na pomanjkljivo znanje (neznanje) slovenščine (novo-)priseljenih učencev vplivajo: 

neustrezna in nezadostna opredelitev ur za poučevanje slovenščine, dodatna strokovna pomoč, 

ki so je učenci upravičeni, pa v praksi ni izvedljiva v takšnem obsegu ali pa je premalo. 

Občutno je pomanjkanje gradiva in pedagoškega kadra za tovrstni pouk. Strategije in 

smernice za vključevanje otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraţevanja niso zakonsko 

obvezujoče. Ovira za uspešno vključevanje učencev pa je tudi pomanjkanje ustreznih 

strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za kakovostno in trajno sodelovanje s 

starši priseljenci. Poleg vseh naštetih sprememb pa je treba izpostaviti ţal neustrezno 

vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture učencev ter neenako vrednotenje različnega, 

v primerjavi z jezikom in s kulturo slovenskega okolja (Strategija… 2007). Tudi Peček in  

                                                 
21

Nedavna študija, ki jo je izvedel Inštitut za afriške študije, je pokazala polemične izsledke o prikazovanju 

Afrike v slovenskih učbenikih, delovnih zvezkih (Inštitut za afriške študije). 
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Lesar (2006) pišeta, da slovenska šola ne zagotavlja načela poštenih moţnosti in enakosti ter 

idej multikulturalizma. Ne izvaja se pouka, ki bi zagotavljal kompenzacijo razlik. Prav tako 

slovenska šole ne omogoča ohranjanja maternega jezika in kulture ter grajenja otrokove 

identitete (prav tam). Posledice takega ravnanja pa so, da priseljenci glede na raziskave še 

vedno dosegajo slabši učni uspeh (Dekleva in Razpotnik 2002, PISA 2009, Results 2010). 

Glede na to, da je bilo med letoma 1996 in 2011 objavljeno sorazmerno veliko prispevkov in 

raziskovalnih izsledkov, ki se nanašajo na vključevanje otrok priseljencev, je presenetljivo, da 

se v Beli knjigi (2011) niso pojavile sodobnejše in interkulturni pedagogiki bolj naklonjene 

rešitve. Očitno odgovorni za konceptualno utemeljevanje slovenskega šolstva menijo, da je 

področje šolanja novopriseljenih otrok konceptualno zadostno urejeno in da so potrebne 

zakonske rešitve na drugih ravneh.  

7.5 Kako je z usposabljanjem in izobraževanjem pedagoškega kadra? 

I., Lesar (2010) pedagoški kader omenja kot ključnega, ki s svojo predstavo o lastni vlogi 

vzgojitelja, identitetnih moţnostih otrok in mladostnikov ter s svojo predstavo o druţbi, za 

katero upamo, da jo bodo ti mladi pomagali sooblikovati, bistveno določa kakovost 

sodelovanja in sobivanja. Vprašanje, ki se pri tem pojavlja, je, ali so šole oz. pedagoški kader 

na šolah pripravljeni razvijati in oblikovati koncept vzgoje, utemeljen na idealu inkluzije 

(prav tam: 10). Če se koncept vzgoje oblikuje na idealu inkluzije, pomeni, da vsebuje tudi 

interkulturno pedagogiko. Vendar pa – kot navajajo M., Peček, I., Čuk in I., Lesar (2006) – 

stališča slovenskih učiteljev kaţejo, da od otrok, katerih materinščina ni slovenščina, 

pričakujejo čim popolnejšo asimilacijo v obstoječi sistem šole (prav tam: 74). Ob tem se 

sprašujem, ali vsi učitelji sploh vzgajajo po smernicah, ki jih narekujejo cilji osnovnošolskega 

izobraţevanja; ali je učenec poleg tega, da obvlada poštevanko in zna našteti slovenske 

praznike, obenem vzgojen za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z 

drugimi, spoštovanje človekovih pravic in razvija sposobnost za ţivljenje v demokratični 

druţbi. Seveda to ni edina vloga učitelja in ne samo učitelja, pa vendar je med cilji 

osnovnošolskega izobraţevanja, ki so učiteljevo vodilo in ki sogradijo slovenski šolski sistem. 

Ali so bili učitelji vzgojeni in izobraţeni tako, da dosegajo cilje osnovnega izobraţevanja? 

Kako lahko učitelji, ki mogoče sami niso bili deleţni takšne vzgoje, vzgajajo za takšne 

vrednote? Bi morali ob vpisu na pedagoško fakulteto bodoči študentje opraviti sprejemni 
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izpit? Pa bi bilo sprejemni izpit sploh treba opravljati, ko pa sta v Zakonu o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI 1996) prva cilja vzgoje in izobraţevanja v 

Republiki Sloveniji formirana takole: »zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in 

duševno konstitucijo« in »vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o 

enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje 

otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih moţnosti obeh 

spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za ţivljenje v demokratični druţbi.« Splošna 

izobraţenost in vzgojenost naj bi se po končani osnovni šoli dvignili. Če bi bilo v praksi res 

toliko poudarka na sprejemanju različnosti, strpnosti in medkulturnosti, bi večina prebivalstva 

(in tudi učitelji) temelje za spoštljivo sobivanje in medkulturni dialog pridobila ţe po 

uspešnem zaključku osnovnošolskega izobraţevanja. 

Ker mora šolski sistem zagotavljati, da se otrokova osebnost lahko razvije skladno s cilji 

osnovnošolskega izobraţevanja, morajo odgovorni zagotoviti, da otrok, ki se je pravkar 

priselil v gostujočo drţavo, razvije svojo kulturno identiteto in da se lahko uspešno vključi  v 

socialno skupino. To pomeni, da morajo imeti učenci (poleg učiteljev) ob prihodu novega 

sošolca ţe ponotranjene temelje interkulturalizma. Pomenilo pa bi tudi to, da bi morali biti v 

takem primeru učenci ţe kot mlade osebnosti spodbujani k spoznavanju, spoštovanju in k 

sprejemanju novih kultur v svoje ţivljenje. Spet se sprašujem, ali so učitelji dovolj 

usposobljeni za ustvarjanje take klime v razredu. Kje pa bi se lahko usposobili? Če smo 

dosegli cilje osnovnošolskega izobraţevanja, pomeni, da smo do neke mere interkulturnosti ţe 

naklonjeni. Programi na pedagoških fakultetah pa bi morali to znanje le didaktično dopolniti. 

Tudi Medvešek et al. (2010: 104), ugotavljajo, »… da je potrebno posodobiti pedagoške 

programe in hkrati omogočiti različne oblike dodatnih izobraţevanj za učitelje, da bodo čim 

bolj usposobljeni za delo s priseljenimi otroki in njihovimi starši«. Ob tem pa bi veljalo 

razmisliti tudi o primernejšem usposabljanju bodočih učiteljev za doseganje vrednot 

spoštljivega sobivanja pripadnikov različnih kultur. Multikulturalizem bi moral biti vodilo 

vsakega sodobnega političnega sistema. To vključuje tudi interkulturno pedagogiko, za katero 

pa so potrebne temeljite sistemske spremembe v zakonih, ki se morajo odraţati tudi v praksi. 
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8 EMPIRIČNI DEL 

8.1 Opredelitev problema in cilj raziskave 

V empiričnem delu diplomskega dela sem ţelela izvedeti, kakšna so stališča učiteljev na 

Švedskem in v Sloveniji o učencih, ki prihajajo iz drugačnega kulturnega in jezikovnega 

okolja, kako prilagajajo pouk novopriseljenim učencem, kako poteka njihovo timsko delo in 

kaj mislijo, da je pri delu z novopriseljenimi učenci pomembno. Raziskava je  deskriptivno ter 

kavzalno neesksperimentalna. Raziskovalni del je bil izveden s pomočjo kvalitativne in 

kvantitativne tehnike raziskovanja. S pomočjo triangulacije metod, tehnik in virov (Vogrinc 

2008) sem raziskovala, kako se v drţavi, ki ima integracijo priseljencev v vzgojno-

izobraţevalni sistem med vsemi evropskimi drţavami najbolj interkulturno naravnano, 

novopriseljeni učenci vključijo v šolo. Tako pridobljene podatke sem nato primerjala še z 

izsledki vprašalnika slovenskih učiteljev. 

Cilji diplomskega dela so raziskati: 

– načine sprejemanja novopriseljenega učenca v razred učiteljev na 

Švedskem in v Sloveniji; 

– pomen urejenosti sistema pri problematiki vključevanja novopriseljenega 

učenca v razred; 

– pojmovanje učenja maternega jezika pri učenju jezika okolja in razvoju 

identitete med švedskimi in slovenskimi učitelji; 

– stališča učiteljev na Švedskem in Slovenskem do interkulturnosti; 

– stališča slovenskih učiteljev do sprememb šolskega sistema v Sloveniji. 

8.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

8.2.1 Raziskovalna vprašanja 

1. Kako poteka vključevanje novopriseljenega učenca v šolo na Švedskem in kakšno 

vlogo ima pri tem sistemska urejenost šolskega sistema? 

2. Kako poteka vključevanje novopriseljenega učenca v redni razred? 
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3. Katere kompetence po mnenju švedskih učiteljev potrebuje učitelj za delo z učenci, ki 

prihajajo iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja? 

4. Kakšna so mnenja učiteljev o vključevanju novopriseljenih otrok v švedske šole? 

5. Kako poteka sodelovanje med pedagoškim kadrom na šoli? 

5. Na katere načine pouk učencem iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja 

prilagajajo slovenski učitelji (pripravijo bolj prilagojene delovne liste, po koncu pouka 

nudijo dodatno pomoč, delajo v timu z učiteljem, ki vsaj pasivno govori učenčev 

materni jezik, prilagodijo ocenjevanje)? 

6. Na katere načine pouk učencem iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja 

prilagajajo švedski učitelji (pripravijo bolj prilagojene delovne liste, po koncu pouka 

nudijo dodatno pomoč, delajo v timu z učiteljem, maternega jezika, prilagodijo 

ocenjevanje)? 

7. Ali švedski učitelji pogosteje sodelujejo z drugimi učitelji kot slovenski? 

8. Ali slovenski učitelji menijo, da bi moral biti učni in prvi jezik slovenščina? 

9. Ali se stališča učiteljev na Švedskem in Slovenskem  glede vpliva učenja materinščine 

učencev iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja (na učenje jezika poučevanja, 

razvoj kulturne identitete, na vključevanje v socialno skupino) razlikujejo? 

10. Ali se stališča švedskih in slovenskih učiteljev do kulturno heterogenega razreda 

razlikujejo? 

15. Ali slovenski učitelji menijo, da bi za novopriseljene učence moral obstajati 

pripravljalni razred ter katere prednosti/ ovire glede pripravljalnega razreda  

omenjajo? 

19. Ali se stališča slovenskih učiteljev, ki poučujejo na šolah z visokim odstotkom 

učencev iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja, razlikujejo? 

8.2.1 Hipoteze 

1. Med učitelji iz Švedske in Slovenije obstaja razlika v prilagajanju poučevanja 

otrokom, ki prihajajo iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij (v prilagajanju 

delovnih listov, komunikaciji s prevajalcem in sodelovanju z učiteljem, ki govori 

učenčev materni jezik, obsegu dodatne pomoči učitelja po pouku, v doseganju 

drugačnih ciljev). 
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2. Švedski učitelji pogosteje sodelujejo s preostalim pedagoškim kadrom na šoli kot 

slovenski. 

3. Med slovenskimi učitelji, ki poučujejo na šolah z različnim odstotkom učencev iz 

drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, obstajajo razlike v pogostosti sodelovanja s 

preostalim pedagoškim kadrom. 

4. Stališča učiteljev na Švedskem in Slovenskem glede učenja materinščine učencev iz 

drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja se razlikujejo.  

4a)  Švedski učitelji menijo, da bi moral biti učni in prvi jezik otrokov materni jezik, 

švedščina naj bo drugi/ tuji jezik. 

4b) Slovenski učitelji menijo, da bi moral biti učni in prvi jezik slovenščina.  

4c) Švedski učitelji menijo, da ima učenje maternega jezika pomembno vlogo pri 

učenju švedščine. 

4d) Slovenski učitelji menijo, da učenje maternega jezika zavira učenje slovenščine. 

4e) Slovenski učitelji menijo, da ima učenje maternega jezika pomembno vlogo pri 

razvoju identitete. 

4f) Slovenski učitelji menijo, da je za uspešno vključevanje v socialno skupino 

pomembno učenje materinščine. 

5. Stališča švedskih in slovenskih učiteljev do kulturno heterogenega razreda se 

razlikujejo. 

5a) Švedski učitelji bi, če bi lahko izbirali, raje poučevali v kulturno heterogenem 

razredu. 

5b) Slovenski učitelji bi, če bi lahko izbirali, raje poučevali v kulturno homogenem 

razredu. 

