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POVZETEK  

Osnovnošolsko izobraževanje romskih otrok je v Sloveniji, predvsem na Dolenjskem, še vedno  

problematično. Romi so etnična skupina, ki se v načinu življenja, vrednotah in navadah precej 

razlikujejo od ostalega prebivalstva. Zato je temeljni namen magistrskega dela pridobiti boljši 

vpogled v to, kako se romski učenci počutijo v slovenskih šolah, kakšen odnos imajo do 

izobraževanja ter kakšna je njihova samopodoba, še posebej na učnem in socialnem področju. 

Natančneje, v tem delu sem se osredinila na splošno, učno in socialno samopodobo ter na odnos 

do šole in učenja romskih otrok, ki obiskujejo redne osnovne šole v Mestni občini Novo mesto.  

V teoretičnem delu sem s pomočjo literature predstavila Rome, njihov položaj v Sloveniji, 

natančneje sem predstavila tudi Rome v Mestni občini Novo mesto, posebej sem izpostavila 

šolanje in problematiko šolanja romskih učencev. Predstavljena je tudi samopodoba, posebej 

učna in socialna ter vpliv samopodobe na učno uspešnost in sprejetost v razredu. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila izvedena junija 2017 na treh 

osnovnih šolah v Mestni občini Novo mesto. V vzorcu so bili zajeti oddelki od 5. do 8. razreda, 

v katere so bili vključeni romski učenci. Sodelovalo je 200 učencev, od tega 25 romskih 

učencev.  V raziskavi je sodelovalo tudi 14 učiteljev razrednikov, ki so v tem letu poučevali v 

raziskavi sodelujoče romske učence. Za ugotavljanje samopodobe je bil uporabljen vprašalnik 

za opisovanje samega sebe (SDQ-I), za ugotavljanje odnosa do šole in učenja pa vprašalnik o 

odnosu do šole in učenja, ki so ga izpolnili tako učenci kot učitelji. S krajšim intervjujem, ki 

sem ga izvedla z učitelji, sem pridobila podatke o učni uspešnosti in prisotnosti pri pouku v 

raziskavi sodelujočih romskih otrok. 

 

Raziskava je pokazala, da imajo romski učenci, v primerjavi z njihovimi neromskimi vrstniki, 

nižjo splošno in učno samopodobo, medtem ko se na področju socialne samopodobe ne 

pojavljajo razlike med romskimi učenci in njihovimi sošolci. Zanimalo me je, ali imajo romski 

učenci v primerjavi z njihovimi vrstniki drugačen odnos do šole in učenja. Ugotovila sem, da 

se pojavljajo razlike, in sicer imajo romski učenci slabši odnos do šole in učenja kot njihovi 

sošolci, a je ta vseeno bolj pozitiven kot negativen.  Pri primerjavi odnosa romskih učencev do 

šole in učenja in ocene učiteljev glede odnosa romskih učencev do šole in učenja, sem prišla do 

ugotovitve, da učitelji slabše ocenjujejo odnos romskih učencev kot oni sami. Zanimalo me je 

tudi, kakšen je odnos med samopodobo in učnim uspehom ter prisotnostjo v šoli in učnim 

uspehom. Ugotovila sem, da tako samopodoba kot prisotnost v šoli ne vplivata na učni uspeh 

romskih učencev.  

 

Menim, da bo to magistrsko delo, še posebej njegovi empirični izsledki, učiteljem in drugim 

pedagoškim strokovnjakom, ki se pri poučevanju srečujejo z romskimi učenci, v pomoč pri 

načrtovanju uspešnejšega vzgojno-izobraževalnega dela z njimi. 

  

Ključne besede: samopodoba, romski učenci, odnos do šole in učenja, učna samopodoba, 

socialna samopodoba 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

Elementary school process of the Roma pupils in Slovenia is still somehow problematic, 

especially in Dolenjska region. The Roma people are an ethnic group, which differs 

significantly from other population  in their way of living, their values and habits. The main 

purpose of this Master’s Thesis is to offer a better insight into the way they feel at school, their 

attitude towards education, their self-concept, especially in the educational and social fields. To 

be more specific, I concentrated on the general, educational and social self-concept of the Roma 

children attending public schools in Novo mesto Municipality.  

The theoretical part presents the Roma community, their situation in Slovenia, and I presented 

specifically the Roma people in Novo Mesto Municipality, with special emphasis on the 

education and the problems related to the education of the Roma children. I also presented the 

self-concept, especially educational and social, as well as the influence of their self-concept on 

academic success and acceptance in the classroom.  

The empirical part presents the results of the survey, conveyed in June 2017, at three elementary 

schools in Novo Mesto Municipality. The sample included grades 5-8, which had the Roma 

pupils. 200 pupils participated, of which 25 were the Roma children. The survey also included 

14 class teachers, who were teaching the Roma pupils from the survey. To determine the self-

concept I used a questionnaire for self-description (SDQ-I), and to determine the attitude 

towards school and education I used a questionnaire about the attitude towards school and 

education, filled-in by pupils as well as teachers. I also interviewed teachers to gain data about 

the academic success and the attendance of the children participating in the survey.  

The results of the survey showed that compared to their non-Roma peers, the Roma pupils have 

lower general and educational self-concept, while regarding their social self-concept there are 

no differences between the Roma pupils and their peers. I was also interested in their attitude 

towards school and education. I found out that there are differences, namely, the Roma children 

have a worse attitude towards school than their peers, but positivity still outweighs negativity. 

While comparing the Roma children’s own perception of school and education and the same 

perception as seen by their teachers, I found out that teachers evaluate their attitude worse than 

children themselves. I was also interested in the correlation between the level of self-concept 

and academic success, as well as the correlation between school attendance and success. The 

results show that these factors do not influence their academic success.  

I think that my Master’s Thesis, especially in the empirical area, can help teachers and other 

pedagogical experts, dealing with the Roma children, plan a more efficient educational scheme.   

 

Keywords: self-concept, the Roma pupils, attitude towards school and education, educational 

self-concept, social self-concept 
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UVOD 

»Beseda Rom pomeni človek.« (Rošer, 2006, str. 13)  

Na Dolenjskem, od koder prihajam, večinskemu prebivalstvu beseda Rom še vedno zbuja 

občutke nelagodja. Predsodki in stereotipi o romski etnični skupini so slišani na vsakem koraku. 

Večinoma si ljudje predstavljajo Rome kot ljudi, ki nič ne delajo in znajo samo krasti, kot 

umazane in zanemarjene ljudi, kot nasilneže in kriminalce. Najbolj pa je zaskrbljujoče to, da se 

predsodki, stereotipi, izoliranost, diskriminacija in nesprejemanje pogosto pojavljajo tudi v šoli, 

v ustanovi, ki je skoraj edina, ki bi romskim otrokom lahko omogočila boljše življenje.  

V času svoje pedagoške prakse med študijem sem se srečala tudi z romskimi učenci. Res so 

drugačni. Že na pogled se ločijo od ostalih sošolcev, njihovi zvezki so pogosto raztrgani in 

prazni, ostalih šolskih potrebščin pa večinoma sploh nimajo. Pogosto sedijo nekje v zadnji 

klopi, sami. Mnogim učiteljem predstavljajo dodatno breme, poseben interes za njihov učni 

napredek pa le redko pokažejo. Ko sem v razredu opazovala te učence, sem se pogosto 

spraševala: Ali se učitelji kdaj vprašajo, kako se romski učenci počutijo v naši šoli? Kako jih v 

resnici sprejemajo njihovi vrstniki? Kaj jim šola pomeni? Zakaj se nič ne učijo? Zakaj nimajo 

domače naloge? Zakaj jih pogosto ni v šolo? Kako vidijo sami sebe in kje se vidijo čez nekaj 

let? Tudi če se, se glede na stanje, kakršno je, premalokrat.  