6. Slovenski učitelji menijo, da bi morali v slovenskih šolah uvesti spremembe. 

6a) Slovenski učitelji menijo, da bi za novopriseljene učence moral obstajati 

pripravljalni  razred. 

6b) Slovenski učitelji menijo, da bi pripravljalni razred učitelju olajšal poučevanje. 

6c) Slovenski učitelji menijo, da bi bila ustanovitev pripravljalnega razreda pomembna 

za učenca, ker potem laţje sledi pouku. 

6d) Slovenski učitelji menijo, da bi bil pripravljalni razred za učenca pomemben, ker 

bi bili učenci po vključitvi v redni pouk bolj pripravljeni in manj zmedeni. 
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7. Med slovenskimi učitelji, ki poučujejo v šoli z različnim odstotkom učencev iz 

drugačnega kulturnega okolja, so razlike v stališčih do poučevanja materinščine. 

7a) Slovenski učitelji, ki poučujejo v šoli z visokim odstotkom učencev iz drugačnega 

kulturnega okolja, menijo, da učenje materinščine pripomore k učenju slovenščine. 

7b) Slovenski učitelji, ki poučujejo na šolah z visokim odstotkom učencev iz 

drugačnega kulturnega okolja, menijo, da lahko, če se učenci učijo maternega jezika 

bolje razvijejo svojo kulturno identiteto. 

7c) Slovenski učitelji, ki poučujejo na šolah z visokim odstotkom učencev iz 

drugačnega kulturnega okolja, menijo, da lahko, če se učenci učijo maternega jezika, 

se laţje integrirajo v socialno skupino. 

8.3 Opis raziskovalne metodologije 

8.3.1 Opis raziskave in metod raziskovanja 

Za raziskovanje sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. Z deskriptivno metodo ugotavljamo stanje pedagoškega polja, 

kakršno je, ne da bi ga vzročno pojasnjevali. S kavzalno neeksperimentalno metodo pa iščemo 

odgovore na vprašanje, zakaj in pojave vzročno pojasnjujemo (Sagadin 1993: 12).  

V empiričnem delu diplomskega dela sem opravila dve raziskavi,in sicer sta to kvalitativna 

pedagoška raziskava in kvantitativna raziskava. Pri raziskovanju sem uporabila tudi 

triangulacijo metod in virov, ker s kombiniranjem različnih virov podatkov, metod 

raziskovanja zagotovimo celovitejši vpogled v proučevani problem (Vogrinc 2008: 184). V 

kvalitativno raziskovanje sem vključila nekatere tehnike kvalitativnega raziskovanja; 

polstrukturiran intervju in nestrukturirano javno opazovanje z udeleţbo. V kvantitativno 

raziskovanje pa sem vključila kvantitativno tehniko zbiranja podatkov, katere instrument je  

anketni vprašalnik.  

V prvem delu, ki je bil izveden na Švedskem med trajanjem izmenjave študentov v programu 

Socrates Erasmus, sem z analizo kvalitativnega gradiva, pridobljenega s pomočjo 

polstrukturiranega intervjuja in nestrukturiranega javnega opazovanja, ugotavljala, kako 

poteka vključevanje novopriseljenega učenca v šolsko okolje na Švedskem. Tam sem opravila 
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polstrukturirane intervjuje z izbranimi učitelji/-cami, se vključila v pripravljalni razred, kjer 

sem opazovala dogajanje, katerega sem se tudi aktivno udeleţila. Ves čas izmenjave sem na 

različnih osnovnih šolah aktivno opazovala tudi redni pouk v 1. in 2. triadi ter to, kako učence 

iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij vključujejo v redne razrede. Tehnika zbiranja 

podatkov je bila nestrukturirano javno opazovanje z udeleţbo. Za nestrukturirano opazovanje 

so značilne bolj ali manj splošne smernice, glavne vsebinske kategorije, v okviru katerih 

opazovalec vodi svoje opazovanje proti zastavljenemu cilju. Za opazovanje z udeleţbo je 

značilno, da se opazovalec vključi v skupino in v njej prevzame eno izmed vlog. Pri javnem 

opazovanju pa opazovalec popolnoma sodeluje v aktivnostih skupine in postane eden izmed 

članov. Vloga raziskovalca se razkrije, kar je do opazovanih oseb zelo etično (Vogrinc 2008). 

Z učitelji, ki so poučevali v razredih, kjer sem opazovala pedagoški proces, sem izvedla tudi 

polstrukturirane intervjuje. Temu je sledila izvedba anketnega vprašalnika med učitelji od 1. 

do 5. razreda. Dejstvo, da so švedski učitelji dobili vprašalnike v angleškem jeziku, je 

vplivalo na število izpolnjenih anket. Vprašalnike v slovenskem jeziku z nekaj dodatnimi 

vprašanji sem po vrnitvi v Slovenijo razdelila tudi med slovenske učitelje/-ice po različnih 

osnovnih šolah. Med šolami so takšne, ki imajo različno visok deleţ novopriseljenih učencev. 

8.3.2 Navedba tehnik in opis postopkov zbiranja podatkov 

Pri obdelavi podatkov sem se najprej lotila analize kvalitativnega gradiva, pridobljenega s 

pomočjo polstrukturiranih  intervjujev 8 švedskih učiteljev.  

Inštrument zbiranja podatkov je polstrukturiran intervju: z vprašanji, ki sem jih 

učiteljem na Švedskem zastavila v angleščini, sem ţelela pridobiti vpogled v vključevanje 

novopriseljenih učencev. 

Vprašanja se nanašajo na: 

I. učiteljeva znanja in kompetence pri vključevanju novopriseljenih učencev v razred; 

II. sodelovanje učiteljev s sodelavci, z nevladnimi organizacijami, občinskimi organi; 

III. stališča do pripravljalnega razreda, materinščine in do procesa vključevanja na 

Švedskem. 
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Prav tako sem pregledala zapise opazovanja in pridobljene kvalitativne podatke vključila v 

raziskavo. Viri podatkov, ki sem jih uporabila, so primarni
22

. Uporabila sem po datumih 

urejene dnevniške zapiske in refleksijo lastne prakse. 

Kot instrument kvantitativne tehnike raziskovanja sem uporabila naslednje: 

 Anketni vprašalnik, ki je bil oblikovan za namene diplomskega dela, vključuje 20 

vprašanj izbirnega tipa in 1 vprašanje odprtega tipa. Vprašanja so razdeljena v 3 

sklope oz. za slovenske učiteljice na 4 sklope: 

I. Prilagajanje pouka novopriseljenim učencem  

II. Stališča o sprejemnem razredu in učenju (maternega) jezika 

III. Sodelovanje z delavci šole in lokalnim okoljem  

IV. Stališča do mogočih sprememb v Sloveniji 

8.4 Opis vzorca 

Vzorce so predstavljali učitelji razrednega in predmetnega pouka, ki poučujejo v različnih 

osnovnih šolah v Sloveniji in na Švedskem ter v pripravljalnem razredu na Švedskem v občini 

Halmstad.  

1. vzorec 

– intervju sem opravila z 8 učitelji/-cami iz Švedske (6 učiteljev iz 4 

različnih šol ter 2 učitelja iz t. i. pripravljalnega  razreda); 

– opazovanje pouka v rednih razredih 4 različnih švedskih osnovnih šol; 

– opazovanje pouka v enem pripravljalnem razredu v občini Halmstad. 

2. vzorec 

– anketni vprašalnik je izpolnilo 33 švedskih učiteljev, ki poučujejo na 

osnovnih šolah z različno visokim deleţem učencev iz drugačnega 

kulturnega in jezikovnega okolja na šoli. 

                                                 
22

Osebna dokumentacija, ki ni v prilogah, je shranjena pri avtorici. 
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Graf 3: Deleţ anketiranih švedskih učiteljev, ki poučujejo v šolah z niţjim oz. z višjim 

deleţem učencev iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja  

 

3. vzorec 

– anketni vprašalnik je izpolnilo 60 slovenskih učiteljev/učiteljic.  

 

 

Graf  4: Deleţ anketiranih slovenskih učiteljev, ki poučujejo v šolah z niţjim oz. z višjim 

deleţem učencev iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja  
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Vzorec intervjuvanih učiteljev na Švedskem je neslučajnosten. Učitelje različnih šol sem 

izbirala glede na deleţ učencev, ki prihajajo iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja 

na šoli, saj sem ţelela pridobiti mnenja učiteljev z različnimi izkušnjami. 

Vzorca 2 in 3, ki predstavljata vprašane učitelje iz posameznih drţav, sta priloţnostna. 

Graf  5: Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov učiteljev na Švedskem in v Sloveniji 

 

8.4.1 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Kot tehniko raziskovanja sem uporabila triangulacijo, in sicer zaporedni način kombiniranja 

metod (Vogrinc 2008). Najprej sem začela s kvalitativnim delom raziskave. Opazovala sem z 

udeleţbo in opravila intervjuje. Sledila je kvalitativna analiza 8  intervjujev švedskih 

učiteljev. Prav tako sem pregledala opazovalne liste in pridobljene podatke vključila v 

raziskavo. Viri kvalitativnih podatkov so bili torej pridobljeni z opazovanjem v kombinaciji z 

intervjuji. »Kvalitativna analiza je proces analize podatkov na osnovi njihovih sestavin, pri 

čemer ţelimo odkriti značilne elemente, strukture, obrazce, pravilnosti itn.« (Cencič 2002: 

58). Gre za kroţni proces, ki vključuje 3 faze: opisovanje, klasifikacijo oz. lomljenje podatkov 

na enote oz. kode in povezovanje ali spajanje (Cencič 2002). Ko sem pridobila podatke 

intervjujev, sem oblikovala vprašalnik in ga razdelila učiteljem. Sledila je kvantitativna 

obdelava 33 anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili švedski učitelji, in 60 vprašalnikov, ki 
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so jih izpolnili slovenski učitelji. Spoznanja kvalitativnega raziskovanja sem uporabila kot 

dodatno interpretacijo spoznanj, ki sem jih pridobila s kvantitativnim vprašalnikom; nekatere 

odgovore intervjuja sem vključila tudi v interpretacijo izsledkov, zbranih z anketnim 

vprašalnikom (Vogrinc 2008). Kvantitativno analizo sem opravila s pomočjo statističnega 

programa SPSS 17.0. Nadaljevala sem s  primerjavo med izsledki, dobljenimi med učitelji na 

Švedskem in v Sloveniji. Predstavila sem jih s tabelami. Podatki so obdelani na ravni 

deskriptivne statistike z navedbo frekvenc in odstotkov. Za primerjanje statistično 

pomembnih razlik sem uporabila hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti. 

8.5 Izsledki in interpretacija 

Najprej bom predstavila izsledke kvalitativne raziskave oz. analizo ter interpretacijo 

kvalitativnih podatkov, pridobljenih z opazovanjem in intervjuji, ter skušala odgovoriti na ţe 

predstavljena raziskovalna vprašanja. 

8.5.1 Izsledki in interpretacija kvalitativne raziskave 

Vpr. 1) Kako poteka vključevanje novopriseljenega učenca v šolsko okolje na 

Švedskem in kakšno vlogo ima sistemska urejenost šolskega sistema? 

Na Švedskem je vključevanje novopriseljenih učencev prepuščeno občinam. To omogoča 

decentralizirana sistemska ureditev. Vsaka občina pa glede na število priseljencev izbere 

najprimernejši način vključevanja. Zelo pogost način je ustanovitev pripravljalnega razreda, 

moţnost pa je tudi, da se učencem dodeli spremljevalca (če je le mogoče učitelja, ki govori 

otrokov materni jezik), ki z učencem obiskuje pouk, dela naloge, ga uči jezika itn., dokler ta 

ni sorazmerno dobro pripravljen za samostojno delo. Učilnice, v katerem poteka pripravljalni 

razred, so last občine in so v neposredni bliţini osnovne šole. V opazovanem primeru so si 

učenci pripravljalnega razreda z drugimi učenci na šoli delili tudi jedilnico, to pa zato, da se 

novopriseljeni učenci z mogočimi sošolci spoznajo med kosilom, odmori, še preden začnejo 

obiskovati redno šolo. Učenci v pripravljalnem razredu so v razrede razdeljeni glede na 

starost. Učilnice so sodobno opremljene z enako opremo, kot jo premore značilna učilnica v 

osnovni šoli. Poleg tega imajo še računalniški kotiček, ki je uporaben predvsem za 

izobraţevanje pa tudi za komunikacijo s prijatelji. Med mojim aktivnim opazovanjem se je v 
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pripravljalni razred vključil učenec, ki se je pred 14 dnevi preselil na Švedsko – v njemu 

povsem novo kulturno in jezikovno okolje. Učenec, ki je prišel iz Srbije, je bil star 11 let. 