V nadaljevanju dela na podlagi literature in različnih raziskav najprej predstavim romsko 

skupnost v Sloveniji. Natančneje so predstavljeni tudi Romi v Mestni občini Novo mesto, 

problematika, s katero se srečujejo in med katero spada tudi šolanje romskih učencev. Poudarek 

je tudi na dejavnikih učne (ne)uspešnosti romskih učencev. Ker se v magistrskem delu ukvarjam 

s samopodobo romskih učencev, so v nadaljevanju predstavljene splošna, učna in socialna 

samopodoba. Teoretični del zaključujem s samopodobo in njenim vplivom na učno uspešnost 

in sprejetost v razredu. 

Z namenom dobiti odgovore na zgoraj navedena in nekatera druga vprašanja sem se odločila, 

da svojo magistrsko nalogo posvetim romskim učencem. V magistrski nalogi Samopodoba 

romskih učencev in njihov odnos do šole in učenja v novomeških osnovnih šolah se, kot že sam 

naslov pove, ukvarjam z vprašanjem samopodobe romskih učencev in z njihovim odnosom do 

šole in učenja.  

Zakaj ravno samopodoba? B. B. Youngs (2000) pravi, da je samopodoba sestavljena slika lastne 

vrednosti in je ključna za to, kar naredimo in dosežemo v življenju. Glede na precej 

nespodbudno okolje, v katerem so se znašli Romi, me zanima ravno ta slika, ki so si jo naši 

romski učenci ustvarili o sebi.    

V drugem delu raziskave se ukvarjam z vprašanjem odnosa romskih učencev do šole in učenja. 

Zanimalo me je, ali jim, glede na to, da mnogi avtorji (Heds, 2001, v Lesar in Dežman, 2012; 

Krek in Vogrinc, 2005; Štrbenc, 2006, v Klančičar 2016) navajajo, da imajo romske družine na 

šolo drugačen pogled kot večinsko prebivalstvo, šolanje in znanje ne predstavljata vrednote, ali 

jim šola res nič ne pomeni in ali v njej res ne vidijo smisla.   

Kot pravi B. B. Youngs (2000), si učitelji in vzgojitelji s starši delimo odgovornost za pomoč 

otrokom, da razvijejo čim bolj pozitivno samopodobo, ki je pot v pravo smer. Nadaljuje, da se 
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»pozitivna samopodoba razvija v okolju, ki podpira in krepi postopke in ravnanja, ki gradijo 

samopodobo. To je ena naših najpomembnejših nalog. Dobri pedagogi se zavedajo, da jo 

morajo uresničiti.« (Youngs, 2000). 

Verjamem, da nikoli ni prepozno, da se znebimo stereotipov in predsodkov, ki jih imamo do 

Romov in romskih učencev ter jim po svojih najboljših močeh pomagamo na poti k boljšemu 

življenju.  
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1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1 ROMI 

 

Ena izmed etničnih manjšin, ki živijo v Sloveniji, so Romi. Glede na podatke Statističnega 

urada Republike Slovenije v Sloveniji živi približno od 7.000 do 12.000 Romov. Natančno 

število Romov ni znano. Ob popisu prebivalstva iz leta 2002 se je za pripadnike romske 

skupnosti opredelilo le 3.246 prebivalcev, 3.834 oseb pa je kot materni jezik navedlo romski 

jezik (Statistični in osnovni podatki, 2018). V današnjem času so Romi pogosto zbegani in ne 

vedo, ali je prav, da se etnično pravilno opredelijo, in ali je prav, če povedo svoj materni jezik. 

To je tudi eden izmed razlogov, da ob popisu navedejo, da so Slovenci in da je njihov materni 

jezik slovenščina (Rošer, 2006). Veliko se jih ne želi opredeliti za Rome zaradi strahu pred 

prikrajšanostjo v vsakdanu, v šoli in pri iskanju službe (Glaeser idr., 2013). 

Na ozemlju današnje Slovenije zgodovinski viri omenjajo Rome že v 15. stoletju, od 17. stoletja 

naprej pa so podatki o njih pogostejši, najdemo jih tudi že v matičnih knjigah. Po smeri prihoda 

ločimo tri glavne skupine Romov: Romi, ki živijo v Prekmurju, so prišli iz Madžarske, na 

Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju živijo Romi, ki so k nam prišli iz Hrvaške, na Gorenjskem 

pa živijo Sinti (Glaeser idr., 2013). Kljub temu, da gre za v preteklosti nomadsko prebivalstvo, 

ki je svoja bivališča pogosto menjavalo, lahko danes govorimo o zaokroženih območjih 

poselitve v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju ter v večjih mestih, kot so 

Maribor, Velenje, Ljubljana, Celje, Jesenice in Radovljica. Romi se na omenjenih območjih 

štejejo med tradicionalno naseljeno prebivalstvo (Statistični in osnovni podatki, 2018). 

 

 

Slika 1: Delež romskega prebivalstva po regijah (Statistični urad Republike Slovenije, 2002) 
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1.2 POLOŽAJ ROMOV V SLOVENIJI 

 

Način življenja Romov, ki so kot nomadsko ljudstvo iz Indije prišli v Evropo nekje med 9. in 

11. stoletjem, je bistveno drugačen od življenja drugih evropskih ljudstev. Zaradi tega Romi že 

od nekdaj doživljajo nesprejemanje večinskega prebivalstva, izključenost, neenakost in rasno 

diskriminacijo. Prevladujoči stereotipi o Romih so: Romi povzročajo kriminal, Romi so 

umazani, smrdijo, Romi kradejo, nočejo delati, Romi so nasilni ipd. (Rošer, 2006). 

V Sloveniji so Romi še vedno diskriminirana in večinoma nezaposlena skupina prebivalstva. 

Njihov položaj se zahvaljujoč ukrepom državnih organov, občin in Romov samih, počasi 

izboljšuje (Klopčič, 2007). 

 

1.2.1 Pravni položaj  

 

V ustavi Republike Slovenije 65. člen določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, 

ki živi v Sloveniji, ureja zakon. Dodatno je zaščita romske skupnosti vgrajena tudi v druge 

področne zakone, in sicer: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o 

evidenci volilne pravice, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 

osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o medijih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon 

o Radioteleviziji Slovenija, Zakon o financiranju občin, Zakon o varstvu kulturne dediščine, 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Zakon o Slovenski tiskovni agenciji, Kazenski 

zakonik Republike Slovenije (Statistični in osnovni podatki, 2018). 

 

Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji ureja organiziranost romske skupnosti na 

lokalni in državni ravni. Na lokalni ravni se pripadniki romske skupnosti združujejo v društva, 

ki so usmerjena predvsem na povezovanje romske skupnosti na lokalni ravni, ohranjanje 

identitete, razvijanje jezika, kulturno delovanje, organizacijo različnih prireditev ter izboljšanje 

romskega položaja v okoljih, kjer živijo. Glede na dosedanje izkušnje je napredek na področju 

integracije vidnejši tam, kjer je romska skupnost aktivno vključena v procese in postopke, ki jo 

zadevajo (Horvat Muc, 2011). 

 

S sprejemom zakona pa je bil 20. 6. 2007 ustanovljen Svet romske skupnosti Republike 

Slovenije, ki ga sestavlja 21 članov in predstavlja interese romske skupnosti v razmerju do 

državnih organov. Naloge sveta so: obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na interese, položaj 

in pravice romske skupnosti; dajanje predlogov in pobud pristojnim organom; spodbujanje 

dejavnosti za ohranjanje romskega jezika in kulture; spodbujanje in organiziranje kulturne, 

informativne, založniške in druge dejavnosti, pomembne za razvoj romske skupnosti; razvoj in 

ohranjanje stikov z romskimi organizacijami v drugih državah (Horvat Muc, 2011). 
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1.2.2 Življenjske razmere  

 

»Skupni življenjski problemi Romov v Sloveniji so življenje na obrobju, slab socialno-

ekonomski položaj, nizka izobrazbena raven, brezposelnost, izključevanje, diskriminacija, 

nestrpnost in antiromski rasizem ter pomanjkanje medkulturnega dialoga med romsko 

skupnostjo in večino.« (Klopčič, 2007, str. 102)  

 

Na nekaterih območjih Slovenije so življenjske razmere izrazito zaskrbljujoče. Socialni položaj 

Romov je izrazito nižji od socialnega položaja večinskega prebivalstva (Gomboc Mrzlak, 

2009). 

 

 

Bivalne razmere 

 

Rome v Sloveniji lahko glede bivalnih razmer razvrstimo v tri skupine. V prvi skupini so tisti, 

ki živijo v urbanem središču, v stanovanjskih blokih, v najemnih stanovanjih ali v lastnih 

zidanih hišah izven romskih naselij. V drugo skupino štejemo Rome, ki živijo v strnjenih 

romskih naseljih z zidanimi ali lesenimi hišami. V tretjo skupino lahko štejemo Rome, ki živijo 

v izoliranih naseljih in zelo slabih razmerah; bivalni prostori so temni, vlažni, zanemarjeni in 

brez urejenih sanitarij (Horvat Muc, 2006b). 

 

Rošer (2006) izpostavlja, da se socialna izključenost Romov kaže tudi v tem, da so romska 

naselja ločena od ostalega prebivalstva in se pogosto nahajajo na robu ali zunaj naselij.  

 

 

Zaposlovanje 

 

Koncentracija brezposelnih Romov je največja v Prekmurju in na Dolenjskem, kar predstavlja 

tudi regionalen problem. V septembru 2009 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 

2.193 Romov, kar predstavlja 2,5 % vse registriranih brezposelnih v Sloveniji. Eden izmed 

ključnih problemov je izredno slaba izobrazbena struktura Romov, saj na področju Dolenjske 

kar 98,2 % brezposelnih Romov nima končane osnovne šole, na področju Prekmurja pa 90 %. 

S tako izobrazbeno strukturo so možnosti pridobitve in ohranitve zaposlitve relativno majhne 

(Horvat Muc, 2011).  

 

Romi se zaposlujejo predvsem kot nekvalificirani delavci v času sezonskega dela ali za določen 

čas in so večinoma tudi prvi na listi odpuščenih (Horvat Muc, 2006b). Možnosti za zaposlovanje 

Romov v Sloveniji zajemajo predvsem njihovo vključevanje v programe javnih del, kot so 

urejanje bivalnih razmer, izobraževanje, kmetijstvo. Na območju Dolenjske programe izvajajo 

območne enote Zavoda za zaposlovanje RS, razvojno izobraževalni centri, zasebna podjetja in 

javne ustanove, kot je na primer Knjižnica Mirana Jarca (Klopčič, 2007). 
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1.3 ROMI V MESTNI OBČINI NOVO MESTO 

 

V MO Novo mesto Romi živijo v več naseljih. Največ jih živi v naseljih Žabjak, Brezje in 

Šmihel, sledijo naselja Stranska vas, Jedinščica, Gotna vas in Otočec, nekaj jih živi tudi v 

blokovskih naseljih v Novem mestu (Strategija reševanja romske tematike v Mestni občini 

Novo mesto, 2013). 

 

Tabela 1: Število romskih družin in posameznih prebivalcev po naseljih (Strategija reševanja 

romske tematike v Mestni občini Novo mesto, 2013).   

NASELJE ŠTEVILO ROMOV 
ŠTEVILO ROMSKIH 

DRUŽIN 

Brezje 313 73 

Žabjak 285 74 

Šmihel 107 28 

Stranska vas 65 19 

Jedinščica 52 12 

Gotna vas 38 8 

Otočec 23 4 

Novo mesto 12 3 

SKUPAJ 895 221 

 

Po podatkih, ki so zaradi neločenega vodenja evidenc o prebivalcih etnične pripadnosti 

pridobljeni iz evidence Centra za socialno delo, evidence šol, poslovnega informacijskega 

sistema in štetja na terenu, v Mestni občini Novo mesto najvišji delež predstavlja kategorija 

prebivalstva med osemnajstim in petinštiridesetim letom starosti, kar predstavlja 40 % 

celotnega prebivalstva romske skupnosti v MO NM. Zelo visok delež, in sicer 25 % celotnega 

romskega prebivalstva v MO NM, predstavljajo otroci med šestim in petnajstim letom starosti 

oz. šoloobvezni otroci. Le 1 % romskega prebivalstva v Mestni občini Novo mesto pa 

predstavljajo starejši od 66 let (Strategija reševanja romske tematike v Mestni občini Novo 

mesto, 2013). Po podatkih Centra za socialno delo Novo mesto je konec leta 2014 v Mestni 

občini Novo mesto živelo 260 romskih družin z 992 prebivalci, kar kaže na to, da število ves 

čas narašča (v RIC-u organiziran posvet Mi med seboj, 2015). Prav tako narašča tudi število 

romskih učencev. Podatki v spodnji tabeli predstavljajo število romskih učencev po posameznih 

šolah v MO Novo mesto v šolskem letu 2011/2012.  
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Tabela 2: Število romskih učencev po posameznih šolah v MO Novo mesto v šolskem letu 

2011/2012 (Strategija reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto, 2013) 

NAZIV ŠOLE ŠTEVILO UČENCEV ROMOV 

Bršljin 117 

Šmihel 42 

Grm 12 

Stopiče 10 

Otočec 7 

Center 1 

Drska 0 

Brusnice 0 

OŠ Dragotina Ketteja 23 

SKUPAJ 212 

 

V letu 2015 pa je bilo v devetih novomeških osnovni šola s štirimi podružnicami vpisanih 248 

romskih otrok od skupaj vpisanih 3341 otrok, kar predstavlja dobrih 7 % vse osnovnošolske 

populacije v MO Novo mesto. Največ učencev Romov obiskuje OŠ Bršljin (25 % vseh učencev 

je Romov) in OŠ Šmihel (11 %). Zaskrbljujoče stanje je v OŠ Dragotina Ketteja, v katero so 

učenci usmerjeni z odločbo o usmerjanju in kjer program z nižjim izobrazbenim standardom 

obiskuje kar 48% učencev Romov (V RIC-u organiziran posvet Mi med seboj, 2015).  

Iz poročil s strani šol podatki kažejo zelo veliko število ur opravičenih in neopravičenih 

izostankov učencev Romov. V šolskem letu 2012 je imelo kar 62 otrok nad 100 neopravičenih 

ur. Šole prav tako navajajo, da je stopnja motivacije za izobraževanje zelo nizka, kar še dodatno 

pripomore k nerednemu obiskovanju pouka in opuščanju šole pred dokončanjem 

osnovnošolske obveznosti. V šolskem obdobju od leta 2006 do 2012 je v vseh šolah v Mestni 

občini Novo mesto uspešno končalo devetletno izobraževanje samo 8 romskih otrok, kar od 

skupno 212 učencev predstavlja 3 %. Stopnja socializacije romskih otrok je ob vstopu v šolo 

neprimerno nižja kot pri ostalih otrocih, znanje slovenskega jezika pa je zelo pomanjkljivo, kar 

dodatno vpliva na njihovo funkcioniranje v šoli. Učna uspešnost romskih otrok je po podatkih 

šol boljša v šolah z nižjim številom romskih učencev. Nekatere novomeške šole morajo zaradi 

slabših bivanjskih razmer v šoli poskrbeti za učenčeve osnovne higienske pogoje, kot so 

umivanje, osebna higiena, preoblačenje in hranjenje (Strategija reševanja romske tematike v 

Mestni občini Novo mesto, 2013). 