Deček je na svoj prvi šolski dan prišel sam. Učitelj ga je pozdravil: »Dobar dan, Jovan!« 

Sama sem pogledala začudeno, saj je jezik podoben slovenskemu, po dvomesečnem 

poslušanju švedskega jezika pa tole nikakor ni švedščina. Jovan je spremenil svojo 

prestrašeno obrazno mimiko, se nasmehnil in presenečeno rekel: »Dobar dan«. Učiteljevo 

naslednje vprašanje v popačeni srbščini je bilo: »Kako si?« Jovan je odgovoril, da je v redu. 

Mislim, da je učitelju zmanjkalo srbskih stavkov in nadaljeval je v angleščini – zelo počasi, 

preprosto in nazorno. Uporabljal je izrazito obrazno mimiko, roke, noge in vse uporabne 

predmete iz okolice. Predstavil je razred; začel je z imeni učencev in jih napisal na tablo po 

vrsti, glede na sedeţni red. Povedal je, od kod prihajajo preostali, kakšne so njihove lastnosti, 

koliko so stari. Prav tako je drugim učencem predstavil Jovana in povedal nekaj besed o 

drţavi, iz katere prihaja. Učitelj je poznal nekatera dejstva o Jovanovi drţavi in kulturi. Prav 

tako je ob predstavljanju sošolcev poudaril značilnosti drugih narodnosti, katerim pripadajo 

učenci, npr. »Bolgarija pa je vaša sosednja drţava in ima lepa dekleta; kot vidiš, sta Mariana 

in Anila zelo lepi.« Učenci so bili večinoma iz zelo oddaljenih drţav, ki niso del EU: 

Bolgarija, Albanija, Tajska, Dominikanska republika, Vietnam … Učitelj Thomas je učencu 

prinesel švedsko-srbski slovar in delovne zvezke. Naloge v delovnih zvezkih so bile 

preproste: preprosto računanje, diagrami, barvanje. Predpostavljam, da prek tega doseţejo, da 

učenci dobijo samozavest in motivacijo, da nekaj ţe znajo, ter da nadaljujejo z mislijo, da 

švedščina mogoče le ne bo tako zelo teţka. Poleg tega dobijo knjigo za učenje švedščine, ki je 

napisana v njihovem maternem jeziku, preproste pravljice v švedščini, barvice, svinčnike. 

Učitelj predstavi še kotiček z računalniki, ki mu bo na voljo, kadarkoli ga bo potreboval za 

iskanje informacij ali stik s prijatelji. Učitelj Thomas –čeprav se mu zdi pripravljalni razred 

zelo dober način, ki ga izvaja občina – izpostavi, da je učencem teţko: »Nekateri otroci niti ne 

ţelijo biti tukaj na Švedskem, ne vedo niti, zakaj so tukaj.« 

Vpr. 2) Kako poteka vključevanje novopriseljenega učenca v redni razred? 

Potem ko učenci obvladajo jezik, se poskušajo postopoma 1-krat, nato 4-krat tedensko 

vključevati v redni pouk. 1-krat tedensko pa še vedno prihajajo v pripravljalni razred. Pred 

vključitvijo v redni pouk se morajo uskladiti učitelj iz pripravljalnega razreda, razredni učitelj 
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v osnovni šoli in starši. »Pomembno vlogo imajo starši, saj brez njihovega privoljenja učenca 

ne smemo premestiti v redno šolo« (Thomas). Šola ima poleg tega veliko odgovornost do na 

novo vključenih otrok. Zagotoviti morajo dovolj dodatne strokovne pomoči – vsaj 1–2 uri 

tedensko. Učenec se vključi v pouk maternega jezika, kar učitelji zelo podpirajo. Kot so 

izpostavili intervjuvani učitelji: »Učenci se morajo naučiti maternega jezika, če ne, se ne 

morejo naučiti švedščine. Prav tako ne morejo razviti kulturne identitete, to pa sta lahko 

vzroka za šolski neuspeh. Nekateri starši se želijo popolnoma asimilirati v švedsko družbo, to 

pa ni cilj naše politike. Večkrat starši, katerih otrok je rojen na Švedskem, želijo, da se njihov 

otrok ne uči materinščine. V takem primeru organiziramo sestanek s starši. Moramo jim 

razložiti, kako pomembno je to za njihovega otroka«(Ida).Učiteljice poudarjajo: »Absolutno 

podpiram učenje maternega jezika svojih učencev. Učenje materinščine je esencialno. Če se 

učenec ne nauči maternega jezika, se ne more dobro naučiti drugega jezika« (Helena). Moji 

učenki starši ne dovolijo obiskovati materinščine (albanščine), saj se ne razumejo z učiteljico 

albanščine. Danes imamo prav zaradi tega sestanek, saj jim moram razložiti, kako pomembno 

je to!« (Ida). Kurikulum spodbuja spoznavanje različnih kultur in verstev. Tudi učenje 

maternega jezika in dodatne pomoči, ki jo nudi učitelj maternega jezika, je del interkulturne 

pedagogike, učitelji pa to navadno omenjajo kot zelo dober prijem, ki pripomore k boljšemu 

vključevanju. V vseh opazovanih šolah – tudi v šoli Andersberg, kjer je bil deleţ učencev, ki 

imajo drugačno kulturno in jezikovno okolje, kar od 97- do 99-odstoten – je bilo poučevanje 

deklic in dečkov med poukom športne vzgoje skupno, čeprav je bilo v razredu veliko 

pripadnikov islama. »Če bi starši zahtevali ločitev pouka, bi seveda poskušali upoštevati 

značilnosti njihove kulture« (Ulrika). Učiteljica športne vzgoje je sicer zahtevala tuširanje po 

vsaki uri. Ker so v športnih objektih tuši skupni, je bila v tem primeru na voljo tudi zasebna 

tuš kabina za otroke, ki golote ne smejo pokazati pred drugimi. Šolski sistem ima določena 

pravila, ki se jih morajo vsi drţati, vendar pa se učitelji odzovejo na drugo kulturo in 

omogočijo, da posamezniki ohranijo svoje dostojanstvo. Če ima učenec ovire pri upoštevanju 

pravil, se sistem prilagodi in v tem primeru omogoči tudi zasebne tuše. Tu so vidne 

demokratične vrednote sodobne druţbe.  

Učencem z drugačnim kulturnim ozadjem se šola prilagodi tudi z omogočeno raznoliko 

prehrano. Za kosilo je tako poleg običajnega na voljo vegetarijansko kosilo, kosilo, ki ne 

vsebuje svinjine oziroma je to nadomestek svinjskega mesa. Tudi tu je opazen zgled 
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intekulturno in inkluzivno naravnane šole. Učenci so namreč do prehrane v šoli upravičeni 

brezplačno, vendar ni vsa hrana primerna za vse učence. »Učencem vera prepoveduje 

uživanje svinjine, ker naša šola stremi k upoštevanju enakih možnosti, pa lahko učenci 

zaprosijo za prilagojen obrok – prav tako kot učenci, ki imajo celiakijo« (Diana). 

Interkulturna pedagogika se kaţe tudi v pozitivni naravnanosti pedagoškega kadra do 

praznikov, ki jih imajo pripadniki drugih kultur. »Na naši šoli smo dogovorjeni, da lahko vsak 

učenec 1 teden posveti pomembnim praznikom v njegovi kulturi. Če učenčeva družina 

praznuje ramazan, lahko učenec ostane doma. Ko učene, porabi pouka proste dneve, naj ne bi 

več manjkal zaradi podobnih razlogov« (Helena). Učitelji z izostajanjem od pouka načelno 

nimajo teţav. Teţave se pogosto pojavijo le pri romskih otrocih. 

 

Vpr. 3) Katere kompetence po mnenju švedskih učiteljev potrebuje učitelj za uspešno 

delo z učenci, ki prihajajo iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja? 

Vsi intervjuvani učitelji omenjajo, da delo z učenci iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij 

ni teţje, je le drugačno. Od učitelja se pričakuje, da je zelo senzibilen. Potrebno je, da je 

učitelj dober opazovalec in dober poslušalec. Prav tako je pomembno, da učitelj spozna 

kulturo svojega učenca, ko se ta vključi v razred: »Paziti moraš, da učenca s kakšnim gibom 

ne užališ, sam sem uporabljal palec na roki kot dobro namerno, potem sem spoznal, da v 

določeni kulturi to pomeni nekaj slabega« (Michael).Primerno mora učitelj razviti tudi svojo 

identiteto, saj le pozitivno naravnan in odprt učitelj lahko dela dobro. »Za učitelja je nujno, da 

se pozanima o učenčevi kulturi, saj ima tako prednosti pri upoštevanju specifičnosti 

komunikacije določenih narodnosti« (Carol). Ena izmed učiteljic izpostavlja, da je delo 

drugačno tudi s starši otrok, ki jih poučuje: »Na šoli, kjer ni veliko priseljencev, so me starši 

klicali po telefonu zaradi nepomembnih stvari, kot so npr. pozabljene kopalke. Tukaj so stvari 

bolj zapletene, starši kličejo zaradi socialnih problemov, kot je npr. zapor. Zaradi težav, ki jih 

imajo, je potrebnega veliko časa (ki ga vedno primanjkuje) nameniti pogovorom« (Ida).Vsi 

intervjuvani za uspešno komunikacijo s starši po potrebi uporabijo prevajalca. To olajša 

komunikacijo, vendar pa je včasih teţko tudi s prevajalcem: »Prevajalci po navadi ne poznajo 

delovanja šole, dokumentov, sistema, situacije. Takrat moram najprej vse podrobnosti 
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razložiti prevajalcu, potem šele on razloži staršem. Včasih je v višjih razredih bolje uporabiti 

pomoč učenca« (Carol). 

Vpr. 4) Kakšna so mnenja učiteljev o vključevanju novopriseljenih otrok v švedske šole? 

Vsi učitelji menijo, da je sistem vključevanja na švedskem zadovoljiv. Pripravljalni razred je 

izrednega pomena za dober začetek. Prav tako je pomembno, da imajo učenci moţnost učenja 

maternega jezika in kulture ter moţnost razlage v maternem jeziku. Posebej poudarjajo učenje 

materinščine, saj se učenci le tako lahko naučijo švedščine in pridobijo znanje. Tobias pravi: 

»Vključevanje novopriseljenih učencev prek pripravljalnega razreda je zelo dobro. Povsod bi 

moralo biti tako. Najpomembnejše od vsega pa je, da imajo učenci možnost še naprej 

kultivirati materi jezik.« Poudarjajo, da je sistem vključevanja novopriseljenih otrok lahko 

boljši in da tudi bo boljši, saj odgovorni za šolstvo vlagajo veliko truda in energije v razvoj 

tega področja. Ker je politika drţave naravnana multikulturno, se tega zaveda tudi večina 

švedskih staršev. Včasih imajo teţave s starši švedske narodnosti, ki so iz oddaljenih vasi in 

ki se multikulturalizma še bojijo. Takrat jih povabijo v šolo in se z njimi pogovorijo.  

Vpr. 5) Kako poteka sodelovanje med pedagoškim kadrom na šoli?   

Večina intervjuvanih učiteljev dela v timu. Izmed njih je le eden, ki ves čas dela sam. »Timsko 

delo se mi ne zdi pomembno. Načrtujem in delam sam. Pomembno pa se mi zdi timsko delo 

učencev, saj se tako med seboj učijo jezika in kulture« (Michael). Je pa res, da učitelj sam 

določi, koliko pomoči potrebuje. »Občina mi zagotovi dovolj pomoči, če je to potrebno« 

(Michael). Preostali učitelji na šolah poskušajo prakticirati čim več timskega dela. Po 

izkušnjah v timskem delu vedno nastanejo najboljše priprave, načrti – tudi projekti. »Timsko 

delo je ključno. Večkrat nisem prepričana o svojem delu, svojih načrtih in svojem ravnanju. 

Vedno potrebuješ koga za pogovor, po pogovoru pa pogledaš tudi z drugega zornega kota in 

svoje priprave še izboljšaš« (Helena). Na eni izmed šol obstajajo ekipe/ timi (5 ekip), v 

katerih je do 12 učiteljev. V teh skupinah učitelji sodelujejo, skupaj spoznavajo učence, tako 

da se o njih pogovarjajo, skupaj načrtujejo pedagoško delo in se veliko pogovarjajo – samo 

tako si lahko izmenjajo vse informacije o učencih. »Timsko delo je zelo pomembno z dveh 

vidikov. Pomembno je pri pripravljanju gradiv in medsebojnem posvetovanju, spoštljiv ter 

kakovosten odnos med učitelji pa začutijo tudi otroci« (Ida).»Če v mojem delovnem okolju ne 
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bi bilo timskega dela, sploh ne bi mogla biti učiteljica« (Ulrika). Tudi učitelja pripravljalnega 

razreda menita, da je timsko delo ključno, še posebej med njima in učiteljem maternega 

jezika. 

8.5.2 Izsledki in interpretacija analize kvantitativnega 

raziskovanja 

Izsledke bom predstavljala prek predvidenih hipotez  in podhipotez. Pri preverjanju le-teh je 

bil večinoma uporabljen hi-kvadrat preizkus hipoteze  neodvisnosti, ponekod  pa je bila za 

preverjanje podhipotez osnova frekvenčna analiza. Ker gre pri vseh hipotezah za primerjavo 

odgovorov učiteljev iz Švedske in Slovenije, so v tabelah  podatki učiteljev iz obeh drţav. 

Nekatera vprašanja pa so bila specifična in v teh primerih so izsledki odgovorov učiteljev le iz 

posamezne drţave. 

1. HIPOTEZA: Med učitelji iz Švedske in Slovenije obstaja razlika v prilagajanju 

poučevanja učencem, ki prihajajo iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij. 

a) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji pouk prilagajajo tako, da pripravijo različne, bolj 

prilagojene delovne liste. 

Tabela 7:  Frekvence in deleţi slovenskih in švedskih učiteljev, ki pripravijo različne, bolj 

prilagojene delovne liste 

 
 

                                                                                       Frekvenca/                          

                                                                                           odstotek                                      

Pripravim različne, bolj prilagojene 

delovne liste. 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri poučujejo 

učitelji 

SLOVENIJA                              f 24 34 58 

f  (%) 41,4 58,6 100,0 

ŠVEDSKA                               f 13 20 33 

                               f (%) 39,4 60,6 100,0 

 

58,6 % slovenskih učiteljev pouk učencem iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja 

prilagaja tako, da pripravijo različne, bolj prilagojene delovne liste. 41,4 % slovenskih 

učiteljev pa takšne moţnosti prilagajanja ne uporablja. Švedskih učiteljev, ki se odločajo za 

takšno moţnost prilagajanja, je 60,6 %. Učiteljev, ki poučujejo na Švedskem in ne 

pripravljajo različnih in bolj prilagojenih delovnih listov, je 39,4 %.  
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Razlike v odgovorih med slovenskimi in švedskimi učitelji glede priprave različnih, bolj 

prilagojenih delovnih listov niso statistično značilne ( 2 = 2,302, df= 1, sig= 0,129), iz 

frekvenčne analize podatkov pa je razvidno, da švedski učitelji s 60,6-odstotnim deleţem v 

primerjavi s slovenskimi (58,6%) pogosteje pripravljajo različne, bolj prilagojene delovne 

liste. Zaradi visokega deleţa slovenskih učiteljev lahko potrdimo podhipotezo a, ki pravi, da 

slovenski učitelji pouk prilagajajo tako, da pripravijo različne, bolj prilagojene delovne liste.  

Naloga vsakega učitelja je, da pouk učencem z različnimi potrebami prilagodijo na različne 

načine. To velja v vseh drţavah, vendar pa bi sama ţelela, da bi bil odstotek učiteljev, ki 

prilagajajo na način, da pripravljajo drugačne delovne liste, v obeh drţavah višji. Učenci, ki 

jezika ne razumejo dobro in ţe znajo brati, bi se laţje znašli z dodanim slovarčkom, ki bi bil 

na koncu strani ali ob robu delovnega lista. Teţje besede bi na tak način prebrali v svojem 

jeziku, jih razumeli, se jih naučili še v novem in neposredno bi prej razumeli nalogo, ki se od 

njih zahteva. Prav tako je v veliko pomoč, če delovni list posebej opremimo s sličicami. 

Seveda to učitelju predstavlja dodatno delo. Pa vendar – ali ni to ena izmed nalog učitelja? 

b) PODHIPOTEZA: Švedski učitelji pouk učencem iz drugačnega kulturnega in 

jezikovnega okolja prilagodijo tako, da za pomoč prosijo prevajalca. 

Tabela 8: Frekvence in deleţi švedskih učiteljev, ki za pomoč prosi prevajalca 

 

 

                                                                                       Frekvenca/                          

                                                                                           odstotek                                      

Za pomoč prosim prevajalca. 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri poučujejo 

učitelji 

SLOVENIJA                               f 55 2 57 

                             f (%) 96,5 3,5 100,0 

ŠVEDSKA                               f 24 9 33 

                               f (%) 72,7 27,3 100,0 

 

Iz analize frekvenc lahko vidimo, da 27,3 % učiteljev, ki poučujejo na Švedskem, za pomoč 

prosi prevajalca. Podhipoteze b, ki pravi, da švedski učitelji pouk učencem iz drugačnega 

kulturnega in jezikovnega okolja prilagodijo, ne moremo potrditi, saj 72,7 % švedskih 

učiteljev to trditev zanikalo. Za preverjanje razlik med odgovori učiteljev iz Švedske in 

Slovenije smo izračunali hi-kvadrat preizkus ( 2 = 11,001, df= 1, sig= 0,001), ta nam  pokaţe 

statistično pomembne razlike.  
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Šole na Švedskem so za učinkovito komunikacijo s svojimi učenci in starši brezplačno 

upravičene do prevajalca. Ta moţnost je na Švedskem omogočena predvsem zaradi urejenosti 

šolskega sistema, saj se ob potrebi po prevajalcu učitelji obrnejo na občinske organe. Ob 

predhodni rezervaciji na občini jim je prevajalec na voljo, kadar ga potrebujejo. V intervjujih 

pa so švedski učitelji omenili, da se za prevajalca pogosto odločijo, pa vendar – če je le 

mogoče, kot prevajalca uporabijo učenca. Pogosto je treba šolska pravila in potek dela 

razloţiti prevajalcu, nato lahko prevajalec učinkovito prevede. Z učencem pa je laţje, saj 

teţavo pozna. Slovenska zakonodaja ne predvideva brezplačnih prevajalcev, do katerih so (za 

učinkovito komunikacijo s starši) upravičeni učitelji. Pri slovenskih učiteljih je sodelovanje s  

prevajalcem mogoče predvsem v povezavi z društvi oz. s prostovoljnimi študenti, ki 

obvladajo ali se učijo posamezen jezik. 

c) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji delajo v timu z učitelji, ki vsaj pasivno govorijo 

učenčev materni jezik. 

 

Tabela 9: Frekvence in deleţi slovenskih učiteljev, ki delajo skupaj z drugimi učitelji (učitelji, 

ki vsaj pasivno govorijo učenčev materni jezik) 

 

 

                                                                                     Frekvenca/                                                                                            

                                                                                  odstotek                                                                                   

Delam skupaj z drugimi učitelji 

(učitelji, ki vsaj pasivno govorijo 

učenčev materni jezik) 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri 

poučujejo učitelji 

SLOVENIJA  f  47  13  60 

                       f (%)  78,3 21,7  100,0 

 

Slovenskih učiteljev, ki delajo skupaj z učitelji, ki vsaj pasivno govorijo učenčev materni 

jezik, je 21,7 %. Glede na to, da nimajo pravice do brezplačnega prevajalca, sem 

predvidevala, da za pomoč prosijo vsaj učitelja, ki govori učenčev materni jezik. Na osnovi 

pridobljenih izsledkov zavrnemo  podhipotezo c, ki pravi, da slovenski učitelji delajo v timu z 

učitelji, ki vsaj pasivno govorijo učenčev materni jezik, saj je deleţ učiteljev, ki te moţnosti 

ne uporabi, precej večji (78,3 %). Verjetno je eden izmed vzrokov tudi ta, da se je kar 93,9 % 

anketiranih učiteljev v Sloveniji glede narodnosti opredelilo za Slovence, kar pomeni, da 

verjetno v večini šol te moţnosti niti nimajo. 
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d) PODHIPOTEZA: Švedski učitelji delajo v timu z učitelji materinščine posameznih 

jezikov 

Tabela 10: Frekvence in deleţi švedskih učiteljev, ki delajo skupaj z učitelji posameznih 

maternih jezikov 

 

                                                                                     Frekvenca/ 

                                                                                        odstotek                                              

Delam skupaj z učitelji posameznih 

maternih jezikov 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri 

poučujejo učitelji 

ŠVEDSKA                           f 25 8 33 

                          f (%) 75,8 24,2 100,0 

 

Švedskih učiteljev, ki delajo skupaj z učitelji maternih jezikov, je 24,2 %. Takšnih, ki takšne 

prilagoditve ne uporablja, je 75,8 %. Zavrnemo podhipotezo d, ki pravi, da švedski učitelji 

večinoma delajo v timu z učitelji posameznih maternih jezikov. Glede na opravljene intervjuje 

so vsi učitelji poudarili, da je sodelovanje med njimi in učitelji maternega jezika pomembno. 

Tokrat sem pričakovala, da bo frekvenca odgovorov švedskih učiteljev, ki sodelujejo z 

učiteljem učenčevega maternega jezika, višja. Zavrnemo podhipotezo d, ki pravi, da švedski 

učitelji delajo v timu z učitelji materinščine posameznih jezikov. 

e) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji po koncu pouka učencem iz drugačnih kulturnih in 

jezikovnih okolij nudijo dodatno pomoč. 

Tabela 11: Frekvence in deleţi slovenskih ter švedskih učiteljev, ki po koncu pouka učencem 

nudijo dodatno pomoč 

 

 

 

                                                                                                     Frekvenca/  

                                                                                                          odstotek 

Po koncu pouka učencu nudim 

dodatno pomoč. 

SKUPAJ NE DA 

Država v kateri 

poučujejo učitelji 

ŠVEDSKA                                f 22 11 33 

                               f (%) 66,7 33,3 100,0 

SLOVENIJA                                f 26 31 57 

                                f (%) 46,6 54,4 100,0 

Iz tabele je razvidno, da 54,4 % slovenskih učiteljev učencem iz drugačnih kulturnih in 

jezikovnih okolij po koncu pouka nudi dodatno pomoč. Potrdimo podhipotezo e, ki pravi, da 

slovenski učitelji po koncu pouka učencem iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij nudijo 

dodatno pomoč. Švedskih učiteljev, ki se učencem iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij 

prilagodijo tako, da po koncu pouka nudijo dodatno pomoč, je 33,3 %.  
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Med odgovori slovenskih in švedskih učiteljev se pojavljajo statistično pomembne razlike (

2 = 7,578, df=2, sig= 0,023). Zaradi takšnih razlik najbrţ prihaja zaradi razlik v sistemski 

ureditvi šolanj in podpornih mehanizmih obeh drţav. Švedski učenci imajo moţnost učne 

pomoči v maternem jeziku z dodatnim učiteljem. Prav tako intervjuvani učitelji sodelujejo z 

učiteljem materinščine, med seboj se dogovarjajo, kje bi učenec potreboval dodatno razlago v 

maternem jeziku. Učencem so na voljo tudi t. i. delavnice study guidance, ki se izvajajo v 

popoldanskem času v prostorih blizu šole. Učence učitelji najbrţ napotijo tja. Prav tako je 

eden izmed učiteljev v intervjuju poudaril, da kot učitelj za svojega učenca dobi toliko 

pomoči, kot meni, da je učenec potrebuje. Najpogosteje so to strokovni delavci in specialni 

pedagogi. Včasih pa se v razred vključijo tudi brezposelne osebe, ki opravijo tečaj za asistenta 

v razredu. Ti učencem pomagajo z dodatno razlago ţe med poukom. Medtem, ko slovenski 

učitelji nimajo vsek teh moţnosti in učencem pomoč nudijo sami po pouku. 

f) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji sledijo doseganju drugačnih ciljev oz. prilagodijo 

ocenjevanje. 

 

Tabela 12: Frekvence in deleţi slovenskih in švedskih učiteljev, ki sledijo doseganju 

drugačnih ciljev oz. prilagodijo ocenjevanje 

 

 

 

                                                                                           Frekvenca/ 

                                                                                       odstotek 

Sledim doseganju drugačnih ciljev oz. 

prilagodim ocenjevanje. 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri poučujejo 

učitelji 

ŠVEDSKA                                    f 22 11 33 

f  (%) 66,7 33,3 100,0 

SLOVENIJA                                  f 26 32 57 

                                  f (%) 44,8 55,2 100,0 

55,2 % slovenskih učiteljev pouk učencem iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij 

prilagajajo tako, da sledijo doseganju drugačnih/ niţjih ciljev oz. prilagodijo ocenjevanje. 

Švedskih učiteljev, ki pouk prilagaja tako, je 33,3 %. Med odgovori švedskih in slovenskih 

učiteljev prihaja do statistično pomembnih razlik ( 2 = 4,025, df= 1, sig= 0,045). 