Zaradi več skrb vzbujajočih razlogov, kot so visoka toleranca problematičnega vedenja Romov 

na lokalnem nivoju, popuščanja stroke pri zahtevah, ki jih določajo strokovne norme in pravila, 

neangažiranosti državne politike, ki odgovornost za reševanje romske problematike prelaga na 

lokalno politiko in zaradi nestrpnosti večinskega prebivalstva, so leta 2011 v Mestni občini 

Novo mesto imenovali komisijo za izdelavo Strategije za reševanje romske tematike v Mestni 

občini Novo mesto. Osnova dokumenta je konkretiziran Nacionalni program ukrepov za Rome 
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Vlade RS za obdobje 2010-2015. Lokalna skupnost je glede na obstoječe stanje v občini 

izdelala programski in izvedbeni dokument z naslovom Strategija za reševanje romske tematike 

v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013-2020, ki postavlja prioritete občinske politike, 

med katerimi so izboljšanje bivalnih razmer, izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvenega 

varstva. Med glavnimi cilji so: urediti romska naselja, povečati vključenost romskih otrok v 

vrtce in povečati vključenost v šolski sistem, znižati brezposelnost z različnimi oblikami 

zaposlitvenih možnosti, izboljšati zdravstveno varstvo in vplivati na večjo osveščenost o 

zdravem načinu življenja, vplivati na izboljšanje medsebojnega razumevanja in dialoga med 

pripadniki romske skupnosti in večinskim prebivalstvom (Strategija reševanja romske tematike 

v Mestni občini Novo mesto, 2013). 

V dokumentu je predstavljena tudi primerjava trenutnega stanja oz. stanja iz leta 2013, ko se je 

začela izvajati strategija reševanja romske tematike in stanja, ki je bilo navedeno v Poročilu o 

realizaciji programa o socializaciji Romov v Mestni občini Novo mesto z dne 5. 6. 1984. Glede 

na spodnje podatke se stanje v tridesetih letih ni bistveno izboljšalo (Strategija reševanja romske 

tematike v Mestni občini Novo mesto, 2013). 

 

Tabela 3: Primerjava stanja leta 2013 in stanja navedenega v Poročilu o realizaciji programa 

o socializaciji Romov v Mestni občini Novo mesto z dne 5. 6. 1984 (Strategija reševanja romske 

tematike v Mestni občini Novo mesto, 2013) 

UGOTOVITVE IZ LETA 1984 UGOTOVITVE IZ LETA 2013 

Neredno obiskovanje pouka Neredno obiskovanje pouka 

Nevključenost v vrtce (v povprečju 10 

otrok) 

Nevključenost v vrtce (v povprečju 14 

otrok) 

V OŠ Bršljin v prvem in drugem razredu 

posebni romski oddelki. 

V OŠ Bršljin ni organiziranih posebnih 

romskih oddelkov. 

Nizka precepljenost otrok in slaba 

zdravstvena preventiva. Izražena potreba 

po izvajanju preventive v naselju samem. 

Nizka precepljenost otrok in slaba 

zdravstvena preventiva. Izražena potreba 

po izvajanju preventive v naselju samem. 

60 Romov redno zaposlenih, 5 Romov 

opravlja sezonsko delo. 

1 Rom redno zaposlen, 7 Romov 

zaposlenih preko javnih del. 

Za mlade, ki ne končajo OŠ, možnost 

dopolnilnega izobraževanja preko Zavoda 

za izobraževanje kadrov 

Za mlade, ki ne končajo OŠ, Razvojno 

izobraževalni center ponuja nadaljevanje 

izobraževanja in pridobitev izobrazbe. 

Neplačevanje električne energije in vode. Neplačevanje električne energije in vode. 

Število kaznivih dejanj se povečuje. Število kaznivih dejanj se povečuje. 
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Naselje Žabjak-Brezje največje in najbolj 

neurejeno. 

Naselje Žabjak-Brezje največje in najbolj 

neurejeno. 

Denarni transferi se nakazujejo romskim 

družinam kot funkcionalna oblika pomoči 

– v trgovino za hrano ipd. 

Denarni transferi se nakazujejo romskim 

družinam v funkcionalni obliki le, če v to 

privolijo in podpišejo soglasje. Center za 

socialno delo jim pomoč odvzame, če 

otrok ne pošiljajo v šolo. 

Izražena potreba po koordinaciji vseh služb 

za reševanje romske tematike, ki ni bila 

realizirana. 

Ustanovljena komisija za pripravo 

strategije reševanja romske tematike in 

koordinacija ter povezava strokovnih 

služb, ki že deluje tudi v praksi (Urad za 

kulturo, socialo in zdravstvo). 

 

 

1.4 ROMSKI OTROCI IN ŠOLA 

 

»Šola je lahko družbenim skupinam, kot so Romi, tuj prostor, tuja kultura, kultura, s katero 

nimajo nič skupnega in v okviru katere se ne najdejo ali se celo bojijo, da bi izgubili svojo 

identiteto, zato je iskanje rešitev za uspešno vključevanje romskih otrok v sistem vzgoje in 

izobraževanja ključnega pomena.« (Barle, 2005, str. 33)  

Število Romov, ki zaključijo OŠ in se vključijo v SŠ ali v zaposlitev, je sorazmerno malo, 

vendar postopno raste (Cigler in Bukovec, 2006). 

 

V Sloveniji imamo več dokumentov, ki učencem Romom namenjajo posebno skrb na področju 

vzgoje in izobraževanja. Eden izmed dokumentov, ki poziva k spoštovanju dostojanstva 

vsakega posameznika ter k spoštovanju pluralnosti kultur in s tem k spodbujanju razumevanja, 

strpnosti in prijateljstva med narodi, rasami, verskimi in drugimi skupinami, je Bela knjiga, ki 

načela vzgoje in izobraževanja osvetli s strani človekovih pravic in dolžnosti. Poudarek daje 

strpnosti, spoštovanju in omogočanju enakih možnosti za vse ter zagotavljanju ustrezne pomoči 

in solidarnosti priseljencem, osebam s posebnimi potrebami, posameznikom in skupinam, ki 

prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja (Krek in Metljak, 2011).  

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje financiranje (učbeniki, 

učila …) in normative ter standarde za vzgojo in izobraževanje Romov (Zakon o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007). 

 

Leta 2004 je bila sprejeta Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, ki 

je bila dopolnjena leta 2011 in je podlaga za nadaljnje ukrepe na področju vzgoje in 
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izobraževanja Romov. Med ukrepi so vključevanje romskih otrok v vrtce, stalno izobraževanje 

učiteljev, izbirni predmet Romska kultura v osnovnih šola ipd. (Horvat Muc, 2011). 

 

Ker pedagoško delo z romskimi učenci zahteva specifičen, vsestranski pristop, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter šolska zakonodaja, šolam, ki jih obiskujejo romski 

učenci, omogočata: 

- Znižan normativ na 21 učencev, in sicer v oddelkih, v katere so vključeni najmanj trije 

romski učenci.  

- Delovno mesto učitelja za nudenje individualne, skupinske ter dodatne strokovne 

pomoči romskim učencem (za največ 45 romskih učencev 2 učitelja). 

- Drugega strokovnega delavca v oddelku 1. razreda, v katerega so vključeni učenci 

Romi, in sicer v obsegu 15 ur v oddelkih z 10-14 učenci in 20 ur v oddelkih s 15-21 

učenci. 