Podhipotezo f, ki pravi, da slovenski učitelji sledijo doseganju drugačnih ciljev oziroma 

prilagodijo ocenjevanje, sprejmemo. Glede na dobljene odstotke je slovenskih učiteljev, ki 

sledijo doseganju drugačnih ciljev oz. prilagodijo ocenjevanje, več kot polovica in  za 21,9  % 

več kot švedskih.  
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Takšno prilagajanje jim omogoča 19. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli, ki pravi: »Za učence, ki so tuji državljani oziroma 

osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: učenci tujci), se 

lahko v dogovoru s starši prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter 

drugo. Znanje učenca tujca se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev 

oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih« (Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 2008).   
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2. HIPOTEZA: Švedski učitelji pogosteje sodelujejo s preostalimi sodelavci na šoli kot 

slovenski. 

Tabela 13: Frekvence in deleţi slovenskih in švedskih učiteljev, ki pri delu z učenci iz 

drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij med seboj sodelujejo 

 

 

 

                                                                                          Frekvenca/  

                                                                                      odstotek 

Ali z drugimi učitelji sodelujete pri 

delu z učenci iz drugačnih kulturnih 

in jezikovnih okolij? 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri 

poučujejo učitelji 

SLOVENIJA f  33  25  58 

f  (%) 56,9 43,1 100,0 

ŠVEDSKA                                  f  17  15 32 

                                   f (%) 53,1 46,9 100,0  

SKUPAJ                                    f 51 40 90 

                                   f (%) 55,6 44,4% 100,0  

 

Iz tabele je razvidno, da 43,1 % slovenskih učiteljev pri delu z učenci iz drugačnih kulturnih 

in jezikovnih okolij med seboj sodeluje. Švedskih učiteljev, ki med seboj sodelujejo, je 46,9 

%. Med odgovori učiteljev iz Švedske in Slovenije ni statistično značilno pomembnih razlik   

( 2 = 0,119, df= 1, sig= 0,730). Vendar pa je švedskih učiteljev, ki sodelujejo nekoliko več. 

Hipotezo 2, ki pravi, da švedski učitelji pogosteje sodelujejo, ovrţemo.  

Sodelovanje oz. timsko delo je del učiteljskega poklica. Če ima učitelj teţave, je 

priporočljivo, da se obrne na sodelavca, drugega strokovnjaka, ki pa mogoče bolj obvlada 

neko drugo področje. Verjetno pa anketirani učitelji ne čutijo oz. nimajo potrebe po 

sodelovanju, ker pri delu z učenci iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij ne potrebujejo 

pomoči. Vsekakor bi sodelovanje med učitelji morali spodbujati. 7 intervjuvanih učiteljev je 

namreč odgovorilo, da je sodelovanje pomembno, ena izmed učiteljic si brez sodelovanja celo 

ne prestavlja učiteljskega poklica. Učitelji poudarjajo, da s prakticiranjem sodelovanja 

nastajajo najboljši projekti, priprave, izdelki. Eden izmed intervjuvanih pa je izpostavil, da se 

na pouk vedno pripravlja sam. Če potrebuje pomoč, se obrne na šolsko svetovalno sluţbo. Ta 

mu zagotovi dodatno osebje, ki bo v pomoč njegovemu učencu. 
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3. HIPOTEZA: Med slovenskimi učitelji, ki poučujejo na šolah z različno visokim 

odstotkom učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, obstajajo razlike v 

pogostosti sodelovanja. 

Tabela 14: Frekvence in deleţi slovenskih učiteljev, ki poučujejo na šolah z različno visokim 

odstotkom učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, in sodelovanje z drugimi 

učitelji 

 

 

 

                                                                                          Frekvenca/  

                                                                                       odstotek                    

Ali z drugimi učitelji sodelujete pri 

delu z učenci iz drugačnih kulturnih in 

jezikovnih okolij? 

SKUPAJ NE DA 

 

Odstotek učencev iz drugačnih 

kulturnih in jezikovnih okolij 

na šoli 

0 – 30 %                              f 24 11 35 

                             f (%) 68,6 31,4 100,0 

30 – 90 %                              f 9 14 23 

                               f (%) 39,1 60,9 100,0 

Iz tabele je razvidno, da 68,6 % učiteljev, ki poučujejo na šolah z manj kot 30 % učenci iz 

drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, med seboj ne sodeluje. 31,4 % je učiteljev, ki 

poučujejo na šolah z manj kot 30 % učenci iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, ki pa 

sodeluje z drugimi učitelji. 60,9  % učiteljev, ki poučuje na šolah z več kot 30 % učencev iz 

drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, med seboj sodeluje. 39,1 % učiteljev na šolah, v 

katerih je več kot 30 % učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, med seboj ne 

sodeluje. Med odgovori učiteljev, ki poučujejo na šolah z različno visokim odstotkom 

učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij se pojavljajo statistično pomembne razlike 

( 2 = 4,905, df= 1, sig= 0,027). Potrdimo hipotezo 3, ki pravi, da med slovenskimi učitelji, ki 

poučujejo na šolah z različno visokim odstotkom učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih 

okolij, obstajajo razlike v pogostosti sodelovanja z drugimi učitelji.  

Delo z učenci iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij zahteva drugačen pristop in timsko 

delo. Predvidevam, da razlike nastajajo, ker učitelji, ki poučujejo na šolah, kjer je več kot 30 

% učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, bolj zaznavajo potrebo po sodelovanju 

in izmenjavi izkušenj, učinkovitejših načinih dela. Prav tako morajo sodelovati, saj slovenski 

šolski sistem učiteljem (in posredno učencem) ne nudi nekih podpornih mehanizmov za 

uspešno vključevanje, zato je laţje, če si učitelji nudijo podporo pri pripravi ure ter različnih 

učnih in didaktičnih pripomočkih za poučevanje. Učitelji tako med seboj sodelujejo, se laţje 

povezujejo z društvi, mladinskimi centri ...  
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4. HIPOTEZA: Stališča učiteljev na Švedskem in Slovenskem glede učenja materinščine 

učencev iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja se razlikujejo.  

 

Tabela 15: Frekvence in deleţi slovenskih in švedskih učiteljev, ki menijo, da bi moral biti 

učenčev materni jezik tudi njegov učni jezik 

 

 

 

Frekvenca/ 

odstotki 

Mislim, da bi moral biti otrokov 

materni jezik  tudi njegov učni jezik. 

Jezik okolja pa bi moral biti drugi/ 

tuj jezik. 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri 

poučujejo učitelji 

SLOVENIJA f  46  13  59 

f (%) 78,0 22,0 100,0 

ŠVEDSKA f 12 20 32 

f (%) 37,5 62,5 100,0 

a) PODHIPOTEZA: Švedski učitelji menijo, da bi moral biti učni in prvi jezik otrokov 

materni jezik, švedščina naj bo drugi/tuji jezik. 

62,5 % švedskih učiteljev meni, da bi moral biti učenčev materni jezik tudi njegov učni jezik, 

jezik okolja pa bi moral biti drugi/ tuji jezik. 37,5 % švedskih učiteljev se s trditvijo ne strinja. 

Glede na frekvenčno analizo podatkov potrdim podhipotezo a, ki pravi, da švedski učitelji 

menijo, da bi moral biti učni jezik učenčev materni jezik.  

b)  PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji menijo, da bi moral biti učni in prvi jezik slovenščina. 

Iz zgornje tabele je razvidno, da 22 % slovenskih učiteljev meni, da bi moral biti učni in prvi 

jezik otrokov materni jezik. 78 % učiteljev pa meni, da bi moral biti učni in prvi jezik 

slovenščina. Podhipotezo b, ki pravi, da slovenski učitelji menijo, da bi moral biti učni in prvi 

jezik slovenščina, v tem primeru potrdimo.  

Med odgovori švedskih in slovenskih učiteljev se prav tako pojavljajo statistično pomembne 

razlike( 2 = 14,699, df= 1, sig= 0,000). 

Na poučevanje v maternem jeziku je opozarjal ţe Jan Amos Komensky, toda v sodobnosti je 

skoraj nemogoče zagotoviti materni jezik kot učni jezik vsem učencem. Ni pa nemogoče 

učencem ponuditi inkluzivne in pravično naravnane šole, ki omogoča učenje materinščine v 

šoli in učno pomoč v maternem jeziku. Prav neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika 

in kulture priseljenih otrok ter neenako vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in s kulturo 
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slovenskega okolja pa se v Strategiji (2007) izpostavlja kot ključen problem. Pravzaprav v 

anketnem vprašalniku nisem preverjala situacije, ki obstaja ali pa bi bila izvedljiva. Preverjala 

sem stališča učiteljev. Švedski učitelji v tem primeru kaţejo večje zavedanje vpliva maternega 

jezika na otrokov osebnostni razvoj, saj se je s trditvijo »Mislim, da bi moral biti otrokov 

materni jezik tudi njegov učni jezik. Jezik okolja pa bi moral biti drugi/tuji jezik«, strinjalo kar 

62,5 % učiteljev. Odstotek slovenskih učiteljev, ki se z enako strditvijo strinjajo, pa je 22 %. 

Tako nizek odstotek nam pove, da je neizobraţenost na tem področju res ključen problem, 

kakor med drugimi izpostavlja tudi Strategija… (2007). 

c) PODHIPOTEZA: Švedski učitelji menijo, da ima učenje materinščine pomembno vlogo 

pri učenju švedščine.  

d) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji menijo, da učenje maternega jezika zavira učenje 

slovenščine. 

Tabela 16: Frekvence in deleţi učiteljev, ki menijo, da učenje maternega jezika pozitivno 

vpliva na učenje jezika okolja 

 

 
 

 

Frekvenca/  

                                                                                           odstotek 

Če se učenci učijo maternega jezika, se 

lažje naučijo jezika okolja 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri poučujejo 

učitelji 

SLOVENIJA                              f 45 14 59 

                             f (%) 76,3 23,7 100,0 

ŠVEDSKA                              f 1 32 33 

f  (%) 3,0 97,0 100,0 

97 % švedskih učiteljev meni, da se učenci laţje učijo švedščine, če se učijo tudi maternega 

jezika.  

Jezika okolja se učenci laţje naučijo, če se učijo tudi materinščine. Na to opozarjajo številni 

strokovnjaki. Vsi intervjuvani švedski učitelji so posebej poudarili, da je učenje maternega 

jezika za učenca pomembno, saj se zavedajo dejstva, da se, če se učenec ne uči maternega 

jezika, ne more dobro naučiti drugega jezika. Učenje maternega jezika, do katerega so 

upravičeni vsi otroci s statusom priseljenca, učitelji celo spodbujajo. To je namreč poudarila 

ena izmed intervjuvanih učiteljic. Glede na to, da je odstotek učiteljev, ki se z zgornjo 

trditvijo strinja, zelo visok (97 %), lahko iz tega sklepamo, da so švedski učitelji dobro 
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interkulturno izobraţeni in da se zavedajo pomena maternega jezika, spodbujajo ohranjanje 

jezika in kulture svojih učencev ter omogočanje enakih moţnosti v šoli. 

76,3 % slovenskih učiteljev meni (g. tabelo 16), da učenje maternega jezika ne pripomore k 

učenju slovenščine. Le 23,7 % se s to trditvijo strinja. Zelo visok odstotek slovenskih 

učiteljev je izpostavljeno zgornjo trditev zanikalo. Iz tega lahko sklepam, da slovenski učitelji 

niso dovolj seznanjeni o vplivu dobrega obvladovanja materinščine na učenje drugih jezikov. 

Učenje maternega jezika v šoli je praksa ţe v veliko drţavah in veliko strokovnjakov poudarja 

pomen učenja materinščine za nadaljnji uspeh učenca.  

Med odgovori učiteljev iz obeh drţav obstajajo statistično pomembne razlike ( 2 = 45,609, 

df= 1, sig= 0,000). Na osnovi hi-kvadrat preizkusa potrdimo podhipotezo d, ki pravi, da 

slovenski učitelji menijo, da učenje maternega jezika zavira učenje slovenščine, oz. 

podhipotezo c, ki pravi, da švedski učitelji menijo, da ima učenje materinščine pomembno 

vlogo pri učenju švedščine.  

Podobno raziskavo sta leta 2006 izvedli tudi M., Peček in I., Lesar. Za trditev, ali naj se v šoli 

učijo materinščine, slovenščina pa naj bo drug jezik, se ni odločil noben učitelj. Le 21,4 % 

razrednih učiteljev je odgovorilo, da naj doma govorijo v svojem jeziku, slovenščine pa se 

bodo naučili v okolju, vrtcu, v šoli. Prevladujoč odstotek (53,7 %) pa je tistih razrednih 

učiteljev, ki menijo, da so starši tisti, ki bi se morali potruditi in z otroki čim več govoriti 

slovensko (Peček in Lesar 2006: 89). Ob tem se zastavlja vprašanje, ali se učitelji zavedajo, 

da tudi starši otrok slovenščine ne obvladajo. Kako se bodo torej slovenščine naučili prek 

staršev? Če pa starši in otroci ţe znajo nekaj slovenščine in jo uporabljajo za komuniciranje, 

to vpliva na kvantiteto in tudi na kvaliteto komunikacije. Če otroku ne omogočimo razviti 

materinščine v dodelanem kodu, mu s tem oteţimo učenje slovenščine, kar vpliva na slab učni 

uspeh pri drugih predmetih in posledično so obsojeni na šolsko neuspešnost (prav tam). 
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e) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji menijo, da ima učenje maternega jezika pomembno 

vlogo pri razvoju identitete. 

Tabela 17: Frekvence in deleţi slovenskih in švedskih učiteljev, ki menijo, da učenje 

maternega jezika pozitivno vpliva na razvoj kulturne identitete 

 

 

 

                                                                                          Frekvenca/  

                                                                                       odstotek 

Če se učenci učijo maternega jezika, 

lahko bolje razvijejo svojo kulturno 

identiteto. 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri poučujejo 

učitelji 

SLOVENIJA                              f 23 36 59 

                             f(%) 39 61,0 100,0 

ŠVEDSKA                              f 10 23 33 

f  (%) 30,3 69,7 100,0 

61 % slovenskih učiteljev meni, da če se učenci učijo maternega jezika, lahko bolje razvijejo 

svojo kulturno identiteto. 39 % pa jih je odgovorilo, da učenje maternega jezika pri razvoju 

identitete ni pomembno. Potrdimo podhipotezo e, ki pravi, da slovenski učitelji menijo, da 

ima učenje maternega jezika pomembno vlogo pri razvoju identitete.  

Materni jezik je močno povezan s kulturo matične drţave, kultura pa z razvojem kulturne 

identitete. Med drugimi je tudi razvoj učenčeve identitete pomemben cilj osnovnošolskega 

izobraţevanja, ki pa se povezuje z učenjem materinščine. Glede na to, da je na vprašanje 

pritrdilno odgovorilo 61 % slovenskih učiteljev in 69,7 % švedskih učiteljev, lahko sklepam, 

da večina slovenskih in švedskih učiteljev ve, da je učenje maternega jezika pomembno tudi s 

tega vidika. Ker pa je dejstvo, da je učenje materinščine povezano z razvojem kulturne 

identitete, splošno znano, bi pričakovala, da bo odstotek slovenskih in švedskih učiteljev, ki bi 

na zgornjo trditev odgovorili pritrdilno, višji. Vendar pa me tu v primerjavi s prejšnjima 

podhipotezama pozitivno preseneča tako visok odstotek slovenskih učiteljev, ki je na 

vprašanje odgovoril pritrdilno. Preseneča pa me tudi deleţ zanikanih odgovorov švedskih 

učiteljev. Kar 30,3 % učiteljev je odgovorilo, da učenje maternega jezika pri razvijanju 

kulturne identitete ni pomembno. Poleg tega takšna stališča učiteljev kaţejo na to, da ne 

podpirajo ohranjanja kulture svojih učencev in so proti zagotavljanju pogojev za uspešen 

razvoj posameznika (priseljenca) v dveh kulturah – matični in novi. Med odgovori slovenskih 

in švedskih učiteljev ni statistično pomembnih razlik ( 2 = 0,693, df= 1, sig= 0,405).  
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f) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji menijo, da je za uspešno vključevanje v socialno 

skupino pomembno učenje materinščine. 

Tabela 18: Frekvence in deleţi slovenskih in švedskih učiteljev, ki menijo, da učenje 

maternega jezika pripomore k vključitvi v socialno skupino 

 

 

 

                                                                                         Frekvenca/ 

                                                                                     odstotek    

Če se učenci učijo maternega jezika, 

se lažje integrirajo v socialno 

skupino. 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri poučujejo 

učitelji 

SLOVENIJA                              f 42 16 58 

                             f (%) 72,4 27,6 100,0 

ŠVEDSKA                              f 26 7 33 

f  (%) 78,7 21,2 100,0 

72,4 % slovenskih učiteljev meni, da učenje materinščine ni pomembno za uspešno 

vključevanje v socialno skupino. 27,6 % jih meni, da je vključevanje učencev v socialno 

skupino, če se učenci učijo materinščine, laţje. Med odgovori učiteljev iz Švedske in 

Slovenije ni statistično pomembnih razlik ( 2 = 0,452, df= 1, sig= 0,501). Na osnovi 

dobljenih izsledkov lahko zavrnemo podhipotezo f, ki pravi, da slovenski učitelji menijo, da 

učenje materinščine pripomore k uspešnemu vključevanju v socialno skupino, čeprav 

frekvenčna analiza kaţe, da neke majhne razlike so. 

Vključevanje v socialno skupino je uspešnejše, če se učenci dobro naučijo jezika okolja in če 

uspejo razviti svojo kulturno identiteto. Pravzaprav pa nam vse navedene prednosti učenja 

maternega jezika predstavljajo začarani krog. Če se učenec ne uči maternega jezika, se ne 

more zadosti temeljito naučiti jezika okolja in razviti kulturne identitete, če se ne nauči jezika 

okolja, pa se teţko vključi v socialno skupino, teţje dosega učne uspehe, ki pa bi jih brez teh 

ovir lahko. Hipotezo 4, stališča učiteljev na Švedskem in Slovenskem glede učenja 

materinščine učencev iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja se razlikujejo, lahko 

delno potrdimo, saj podhipoteze a in b ter c in d kaţejo na statistično pomembne razlike med 

odgovori slovenskih in švedskih učiteljev. Medtem ko podhipotezi e in f zavrnemo, saj nam 

hi-kvadrat preizkus med odgovori učiteljev iz Švedske in Slovenije ni pokazal statistično 

pomembnih razlik.  

Kot ključni problem se (med drugimi) v Strategiji… (2007) izpostavlja pomanjkanje ustreznih 

strokovnih znanj slovenskih učiteljev na področju interkulturnosti, kar je vidno tudi v 

potrditvi podhipotez b in d ter zavrnitvi podhipotez e in f. Glede na izsledke podhipotez a in c 
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švedskih učiteljev so presenetljivi izidi hi-kvadrat preizkusa, ki se nanašajo na podhipotezi e in 

f ter preverjajo hipotezo 4. Zelo mogoče je, da so švedski učitelji odgovarjali na osnovi prakse 

in ne teorije, medtem ko slovenski učitelji na osnovi prakse ne morejo odgovarjati, saj v 

Sloveniji učenja maternega jezika v okviru šole ne poznamo. Druga mogoča razlaga je, da 

imajo švedski učitelji pozitivna stališča le na področju pomena materinščine za laţje učenje 

švedščine in ne na celotnem področju. Vendar pa je deleţ švedskih učiteljev, ki so na trditvi v 

podhipotezah e in f odgovarjali pritrdilno, višji, kot je deleţ slovenskih učiteljev, ki so na 

enaki trditvi odgovorili pritrdilno.  

5. HIPOTEZA: Stališča švedskih in slovenskih učiteljev do kulturno heterogenega 

razreda se razlikujejo. 

a) PODHIPOTEZA: Švedski učitelji bi, če bi lahko izbirali, raje poučevali v kulturno 

heterogenem razredu.  

Tabela 19: Število in deleţi švedskih učiteljev o poučevanju v kulturno heterogenem razredu 

Na to vprašanje je odgovorilo le 78,8 % švedskih učiteljev. Komentarji nekaterih učiteljev, ki 

na vprašanje niso odgovorili, pa so bili naslednji: 

– ni pomembno, od kod prihajaš; 

– ne morem se opredeliti; 

– vseeno mi je.  

Prav tako je kakršnakoli diskriminacija seveda tudi z zakonom prepovedana. Mogoče nekateri 

učitelji niso ţeleli odgovoriti, saj bi s svojim odgovorom izrazili negativno stališče in v tem 

smislu diskriminatorno drţo, to pa v šoli ni primerno stališče. Prav tako je ena izmed švedskih 

učiteljic po izpolnjenem vprašalniku vprašala: »Kakšna vprašanja so to? Ali veste, da je 

kakršnokoli razlikovanje med učenci prepovedano?« 

 
Švedski učitelji 

      Veljavni odgovori Manjkajoči odgovori SKUPAJ 

 N Odstotek (%) N Odstotek (%) N Odstotek (%) 

Če bi lahko izbirala, bi raje 

poučevala v kulturno 

heterogenem razredu. 

26 78,8 7 21,2 33 100,0 
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Tabela 20: Frekvence in deleţi švedskih učiteljev, ki bi raje poučevali v kulturno heterogenem 

razredu 

 

 

 

                                                                                          Frekvenca/ 

                                                                                      odstotek 

Če bi lahko izbirala, bi raje 

poučevala v kulturno heterogenem 

razredu. 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri 

poučujejo učitelji 

ŠVEDSKA                              f 2 24 26 

f  (%) 7,6% 92,3% 100,0% 

92,3 % švedskih učiteljev, ki je odgovorilo na to vprašanje, bi raje poučevalo v kulturno 

heterogenem razredu, 7,6 % pa bi jih raje poučevalo v kulturno homogenem razredu. 

Podhipotezo a, ki pravi, da bi švedski učitelji, če bi lahko izbirali, raje poučevali v kulturno 

heterogenem razredu, potrdimo.  

Med utemeljitvami, zakaj bi raje poučevali v kulturno heterogenem razredu, so se pojavili 

naslednji odgovori: 

– različnost v ţivljenja prinaša nove kvalitete; 

– ţivimo v času, v katerem se je treba prilagajati; 

– ker menim, da je treba narodnosti mešati, tako učenci dobijo situacijo 

»win-win«; 

– ker se učenci  med seboj veliko naučijo; 

– ker je zanimivo in ker vsi dobimo več znanja o različnih kulturah; 

– ker je poučnejše za vse; 

– ker smo multikulturna druţba. 

Med utemeljitvami, zakaj bi raje poučevali v kulturno homogenem razredu,  je ena izmed 

učiteljic utemeljila, da zato ker so včasih teţave zaradi jezika. 
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b) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji bi, če bi lahko izbirali, raje poučevali v kulturno 

homogenem razredu. 

Tabela 21: Število in deleţi slovenskih učiteljev o poučevanju v kulturno heterogenem razred 

 

Na to vprašanje je odgovorilo le 76,7 % slovenskih učiteljev. Predvidevam, da je vzrok pri 

slovenskih učiteljih podoben kot pri švedskih. 

Pojavila pa sta se komentarja: 

– vseeno mi je; 

– ţal, ne moremo izbirati. 

Tabela 22: Frekvence in deleţi slovenskih učiteljev, ki bi raje poučevali v kulturno 

heterogenem razredu 

 

 

 

                                                                                           Frekvenca/ 

                                                                                      odstotek 

Če bi lahko izbirala, bi raje 

poučevala v kulturno heterogenem 

razredu. 

SKUPAJ NE DA 

Država v kateri 

poučujejo učitelji 

SLOVENIJA                              f 30 16 46 

                             f (%) 65,2 % 34,8% 100,0% 

 

34,8 % slovenskih učiteljev je odgovorilo, da bi raje poučevalo v kulturno heterogenem 

razredu, 65,2 % pa bi jih raje poučevalo v kulturno homogenem razredu. Podhipotezo a, ki 

pravi, da slovenski učitelji bi, če bi lahko izbirali, raje poučevali v kulturno homogenem 

razredu, potrdimo.  

Tudi v Sloveniji je razlikovanje glede na narodnost in kulturo nezaţeleno. Pa vendar je več 

učiteljev odgovorilo, da bi raje poučevalo v kulturno homogenem razredu.  

Učitelji, ki bi poučevali v kulturno heterogenem razredu, so pod utemeljitev zapisali: 

– ker smo različni; 

– ker se drug od drugega lahko veliko naučimo; 

 Slovenski učitelji 

 Veljavni odgovori Manjkajoči odgovori SKUPAJ 

 
N Odstotek (%) N Odstotek (%) N Odstotek 

 

Če bi lahko izbirala, bi raje poučevala v 

kulturno heterogenem razredu. 

46 76,7 14 23,3 60 100,0 
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– ker se je v šoli treba vedno prilagajati; 

– ker je treba sprejemati vse učence, ne glede na narodnost. 

Med utemeljitvami, zakaj bi raje poučevali v kulturno homogenem razredu, so se pojavili 

naslednji odgovori: 

– ker je potrebno manj pozornosti in časa; 

– ker je heterogen razred breme za učitelja, saj ima ţe dovolj dela z 

birokracijo; 

– ker je v homogenem razredu najlaţje poučevati; 

– ker je manj dela in manj teţav; 

– ker je način poučevanja isti; 

– ker je delo v homogenem razredu kakovostnejše in bolj in poglobljeno; 

– zaradi učbenikov. 