- Šole prejemajo 69,60 € letno na romskega učenca. Denar je namenjen za delovne 

zvezke, šolske potrebščine, dneve dejavnosti ipd. (Strategija vzgoje in izobraževanja 

Romov v Republiki Sloveniji, 2011). 

 

Vonta in Jager (2013) sta povzeli sklepe konference Pravica do izobraževanja za vsakega 

otroka: odpravljanje ovir in spodbujanje vključevanja romskih otrok (ang. The right to 

education for every child: removing barriers and fostering inclusion for Roma children) in 

zapisali:  

»Za romske učence je značilna nižja stopnja vpisa v osnovno šolo in daleč najvišja stopnja 

osipa, ne le zaradi revščine, s katero se spopadajo, pač pa tudi zaradi nesposobnosti šolskih 

sistemov pri oblikovanju podpornega učnega okolja, v katerem je vsak otrok slišan, spodbujen 

k participaciji ter v katerem se kulturne razlike cenijo.« (Vonta in Jager, str. 72) 

 

Odklonilen odnos do Romov se kaže na vseh ravneh naše družbe, tudi v šoli, saj se romski 

učenci nemalokrat srečujejo s šikaniranjem s strani učiteljev in učencev (Peček in Lesar, 2006). 

Več raziskav (Macura-Milovanović, 2006a; Berčon, 2006; Peček, Čuk in Lesar, 2006) kaže, da 

so romski učenci v šoli s strani učiteljev in sošolcev še vedno pogosto izpostavljeni 

predsodkom, nesprejetosti in odklonilnemu odnosu. Raziskava Peček idr. (2006) je pokazala, 

da kar 16,5 % predmetnih in 18,2 % razrednih učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, ne bi bilo 

pripravljenih sprejeti romskega učenca v razred ali pa se niso mogli odločiti.  

 

Če pogledamo rezultate raziskave, ki jo je S. Macura-Milovanović (2006a) izvedla v Srbiji, 

vidimo, da ne le v Sloveniji, ampak tudi drugje po svetu, so romski učenci izpostavljeni 

predsodkom in nesprejemanju. Avtorica navaja, da v Srbiji izvajajo diskriminacijo neromski 

starši, njihovi otroci in učitelji ter da učitelji diskriminacijo romskih učencev sprejemajo kot 

običajen, normalen način discipliniranja neurejenih in agresivnih otrok. 

  

Za uresničevanje idej inkluzije je potrebno sprejeti dejstvo, da se vsi učenci lahko učijo, vendar 

ne vsi enako in na enak način, saj so si učenci med seboj različni. Učenci se med seboj 

razlikujejo po starosti, spolu, etničnosti, zmožnostih ipd. Ko govorimo o romskih učencih, pa 

je pomembno poudariti tudi to, da se od ostalih učencev razlikujejo po maternem jeziku, 
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socialnem položaju, vključenosti staršev v proces vzgoje in izobraževanja in njihovi zmožnosti 

pomagati svojim otrokom (Lesar, 2009). 

 

Šole razvijajo različne oblike pomoči romskim učencem. V raziskavi (Vonta in Jager, 2013), ki 

je bila opravljena na sedeminšestdesetih osnovnih šolah, ki so jih v šolskem letu 2008/2009 

poleg drugih obiskovali tudi učenci Romi, so rezultati pokazali, da  so najpogostejše oblike 

pomoči učencem Romom: dopolnilni pouk, individualna pomoč, dodatna skupinska pomoč, 

dodatni pouk, pomoč romskega pomočnika, romske ure, individualna in skupinska pomoč, 

svetovalne ure učiteljev, pomoč na domu in pomoč boljših učencev.  

 

A. Bašelj (2015), ki je že več kot deset let učiteljica za dodatno strokovno pomoč učencem 

Romom na Osnovni šoli Šentjernej, poudarja, da ima delo z romskimi učenci in sodelovanje s 

romskimi starši svoje značilnosti, zaradi katerih potrebuje učitelj, če želi biti pri delu uspešen, 

naslednje kompetence:  

- čut za socialno pravičnost, 

- sposobnost empatije in samorefleksije o lastnem odnosu do Romov, 

- poznavanje in razumevanje romske kulture oziroma načina življenja, 

- poznavanje morebitnih ovir za učno uspešnost romskih učencev, 

- sposobnost prilagoditi komunikacijo, 

- pozitivna in podporna naravnanost, zmožnost vzpostaviti zaupen odnos z učencem, 

- učenje osnovnih življenjskih pojmov na učencem razumljiv način in 

- uporaba didaktičnih prilagoditev.  

 

1.4.1 Problematika šolanja 

 

Po podatkih študije Nepriznana prihodnost? (ang. Denied a Future?) (2001) kar polovica 

romskih otrok v državah Evropske unije nikoli ni obiskovala šole. Na splošno je delež obiska 

šole zelo nizek, redki Romi pa po osnovni šoli izobraževanje nadaljujejo.  

Romska kultura z njenimi tradicionalnimi običaji in vrednotami, ki se razlikujejo od večinskega 

prebivalstva, večkrat vpliva na nevključenost otrok v šolo, zgodnje zapuščanje šole ali pa na 

pogosto izostajanje od pouka (Krek in Vogrinc, 2005). Krek in Vogrinc (2005) sta v raziskavi, 

ki je bila izvedena na Dolenjskem v šolskem letu 2004/05 ugotovila, da v obravnavani 

populaciji romskih otrok obstajajo tudi takšni, ki sploh niso vključeni v osnovno šolo, čeprav 

bi morali biti. Ugotovila sta, da so v eni od dolenjskih šol v šolskem letu 2002/03 vključili v 

vrtec skupino romskih otrok, starih tudi 8 in 9 let. Šola zanje ni vedela, ker imajo stalno 

bivališče v okoliških občinah. Otroci so bili popolnoma nesocializirani.  

 

Dejstvo je, da se romski otroci ob vstopu v šole srečujejo z nemalo ovirami in težavami. Romski 

učenci imajo ob vstopu v šolo vidne primanjkljaje na področju socializacije. Glede na mnenja 

svetovalnih delavcev, ki delajo z učenci Romi, imajo največ težav z nepopolno primarno 

socializacijo romski učenci na Dolenjskem, nekoliko manj romski učenci v Prekmurju, najmanj 

pa v Mariboru (Bezjak in Ivanuš-Grmek, 2010). 
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A. Dragan (2003) pravi, da je vzgoja otrok v romski družini v mnogih pogledih drugačna kot 

vzgoja v neromski družini. V romskem okolju otrok ni deležen dovolj spodbud za svoj razvoj, 

kar je kasneje težko nadoknaditi. Pri takem otroku se njegove sposobnosti ne razvijejo tako, kot 

če bi živeli v spodbudnem okolju. Ker se romska primarna socializacija močno razlikuje od 

sekundarne (vrtec, šola), se pojavljajo težave, s katerimi se srečujejo romski otroci zunaj 

romskega okolja. 

 

Heds (2001, v Lesar in Dežman, 2012) opozarja, da imajo romske družine v primerjavi s šolo 

različen pogled na šolo in različna pričakovanja do njihovih otrok v povezavi s šolskim delom. 

Učitelji pričakujejo, da imajo v življenju romskih otrok šolske obveznosti prednost, medtem ko 

so romski starši prepričani, da imajo prednost družinske obveznosti. Učitelji pričakujejo, da 

bodo romski starši svoje otroke pripravili na pouk, starši pa, da je to naloga učiteljev. 

Učitelji se dobro zavedajo, da je ključ do učnega uspeha v dobrem sodelovanju med starši in 

šolo, zato je pomembno, da ob vstopu romskih učencev v šolo posebno pozornost namenimo 

njihovim staršem in v njih zbudimo zaupanje v vzgojno-izobraževalni proces (Bašelj, 2015). 