Med izbirami slovenskih in švedskih učiteljev obstajajo statistično pomembne razlike ( 2 = 

25,127, df= 4, sig= 0,00). Iz analize vprašanja je razvidno, da so švedski učitelji bolj odprti 

do kulturne raznolikosti, jo večinoma sprejemajo. Zavedajo se, da stik različnih kultur 

prispeva k razvoju in širjenju znanja vseh, učitelja in učencev. Pravzaprav pa imajo švedski 

učitelji razvitih tudi več sistemskih podpornih mehanizmov in rešitev. Vključevanje učencev 

iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja tako ne pomeni bistveno več obremenitev, 

kot jih ob utemeljitvah za izbiro navajajo slovenski. Glede na to, da slovenski učitelji nimajo 

moţnosti koristiti nobene izmed oblik pomoči, ki jo imajo švedski učitelji, je odgovor 

pričakovan. S tem ko morajo novopriseljenega učenca naučiti jezika in mu nuditi pomoč 

tudi pri drugih predmetih (pri tem pa nimajo druge podpore), je lahko takšno vključevanje 

(še posebej za neizkušenega) učitelja zelo naporno. Vendar pa prav tako odstotek 23,3 

prikazuje, da kulturne heterogenosti ne zavračajo vsi učitelji. Prav toliko se jih tudi zaveda, 

da se drug od drugega lahko marsikaj naučimo in da je tudi šola tista, ki se mora prilagajati. 
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6. HIPOTEZA: Slovenski učitelji menijo, da bi morali v slovenskih šolah uvesti 

spremembe. 

a) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji menijo, da bi za novopriseljene učence moral 

obstajati pripravljalni razred. 

Tabela 23: Frekvence in deleţi slovenskih učiteljev, ki menijo, da bi za novo priseljene 

učence moral obstajati pripravljalni razred 

 

 

 

                                                                                       Frekvenca/   

                                                                                            odstotek 

Za novo priseljene učence bi moral 

obstajati pripravljalni razred, tam bi 

se seznanili z jezikom in kulturo 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri 

poučujejo učitelji 

SLOVENIJA                              f 7 53 60 

f  (%) 11,7% 88,3% 100,0% 

Večina slovenskih učiteljev (88,3%), meni, da bi v slovenskih šolah moral obstajati 

pripravljalni razred, kjer bi se učenci srečali s slovenskim jezikom in z novo kulturo. Glede na 

to, da slovenski učitelji za delo z novopriseljenimi nimajo posebne podpore šolskega sistema, 

je bil takšen deleţ učiteljev, ki si tega ţelijo, pričakovan. Pohipotezo a potrdimo. 

 

b) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji menijo, da bi pripravljalni razred učitelju 

olajšal poučevanje. 

Tabela 24: Frekvence in deleţi slovenskih učiteljev, ki menijo, da je pripravljalni razred 

učitelju olajša poučevanje novopriseljenega učenca 

 

 

 

                                                                             Frekvenca/ 

                                                                             odstotek 

pripravljalni razred je pomemben; 

Za učitelja; ker učitelju olajša 

poučevanje na novo priseljenega 

učenca 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri 

poučujejo učitelji 

SLOVENIJA                               f 27 33 60 

                             f (%) 45,0% 55,0% 100,0% 

55% učiteljev meni, da je pripravljalni razred pomemben, saj učitelju olajša poučevanje. Kot 

ključen problem pri delu z novopriseljenimi učenci je v formalnih rešitvah slovenskega 

šolskega sistema učencem priseljencem namenjenih premalo ur dodatne pomoči učenja 

slovenščine, premalo podpornih mehanizmov učiteljem. Z ustanovitvijo pripravljalnega 

razreda bi se novopriseljeni učenci najprej vključili v takšen razred. Tu bi se srečali z jezikom 

in s kulturo nove drţave. Vključevanje bi potekalo postopoma in s pomočjo strokovno 

usposobljenega pedagoškega kadra. To bi olajšalo poučevanje učiteljem in tudi vključevanje 
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učencem. Zanimivo je, da se kar 45% učiteljev s to trditvijo ni strinjalo. Torej pripravljalni 

razred za skoraj polovico anketiranih učiteljev s tega vidika ni pomemben. Seveda pa bi 

takšen način olajšal poučevanje učitelju, saj bi v razred dobili učenca, ki ţe sorazmerno dobro 

govori slovensko in se je na novo okolje ţe sorazmerno navadil. Z novim sistemom pa bi se v 

pripravljalnem razredu seznanili tudi starši, ker se med starši in učiteljem omogoči kvaliteta in 

kvantiteta komunikacije. Glede na 55-odstotni deleţ učiteljev, ki so se s trditvijo strinjali, 

podhipotezo b potrdimo. 

c) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji menijo, da bi bila ustanovitev pripravljalnega 

razreda pomembna za učenca. 

Tabela 25: Frekvence in deleţi slovenskih učiteljev, ki menijo, da pripravljalni razred učencu 

omogoča laţje sledenje pouku 

 

 

 

                                                                             Frekvenca/ 

                     odstotek 

Pripravljalni razred je pomemben 

za učenca, ker potem lažje sledi 

pouku. 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri 

poučujejo učitelji 

SLOVENIJA                              f 10 50 60 

f  (%) 16,7% 83,3% 100,0% 
 

83,3 % slovenskih  učiteljev meni, da bi bil  pripravljalni razred pomemben za učenca, ker bi 

potem laţje sledil pouku. 16,7 % učiteljev se s trditvijo ne strinja. Podhipotezo c, ki pravi, da 

slovenski učitelji menijo, da bi bila ustanovitev pripravljalnega razreda pomembna za učenca 

potrdimo. 

d) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji menijo, da bi bil pripravljalni razred za 

učenca pomemben, ker bi bili učenci po vključitvi v redni pouk bolj pripravljeni in 

manj zmedeni. 

Tabela 26: Frekvence in deleţi slovenskih učiteljev, ki menijo, da je pripravljalni razred 

vpliva na boljšo pripravljenost in manjšo zmedenost učenca  

 

 

 

                                                                                                  Frekvenca/ 

                                                                                       odstotek  

Pripravljalni razred je pomemben, 

ker so po vključitvi v redni pouk 

bolj pripravljeni in manj zmedeni. 

SKUPAJ NE DA 

Država, v kateri 

poučujejo učitelji 

SLOVENIJA                              f 18 42 60 

                             f (%) 30,0 70,0 100,0 
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70 % učiteljev, ki poučujejo v Sloveniji, meni, da bi bil pripravljalni razred pomemben, ker so 

po vključitvi v redni pouk učenci bolj pripravljeni in manj zmedeni. 30 % pa jih meni, da 

pripravljalni razred s tega vidika ni pomemben. 

 

Slovenski učitelji so izrazili pozitivna stališča do pripravljalnega razreda, saj menijo, da bi 

moral obstajati za novopriseljene učence. Potrdili smo vse podhipoteze, in sicer slovenski 

učitelji menijo, da bi za novopriseljene učence moral obstajati pripravljalni razred, da bi ta 

učitelju olajšal poučevanje, da bi pripravljalni razred pomagal učencu pri sledenju pri pouku 

in da bi pripravljalni razred pripomogel k temu, da bi učenec v šolo prišel bolj pripravljen in 

manj zmeden. Zanimivi so izsledki raziskave, ki sta jo izvedli M., Peček in I., Lesar (2006). S 

trditvijo, da bi učenci pred vstopom v šolo morali opraviti tečaj slovenskega jezik, se strinja le 

28,7 % razrednih učiteljev. Učitelji so zavračali to moţnost, pa čeprav raziskave kaţejo, da 

prehodna oblika dvojezičnega šolanja učencem, katerih materinščina ni slovenščina, pomaga 

(prav tam). 
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7. Med Slovenskimi učitelji, ki poučujejo v šoli z različnim odstotkom učencev iz 

drugačnega kulturnega okolja, obstajajo razlike med stališči do poučevanja 

materinščine. 

a) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji, ki poučujejo v šoli z visokim odstotkom učencev iz 

drugačnega kulturnega okolja, menijo, da, učenje materinščine pripomore k učenju 

slovenščine.  

Tabela 27: Frekvence in deleţi odgovorov slovenskih učiteljev, ki poučujejo na šolah z 

različno visokim odstotkom učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, o pozitivnem 

vplivu učenja maternega jezika na učenje slovenščine 

 

 

                                                                                                     Frekvenca/ 

                                                                                          delež   

Če se učenci učijo maternega jezika, se 

lažje naučijo slovenskega jezika. 

SKUPAJ NE DA 

 

Odstotek učencev iz drugačnih 

kulturnih in jezikovnih okolij 

na šoli 

0 – 30 %                              f 29 6 35 

                             f (%) 82,8 17,2 100,0 

30 – 90 %                              f 16 8 24 

                               f (%) 66,7 33,3 100,0 

SKUPAJ                                f 46 14 58 

                               f (%) 76,7 23,3 100,0 

17,2 % učiteljev, ki poučujejo na šolah z 0–30 % učenci iz drugačnih kulturnih in jezikovnih 

okolij, meni, da se, če se učenci učijo maternega jezika, laţje učijo slovenskega. Učiteljev, ki 

poučujejo na šolah z 30–90 % učenci iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij in menijo, da 

se učenci učijo maternega jezika, se laţje učijo slovenskega, je 33,3 %. Če pogledamo deleţe 

odgovorov, da učenje maternega jezika  pripomore k učenju slovenskega jezika, vidimo, da je 

ta skoraj še enkrat višji pri učiteljih, ki poučujejo na šoli z več kot 30 % učencev iz drugačnih 

kulturnih in jezikovnih okolij. Hi-kvadrat preizkus ( 2 = 2,062, df= 1, sig= 0,151) med 

odgovori učiteljev sicer ne pokaţe statistično pomembnih razlik, pa vendar na osnovi 

frekvenčne analize vidimo, da se stališča učiteljev glede na tip šole precej razlikujejo. Na 

podlagi frekvenčne strukture odgovorov bi veljalo to podhipotezo preverjati na večjem vzorcu 

anketiranih učiteljev.  
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b) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji, ki poučujejo na šolah z višjim odstotkom učencev iz 

drugačnega kulturnega okolja, menijo, da če se učenci učijo maternega jezika, lahko bolje 

razvijejo svojo kulturno identiteto. 

Tabela 28: Frekvence in deleţi odgovorov slovenskih učiteljev, ki poučujejo na šolah z 

različno visokim odstotkom učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, o pozitivnem 

vplivu učenja maternega jezika na razvoj kulturne identitete 

 

 

Frekvenca/ 
                                                                                          delež 

Če se učenci učijo maternega jezika, 

lahko bolje razvijejo svojo kulturno 

identiteto. 

SKUPAJ NE DA 

 

Odstotek učencev iz 

drugačnih kulturnih in 

jezikovnih okolij na šoli 

0–30 %                              f 17 18 35 

                             f (%) 48,6 51,4 100,0 

30–90 %                              f 6 18 24 

f  (%) 39,1 60,9 100,0 

SKUPAJ                                f 23 36 59 

                               f (%) 49,2 50,8 100,0 

51,4 % učiteljev, ki poučuje na šolah z 0–30 % učenci iz drugačnih kulturnih in jezikovnih 

okolij, meni, da če se učenci učijo maternega jezika, lahko bolje razvijejo svojo kulturno 

identiteto. Hi-kvadrat preizkus ( 2 = 3,326, df= 1, sig= 0,068) ne pokaţe statistično 

pomembnih razlik med odgovori učiteljev, ki poučujejo na šolah z različnim odstotkom 

učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij. Čeprav hi-kvadrat preizkus ne pokaţe 

statistično pomembnih razlik, lahko iz frekvenčne analize vidimo, da razlike so, vendar so te 

premajhne, da bi podhipotezo b lahko potrdili.  

 

c) PODHIPOTEZA: Slovenski učitelji, ki poučujejo na šolah z višjim odstotkom učencev 

iz drugačnega kulturnega okolja, menijo, da če se učenci učijo maternega jezika, se 

lahko lažje integrirajo v socialno skupino. 

 

Tabela 29: Frekvence in deleţi odgovorov slovenskih učiteljev, ki poučujejo na šolah z 

različno visokim odstotkom učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, o pozitivnem 

vplivu učenja maternega jezika na laţje integriranje v socialno skupino 

 

 

Frekvenca/ 

                                                                                                  delež 

Če se učenci učijo maternega jezika, 

se lažje integrirajo v socialno 

skupino. 