 

Romski učenci se v šolah srečujejo s številnimi ovirami, ki otežujejo njihovo napredovanje v 

višje razrede. Velike težave se kažejo na področju jezika, saj prihajajo v šolo iz družin, v katerih 

je pogovorni jezik romsko narečje. Otrok sprva ne razume učitelja in učitelj ne razume učenca. 

(Cigler in Bukovec, 2006). Ključne ovire pri izobraževanju romskih otrok so tudi revščina, 

zgodnje poroke in materinstvo, izolacija romskih skupnosti, kulturne ovire, pomanjkanje 

spodbud staršev in nižji standard izobraževanja (Kirilova in Repaire 2003). Zaradi drugačne 

kulture in načina življenja Romov od večinske populacije v šolah prepogosto zasledimo 

predsodke in diskriminacijo, ki se največkrat kažejo skozi segregacijo ter šikaniranje učencev 

in sošolcev (Koželj, 2009, v Lesar in Dežman, 2012). 

 

Na šolah pogosto prihaja tudi do prilagoditev pri ocenjevanju znanja romskih učencev in pri 

napredovanju v višje razrede. Učitelji pogosto upoštevajo (splošen) osebni napredek učenca, 

redno obiskovanje pouka, to, ali kaže zanimanje za šolsko delo, zelo pogost razlog za 

napredovanje v višji razred je tudi starost učenca. Iz tega lahko sklepamo, da nekateri romski 

učenci napredujejo v višji razred z doseženimi nižjimi standardi znanja kot njihovi neromski 

vrstniki (Žibert, 2011). 

 

Munda (2012) v svojem magistrskem delu navaja konkreten primer iz prakse, ki dokazuje, da 

v šolah prihaja do prilagoditev v ocenjevanju.  

 

»Ob koncu šolskega leta sem bila v veliki dilemi, ko sem pri predmetih slovenščina in 

matematika zaključevala ocene romskima učencema, ki sem ju poučevala. Pri matematiki in 

slovenščini učenca nista dosegala veliko minimalnih standardov znanja, zato bi jima morala 

dati negativno zaključeno oceno. Kljub negativni oceni pa bi učenca napredovala v naslednji 

razred. Za učenca bi bil tak zaključek še vedno ugoden. Vprašanje je bilo, ali bi bila negativna 

ocena pravična v primerjavi s pozitivnimi ocenami drugih romskih učencev in glede na njihovo 

izkazano znanje. Naj razložim nekoliko podrobneje. Učitelji, ki so dodatno individualno 

pomagali omenjenima učencema, so poučevali tudi v tretji triadi. Nekateri so mi zagotovili, da 
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omenjena učenca dosegata višjo stopnjo znanja kot mariskateri romski učenec v zadnji triadi. 

Ob tem sem se vprašala, ali bi bilo pravično negativno oceniti omenjena učenca, če pa imajo 

nekateri romski učenci v višjih razredih, ob slabše izkazanem znanju, pozitivne ocene.« 

(Munda, 2012, str. 50)  

 

Eden izmed razlogov za takšna dejanja je ta, da na šolah, kjer je manjše število učencev, s tem, 

ko romski učenec ne nadaljuje v naslednji razred, zaradi normativa dva razreda združijo v 

enega. To dokazuje tudi raziskava, v kateri je sodelovalo 126 učiteljev, ki poučujejo romske 

učence. Kar 41,2 % učiteljev se je strinjalo, da so romski učenci velikokrat pozitivno ocenjeni 

zato, da se v naslednjem šolskem letu ohrani oddelek, 19,2 % sodelujočih pa se pri tej trditvi ni 

mogla opredeliti (Munda, 2005, v Munda, 2012). 

 

   

1.4.2 Dejavniki učne (ne)uspešnosti romskih učencev 

 

Na splošno je učni uspeh pri učencih odvisen od številnih različnih dejavnikov. Lahko jih 

razdelimo na dve skupini: bližnji ali neposredni in oddaljeni ali posredni (Lesar in Dežman, 

2012). Klasifikacijo dejavnikov učne uspešnosti so Wang, Haertel in Walberg (1993, v Lesar 

in Dežman, 2012) oblikovali na osnovi metaanalize 260 raziskav učnega uspeha v ZDA. Med 

bližnjimi so posebej pomembni: značilnosti učencev, dogajanje v razredu in domače razmere. 

Med oddaljenimi pa so se izkazali kot pomembni: kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka, 

dejavniki šole in šolska politika. Vpliv posrednih dejavnikov je bistveno manjši od vpliva 

neposrednih. Dejavniki, ki so vezani na značilnost učenca, imajo na njegovo učno uspešnost 

večji vpliv kot dejavniki, ki so vezani na dogajanje v razredu, ti pa imajo večji vpliv kot 

dejavniki, ki so vezani na domače razmere. 

 

Različni avtorji v večini navajajo zelo podobne dejavnike, ki vplivajo na učno (ne)uspešnost 

romskih učencev. 

Vogrinc in Krek (2005) glede na rezultate raziskave, ki sta jo opravila na dolenjski osnovnih 

šolah kot pomembne dejavnike šolsko neuspešnosti romskih učencev navajata:   

- jezikovna, kulturna in socialna depriviligiranost,  

- slabe delovne navade romskih učencev,  

- neustrezne življenjske razmere,  

- nespodbudno domače okolje in premalo podpore in pomoči s strani družine, saj so starši 

neizobraženi in zato otrokom ne morejo pomagati, 

- izostajanje od pouka zaradi poroke, smrti in predčasno odhajanje od pouka ter 

nevključenost v podaljšano bivanje.  

 

B. Klančičar (2016), ki že več kot 20 let poučuje romske učence, pravi, da romski učenci 

dosegajo slabši učni uspeh, kot bi ga lahko dosegli glede na dane sposobnosti. Kot glavne 

dejavnike navaja: 

- slabo znanje in razumevanje slovenskega jezika,  

- majhen vložek oz. nizka angažiranost za šolsko delo,  
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- nespodbudno domače okolje, 

- slab obisk pouka in pogosto izostajanje, ki pušča velike vrzeli v znanju, 

- drugačen odnos do šole, kot ga imajo otroci večinskega prebivalstva, 

- v šoli in šolanju posebnega smisla ne najdejo, 

- izobrazba in poklic zanje nista pomembna, ker se večinoma ne vidijo v službi, ampak 

doma, v bližini svojih staršev.  

 

Enake razloge za počasno napredovanje mladih Romov navaja tudi Razvojno izobraževalni 

center Novo mesto. Dodaja še težave s koncentracijo, nemirnost in konfliktnost v medsebojnem 

obnašanju in vedenju do drugih ter zgodnja nosečnost (Strategija reševanja romske tematike v 

Mestni občini Novo mesto, 2013). 

 

Bešter in Medvešek (2007) vidita razloge za slabšo učno uspešnost in nizko izobrazbeno 

strukturo Romov v:  

- neustreznih oblikah vključevanja romskih otrok v osnovno šolo, 

- nezadostni usposobljenosti strokovnih delavcev za delo z romskimi otroki, 

- nizkih pričakovanjih glede šolske uspešnosti Romov, 

- stigmatizaciji Romov pri otrocih večinskega prebivalstva, 

- neznanju slovenskega jezika, 

- neobiskovanju pouka, 

- nespodbudnem domačem okolju, 

- nezaupanju romskih staršev v šolski sistem in slabem sodelovanju romskih staršev v 

procesu šolskega dela. 