SKUPAJ NE DA 

 

Odstotek učencev iz 

drugačnih kulturnih in 

jezikovnih okolij na šoli 

0–30 % f 23 11 34 

                             f (%) 67,7 32,3 100,0 

30–90 %                              f 19 5 23 

                               f (%) 82,6 17,4 100,0 

SKUPAJ                                f 42 16 58 

                               f (%) 72,4 27,6 100,0 
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32,3 % slovenskih učiteljev, ki poučuje na šolah z 0–30 % učenci iz drugačnih kulturnih in 

jezikovnih okolij, meni, da če se učenci učijo maternega jezika, se laţje integrirajo v socialno 

skupino. Slovenskih učiteljev, ki poučuje na šolah z 30–90 % učencev iz drugačnih kulturnih 

in jezikovnih okolij in meni, da se učenci učijo maternega jezika, se laţje integrirajo v 

socialno skupino, je 17,4 %. Hi-kvadrat preizkus nam med odgovori učiteljev, ki poučujejo na 

šolah z manj ali več učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, ne pokaţe statistično 

pomembnih razlik ( 2 = 0,935, df= 1, sig= 0,334). Vendar po pogledu na frekvenčno analizo 

vidimo, da se stališča učiteljev glede na tip šole razlikujejo. Ovrţemo podhipotezo c, ki pravi, 

da slovenski učitelji, ki poučujejo na šolah z višjim odstotkom učencev iz drugačnega 

kulturnega okolja, menijo, da če se učenci učijo maternega jezika, se lahko laţje integrirajo v 

socialno skupino, saj je več tistih učiteljev, ki poučujejo na šoli z manj odstotki učencev, ki 

prihajajo iz drugačnega kulturnega in jezikovnega okolja. Na osnovi hi-kvadrat preizkusov 

ovrţem hipotezo 7, ki pravi, da med slovenskimi učitelji, ki poučujejo v šoli z visokim 

odstotkom učencev iz drugačnega kulturnega okolja, in med učitelji, ki poučujejo v šoli z 

niţjim odstotkom učencev iz drugačnega kulturnega okolja, obstajajo razlike med stališči do 

poučevanja materinščine. Podhipoteza a glede na frekvenčno strukturo sicer kaţe, da neke 

razlike so, medtem ko frekvenčna struktura odgovorv pri podhipotezi b in c ne kaţe večjih 

odstopanj. 

8.6 Sklep empiričnega dela 

Vključevanje novopriseljenega učenca v novo kulturno in jezikovno okolje na sistemski  ravni 

poteka na Švedskem popolnoma drugače kot v Sloveniji. To je posledica njihovega 

spodbujanja multikulturalizma. Skozi zgodovino so se razvili podporni mehanizmi: uvajanje v 

švedski šolski sistem novopriseljenih v pripravljalnem razredu, specifično poučevanje jezika 

okolja, načrtno učenje materinščine v šolah in učna pomoč v maternem jeziku. Pomemben 

dejavnik takšne podpore pa je tudi decentralizirano urejen šolski sistem, ki omogoča bistveno 

večjo avtonomijo šol in učiteljev, večji vpliv lokalnih skupnosti, prav tako tudi boljše 

izobraţevanje pedagoškega kadra in prepoznavanje potreb določene šole. Skozi opravljene 

intervjuje, izsledke anketnih vprašalnikov in opazovanje je razvidno, da so švedski učitelji 

odprti do sprejemanja drugih kultur ter da v heterogenih razredih vidijo moţnost za dodatno 
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učenje in medsebojno, medkulturno spoznavanje ter komunikacijo. Odprtost učitelji prav tako 

navajajo kot zelo pomembno lastnost za poučevanje učencev, ki prihajajo iz drugačnega 

kulturnega in jezikovnega okolja. Poudarjajo, da mora biti učitelj senzibilen, fleksibilen in 

razumevajoč – v smislu razumevanja učenčevega kulturnega in socialno-ekonomskega 

ozadja, ki velikokrat za učenčev uspeh ni ugoden. Za uspešno vključevanje priseljencev pa je 

sodelovanje pedagoškega kadra omenjeno kot ključno. 

Glede prilagajanja pouka novopriseljenim učencem med učitelji iz Švedske in Slovenije ni 

velikih razlik. Pri obeh vzorcih se pojavljajo podobne prilagoditve. Razlike so le v tem, da v 

Sloveniji učitelji nimajo pravice do brezplačnega najema prevajalca in ţal nimajo moţnosti 

sodelovanja z učiteljem maternega jezika. Precej velik je odstotek slovenskih učiteljev, ki po 

pouku učencem nudi dodatno pomoč. Sklepam, da to obliko prepoznavajo kot način, s 

katerim poskušajo nadomestiti primanjkljaje na področju jezika okolja in posledično na 

področju drugih šolskih predmetov. Slovenskim učiteljem pa pred kratkim sprejet 19. člen 

Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

omogoča prilagajanje ocenjevanja. To potrjuje tudi analiza izsledkov, saj moţnost 

prilagajanja prek ocenjevanja znanja prakticira kar dobra polovica anketiranih učiteljev. 

Zanimiv je vidik sodelovanja slovenskih in švedskih učiteljev. Med švedskimi in slovenskimi 

učitelji v pogostosti sodelovanja ni statistično pomembnih razlik. Presenetljivo pa je to, da je 

deleţ učiteljev, ki med seboj sodeluje, pri obeh vzorcih sorazmerno majhen. Sodelovanje med 

učitelji je priporočljivo na splošno, ne glede na specifiko populacije učencev, torej ne samo 

pri delu z učenci iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, saj sodelovalno delo vpliva na 

kakovost celotnega pedagoškega procesa. Razlike, ki jih prikazujejo predvsem frekvenčne 

analize, so v pogostosti sodelovanja med učitelji, ki poučujejo na šolah z višjim odstotkom 

učencev iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij. Izsledki kaţejo, da švedski in slovenski 

učitelji, ki poučujejo na šolah z več učenci iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij, med 

seboj pogosteje sodelujejo. Predvidevam, da si tako izmenjujejo izkušnje, nasvete, saj so pri 

takšnem delu izkušnje in izmenjave informacij o učencih ključne.  

Stališča učiteljev do poučevanja materinščine v šolah pa se precej razlikujejo. Slovenski 

učitelji v veliki večini (78,0 %) izraţajo stališče, da naj bo prvi in učni jezik slovenščina, 

medtem ko se švedski učitelji (z 62,5 %) strinjajo s trditvijo, da bi moral biti učni in prvi jezik 
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materinščina. To nekako kaţe na neozaveščenost slovenskih učiteljev o pomenu učenja 

materinščine. Ali to pomeni, da slovenski učitelji kaţejo zelo slabo stopnjo svoje pedagoške 

izobraţenosti? Na pomen učenja materinščine je opozarjal ţe Jan Amos Komensky. Slovenski 

učitelji se namreč večinoma (76,3%) ne strinjajo z ugotovitvijo, da učenje maternega jezika 

pripomore k učenju drugega jezika. Med tem so se s to trditvijo strinjali tako rekoč vsi 

anketirani švedski učitelji (97,0 %). Dejstvo, na katerega strokovnjaki opozarjajo ţe nekaj let, 

in specifična oblika pedagoškega dela z novopriseljenimi, ki je prisotna v številnih razvitejših 

drţavah, med slovenskimi učitelji ni (pre-)poznano. To, da učenci ob učenju maternega jezika 

laţje razvijejo svojo identiteto, pa sta potrdili dve tretjini anketiranih slovenskih učiteljev in 

več kot dve tretjini švedskih. Zanimivo je, da obe skupini učiteljev (švedski in slovenski) 

menita, da učenje maternega jezika slabo vpliva na vključevanje v  socialno skupino. Vse, kar 

je bilo ţe izpostavljeno, pa lahko izhaja ţe iz samih stališč do poučevanja učencev iz 

drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij. 92,3 odstotka švedskih učiteljev bi raje poučevalo v 

kulturno heterogenem razredu, medtem ko se slovenski učitelji bolj nagibajo k poučevanju v 

homogenem razredu (65,2 %). Zanimivo je, da so slovenski učitelji kot utemeljitev, da bi raje 

poučevali v kulturno homogenem razredu, navajali vzroke, kot so: manj dela, manj teţav, 

preveč dela z birokracijo itn. Mogoče bi bilo njihovo mnenje ob ustrezni podpori sistema 

drugačno. Tako pa so prepuščeni sami sebi. Mogoče je sama ne-/urejenost šolskega sistema 

izvor negativnih stališč. In mogoče bi se podporni mehanizmi pri šolanju novopriseljenih 

učencev odraţala tudi v spremenjenih stališčih učiteljev? Pa vendar velja omeniti, da odgovori 

veliko anketiranih učiteljev kaţejo, da z novopriseljenimi učenci skušajo kljub izraziti 

prepuščenosti samim sebi delati po svojih najboljših močeh. Jasno je, da si slovenski učitelji 

ţelijo sprememb. Tudi na vprašanje glede ustanovitve pripravljalnega razreda so v veliki 

večini odgovorili pritrdilno. Prav tako menim, da bi bila stališča slovenskih učiteljev 

drugačna, če bi učitelje na področju interkulturne pedagogike bolj oz. predvsem na ustrezen 

način izobrazili.  
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9 ZAKLJUČEK 
 

Skozi raziskovanje slovenskega in švedskega šolskega sistema ter formalnih in strokovnih 

rešitev na področju vključevanja priseljencev v šolskih sistemih sem ugotovila, da je švedski 

šolski sistem za priseljence bolj pravičen in da zagotavlja več mehanizmov za enake 

moţnosti. Priseljenskim učencem nudi pripravljalni razred, učenje maternega jezika, učenje 

švedskega jezika, učno pomoč v maternem jeziku, pravico do prevajalca, pravico do 

upoštevanja značilnosti lastne kulture in tudi mogoče prilagoditve. V Sloveniji (za zdaj) 

novopriseljeni učenci še nimajo moţnosti učenja materinščine v šolah, prav tako močno peša 

učinkovita podpora pri učenju slovenščine, ki v formalnih rešitvah sicer je izraţena, vendar 

brez dvoma po obsegu in strokovni izvedbi nezadostna. V Sloveniji je tema zaradi številčnosti 

priseljevanj zelo aktualna in bi zato šolski sistem potreboval temeljit pretres trenutnih 

formalnih in strokovnih rešitev. Pri tem bi se veljalo zgledovati po urejenosti tega področja na 

Švedskem.  

Samo ljudje, ki nimajo teţav z identiteto in s priznavanjem lastne kulture okolice, se lahko 

produktivno in ustvarjalno vključijo v druţbo. Med odraščanjem in oblikovanjem identitete je 

še kako pomembno, v kakšnem okolju posameznik ţivi: ali ga večina prepoznava kot 

spoštovanja vrednega pripadnika določene kulture ali je bolje, da svojo kulturno pripadnost 

čim bolj 'zakrije'? Ali uporaba maternega jezika v javnosti izzove zgraţanje ali je sprejeto kot 

nekaj povsem običajnega? Zato bi bilo treba novopriseljenim učencem omogočiti vsaj 

učinkovite oblike pomoči pri usvajanju slovenskega jezika, kar bi posledično pripeljalo tudi 

do boljšega šolskega uspeha; ţe samo s tem bi v Sloveniji naredili korak naprej pri 

zagotavljanju pravičnosti in enakih moţnosti v šolanju. S takšnim prijemom bi začeli 

uresničevati strokovne smernice in tudi pravice, ki so zapisane v zakonodaji. Kot je bilo 

prikazano, slovenska zakonodaja na področju vzgoje in izobraţevanja novopriseljenih 

učencev ni dovolj natančna, predvsem pa je vprašljiva njihova implementacija v praksi. 

Kakšne obravnave so učenci v slovenski šoli deleţni, je odvisno predvsem od pripravljenosti 

učiteljev, da namenijo precejšen del svojega časa in energije za prilagoditve dela. Pri tem pa 

se je treba zavedati, da niso vse šole v enaki meri naklonjene novopriseljenim učencem ter 

učencem iz drugačnih kulturnih in jezikovnih okolij. Premalo je védenja o pomembnosti 

poučevanja maternega jezika; še več – temeljito znanje maternega jezika je velikokrat 
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razumljeno celo kot ovira za uspešno integracijo in učenje slovenskega jezika. Zdi se, da se 

prednosti učenja materinščine v šolah in mogočih rešitev, kot jih poznajo drugje, slovenska 

politika še ne zaveda dovolj. Čeprav so formalnopravno nekatere moţnosti v določenih 

dokumentih (bolj ali manj ustrezno) opredeljene, bo za zagotavljanje pravičnosti v 

slovenskem šolskem sistemu nedvomno potrebno korenito spreminjanje področja šolanja 

novopriseljenih učencev. Začnemo lahko z uvajanjem oblik pedagoškega dela, ki so v razvitih 

drţavah ţe stalna praksa, in vzporedno poskrbimo za kakovostnejše izobraţevanje učiteljev. 

Najprej se bo treba spopasti s sprejemanjem drugačnosti, potem s spoštovanjem različnosti, 

prepoznavanjem odgovornosti učiteljev za učno in socialno napredovanje vseh učencev ter 

slediti uspešnim evropskim integracijskim sistemom, kot je npr. Švedski. 
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