 

Rezultati raziskave (Peček idr., 2006), ki je bila izvedena v šolskem letu 2003/2004 in je 

zajemala 207 razrednih in 207 predmetnih učiteljev, eden izmed namenov raziskave pa je bil 

ugotoviti, kateri dejavniki po mnenju učiteljev vplivajo na učni uspeh romskih učencev, so v 

nasprotju z ugotovitvijo Kreka in Vogrinca (2005). Učitelji so kot najpomembnejši dejavnik 

izpostavili sposobnost učenca in aktivnost učenca samega, sledi klima v razredu, na tretjem 

mestu kultura in način življenja družine, šele na četrtem mestu način poučevanja in nenazadnje 

socialno-ekonomski status družine. Po mnenju učiteljev so dejavniki, ki jih izpostavljata Krek 

in Vogrinc (2005), na zadnjem mestu, na prvem pa dejavniki, ki so vezani na značilnosti 

učencev. Peček idr. (2006) so glede rezultatov raziskave zaskrbljeni, saj kot kažejo zgoraj 

predstavljeni rezultati, učitelji lastno vlogo pri doseganju učnega uspeha romskih otrok uvrščajo 

zelo nizko in sebe ne vidijo kot pomemben dejavnik, temveč odgovornost za to prelagajo na 

druge, predvsem na otroka samega.  

 

Podobno kot v zgoraj omenjeni raziskavi je v raziskavi Lesar in Dežman (2012) odgovarjalo 

34 učiteljic razrednega pouka, ki so v šolskem letu 2010/2011 poleg ostalih učencev poučevale 

tudi romske učence. Najpogostejši dejavniki učne neuspešnosti romskih učencev so bili: 

neznanje slovenskega jezika, nespodbudno okolje, slabe delovne navade in neredno 

obiskovanje pouka, družinske razmere, drugačen način življenja in medvrstniški odnosi. Šele 

na zadnjem mestu pa je bil pristop pedagoških delavcev. To, da so anketirane učiteljice tako 

rekoč prepričane, da dogajanje v razredu nima nobenega vpliva na učno uspešnost, ter da je 
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večina dejavnikov vezana na značilnosti učencev in domače razmere, je precej zaskrbljujoče. 

Lesar in Dežman (2012) se sprašujeta, ali se učitelji/-ce v slovenskih šolah sploh kdaj vprašajo, 

ali dogajanje v razredih in šolah ne prispeva tudi k nerednemu obiskovanju pouka.  

 

Glede na zgoraj izpostavljene dejavnike učne (ne)uspešnosti romskih učencev bi jih lahko v 

grobem razdelili na, dom, značilnosti učencev in šolo. 

 

Dom  

 

Kot navajata Krek in Vogrinc (2005), romska kultura s tradicionalnimi običaji in vrednotami 

večkrat vpliva na nevključevanje otrok v šolo, zgodnje zapuščanje šole in na pogosto izostajanje 

od pouka. Romska tradicija postavlja družinske vrednote pred izobraževalne. Romske družine 

so zelo številčne, otroci, ki so stari 12 let, pa že vstopajo v odraslost. Dekleta se poročijo in 

imajo otroke, dečki pa začnejo prevzemati vlogo očeta. Omejen čas prisotnosti pri pouku in 

večji delež izostankov od pouka negativno učinkujeta, saj učenci niso le odsotni pri 

obravnavanju nove snovi, ampak tudi bolj pozabljajo že pridobljeno znanje, tako da se lahko 

začnejo vrteti v začaranem krogu učenja, naučenega in sprotnega pozabljanja.  

 

Poleg kulture in vrednot pa na šolsko neuspešnost romskih učencev močno vpliva tudi to, da 

starši zelo slabo sodelujejo z učitelji in se redkokdaj vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces 

svojih otrok. Romski starši pogosto s šolo in učitelji niso navajeni sodelovati in jim je to nekaj 

tujega, pred šolo kot ustanovo čutijo nelagodje, strah in morda celo sram. Mnogi v sodelovanju 

z učiteljem ne vidijo smisla, saj svojim otrokom zaradi lastne neizobraženosti ne zmorejo in ne 

znajo pomagati (Bašelj, 2015). K. Štrbenc (2006) navaja, da se nekateri romski starši zavedajo, 

da sta šola in izobrazba za življenje pomembni. A ker večina ne verjame v boljše življenje, jih 

je težko prepričati, da je izobrazba za njih dobra. Vzroke za nenaklonjenost izobraževanju vidijo 

tudi v neodobravanju v romskih vrstah, saj lahko drugačno razmišljanje vodi k izključenosti.  

 

Potrebno je tudi izpostaviti, da romski starši zaradi lastne neizobraženosti v večini ne zmorejo 

pomagati svojim otrokom pri domačih nalogah in učenju, kar potrjuje tudi raziskava Munda 

(2012), v kateri so romski učenci navedli, da jim, kadar potrebujejo pomoč, pomagajo učitelji 

ali sošolci, redko (le 11 % odgovorov) starši ali starejši bratje, sestre (10 % odgovorov). 

 

Značilnosti učencev  

 

Smrtnik Vitulić in Zupančič (2010) kot pomembno značilnost učenca, ki prispeva k učni 

uspešnosti in k učinkovitemu opravljanju dela, izpostavljata vestnost, ki obsega  vztrajnosti pri 

dejavnosti, samodiscipliniranost, organiziranost, natančnost in usmerjenost k doseganju ciljev, 

kar pa lahko poimenujemo tudi kot delovne navade.  

Krek in Vogrinc (2005) glede na raziskave poudarjata, da  so delovne navade romskih učencev 

odvisne od specifičnosti družin, saj naj bi romski učenci iz integriranih družin imeli boljše 

delovne navade kot tisti iz neintegriranih.  
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S. Macura-Milovanović (2006a) rešitev za nizko motivacijo za učenje in šolsko delo romskih 

učencev vidi v tem, da se učencem nudi možnost, da doživijo uspeh pri nalogah, ki so jih 

izdelali, v pogostejši uporabi povratnih informacij in pohval ter v pomoči pri razvijanju 

zaupanja vase. B. B. Youngs (2000) poudarja, da si vsi otroci želijo, da bi njihovi učitelji in 

vzgojitelji opazili njihove dosežke, in nadaljuje, da ko učenci dosegajo svoje cilje, skokovito 

rasteta tudi njihova motivacija in storilnost. 

 

Šola  

 

V šoli so še vedno prepogosto prisotni predsodki in diskriminacija, ki so je deležni neredki 

romski učenci v slovenskih in tujih osnovnih šolah. Poleg tega imajo učitelji večkrat nižja 

pričakovanja, saj izhajajo iz prepričanja, da so sposobnosti in želje po učenju Romov manjše 

kot pri drugih učencih (Macura-Milovanović, 2006b; Peček idr., 2006). 

 

S. Macura-Milanović (2006b) pravi, da za večino učiteljev pomeni prisotnost romskega učenca 

v razredu precejšnje breme, saj je njihov uspeh nizek, pouk obiskujejo neredno, med šolo in 

njihovo družino pa ni ustrezne komunikacije. Nadaljuje, da bi bil eden izmed vzrokov tudi ta,  

da si učitelji med svojim rednim izobraževanjem pridobijo premalo potrebnega znanja, ki bi 

jim omogočalo, da uspešno delajo z vsemi učenci v oddelku. 

 

Naloga šole in strokovnih delavcev v šoli je omogočanje drugačnosti učencem iz različnih 

socialnih in kulturnih okolij, kar pomeni, da lahko vsak učenec, ne glede na raso, kulturo, 

socialni položaj, uresniči svoje želje in pokaže svoje znanje. Šolski sistem, ki to omogoča, 

temelji na uveljavljanju enakih možnosti za izobraževanje in zagovarja uspešnost vseh učencev 

ob upoštevanju drugačnosti (Popošek, 2006).  

 

Ena izmed pomembnih ovir, ki učencem Romom otežuje, da bi bili v šoli uspešnejši, je tudi 

nepoznavanje slovenskega jezika. Peček idr. (2006) izpostavljajo, da učitelji dvojezičnosti 

romskih učencev ne vidijo kot razlog za prilagajanje pouka, ampak jo vidijo kot odklon, ki ga 

morajo ti otroci čim prej prerasti. Pogosto se sploh ne zavedajo, da nekateri romski učenci 

začnejo uporabljati slovenščino šele ob vstopu v šolo. S. Macura-Milovanovi (2006a) na tem 

mestu opozarja na nepravičnost šolskega sistema, saj se od romskih učencev pričakuje, da bodo 

z enakim tempom sledili pouku in napredovali kot učenci večinske populacije, čeprav je jezik, 

v katerem poteka učenje, za njih tuj jezik. 

 

Munda (2012) pravi, da šole dobivajo in izkoriščajo dodatna finančna sredstva za individualno 

in skupinsko delo z romskimi učenci, a učne pomoči, ki jo v obliki dodatnih ur odobri 

Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, pogosto izvajajo učitelji, ki nimajo dovolj ur za 

polno tedensko delovno obveznost in učencev, sploh ne poznajo. Poleg tega, da sta omogočeni 

približno dve uri dodatne pomoči tedensko, je ta pomoč pogosto tudi neučinkovita, saj je 

odvisna od posameznega strokovnega delavca in njegovega interesa ter odgovornosti.  

 

A. Bašelj (2015), ki ima na področju dela z romskimi učenci veliko izkušenj, meni, da lahko 

učitelj prav s svojim odnosom poglavitno vpliva na učno uspešnost in na vključenost romskih 
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učencev v šolo, in dodaja, da je učna uspešnost romskih učencev najbolj odvisna ravno od tega, 

ali redno obiskujejo pouk in prejemajo individualno, skupinsko in drugo dodatno strokovno 

pomoč. Avtorica pravi, da je eden izmed razlogov za velik osip romskih učencev prav gotovo 

tudi ta, da se učenci v šoli ne počutijo dobro, ne najdejo okolja, ki bi jim bilo blizu, in se ne 

počutijo sprejete. Avtorica poudarja, da boljše počutje v šoli vpliva na njihovo samopodobo in 

občutek enakovrednosti, kar jih dodatno motivira za učenje in drugo šolsko delo. S tem, ko 

redno obiskujejo šolo, pridobivajo pomembne izkušnje s predstavniki večinske družbe, ki bodo 

vplivale tudi na njihovo vključevanje v večinsko družbo v prihodnosti. Nadaljuje, da mora 

učitelj, da bi to lahko dosegel, spremeniti kar nekaj tradicionalnih pogledov na odnose, vzgojo 

in učence nasploh. Ves čas mora presojati svoja prepričanja, namene, vedenje. Vse to pa prinese 

marsikaj pozitivnega tudi njemu. Zaključuje, da v svoji desetletni praksi pri romskih učencih 

opaža individualne napredke na različnih področjih; materialna opremljenost in osebna higiena, 

boljša splošna razgledanost učencev, manj izostankov, večje zaupanje učencev in njihovih 

staršev do učiteljev.  

 

 

1.5 SAMOPODOBA 

 

Po več kot stotih letih znanstvenega proučevanja samopodobe številni psihologi zaradi  

nenehnega dotoka novih informacij, pojmovanj in raziskav označujejo isti psihični konstrukt 

na več načinov. Tako bi težko izpostavili eno samo opredelitev samopodobe. Vseeno pa so si 

definicije med seboj zelo podobne (Kobal, 2000). 

Kot navaja M. Juriševič (1997), je samopodoba  

»kognitivna reprezentacija lastnega jaza. Je socialni konstrukt, ki vsebuje splet hierarhično 

urejenih samozaznav na različnih področjih posameznikovega delovanja. Samopodoba je 

razvojno pogojena; njene raznovrstne sestavine se razvijajo in oblikujejo v posameznikovem 

življenju predvsem na podlagi interakcij posameznika z njegovim socialnim okoljem. Zaradi 

svoje večrazsežnostne in dinamične narave ima pomembno vlogo v posameznikovem življenju; 

vpliva na njegovo kognitivno naravnanost, na njegova čustva ter na njegovo vedenje« 

(Juriševič, 1997, str. 3).  

»Samopodoba je splet pojmov, predstav, sodb, prepričanj o sebi, kot jih ’vidi’ oz. zaznava jaz. 

Z njimi posameznik identificira samega sebe, identificira svoj lastni ’jaz’ (identiteta, 

samoidentiteta).« (Musek 1993, str. 349)  

D. Kobal (2000) opredeljuje samopodobo kot  

 

»množico odnosov, ki ji posameznik vzpostavlja do samega sebe. V ta razmerja vstopa 

postopoma, in sicer s pomočjo predstav, občutkov, vrednotenj in ocen samega sebe, svojih 

tipičnih socialnih naravnanosti ter ravnanj itd., ki jih - najprej preko prvotnega objekta, nato 

preko širšega družbenega okolja - razvija že od rojstva dalje« (Kobal, 2000, str. 17).  

 

B. Marentič Požarnik (2003) samopodobo poimenuje kot pojem o sebi. Gre za skupek idej, ki 

jih ima posameznik o sebi, o svoji duševnosti, sposobnostih in zunanjosti. Pojem o sebi se 
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izoblikuje postopoma in vpliva na posameznikove odločitve, vztrajnost, prizadevnost ipd., 

skratka na vsa posameznikova ravnanja. 

 

Samopodoba pomembno vpliva na to, kar naredimo iz naših življenj. Predstavlja naš odnos do 

samega sebe, kako vrednotimo samega sebe, lahko bi rekli, da je samopodoba sestavljena slika 

lastne vrednosti. Ker ima samopodoba velik vpliv na naše zdravje, energijo, na postavljanje in 

doseganje ciljev, na našo notranjo srečo in duševni mir, na kvaliteto odnosov, na naše 

sposobnosti in produktivnost, je pomembno, da je le-ta zdrava, saj nam negativna samopodoba 

ne omogoča zdravega funkcioniranja. Prenehanje šolanja, zgodnja nosečnost, zloraba drog in 

druga destruktivna vedenja kažejo na negativno samopodobo. Učenci s takšnim vedenjem 

pogosto v svojem življenju ne vidijo smisla, tudi šolski uspeh težko povežejo z uspehom v 

življenju (Youngs, 2000). 

 

B. B. Youngs (2000) pravi, da za otroke in učence z visoko samopodobo velja, da: 

- se lažje in uspešnejše soočajo s težavami in spremembami, 

- uživajo v pridobivanju novih izkušenj ter si zastavljajo zahtevne cilje in jih tudi 

dosegajo, 

- lažje vzpostavljajo dobre in zdrave odnose z drugimi, 

- privlačijo osebe s pozitivno samopodobo, 

- so prepričani vase in se samozavestno soočajo z ovirami, strahovi in težavami ter ne 

dovolijo, da bi jih to strlo, 

- imajo s sovrstniki dobre odnose, jim pomagajo, kadar potrebujejo pomoč in so do sebe 

in njih odgovorni, 

- so sočutni do sebe in drugih,  

- so trdni, odločni, zaupljivi, optimistični, pozitivna samopodoba jih krepi in motivira, 

- ne potrebujejo nenehnega odobravanja drugih, 

- prevzemajo odgovornost in nadzor nad svojim življenjem ter se krepijo ob pozitivnih 

izkušnjah. 

 

M. Juriševič (1999c) poudarja, da je za razvoj posameznikove samopodobe obdobje otroštva 

ključnega pomena, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi vzgojno-izobraževalne inštitucije. 

Zato mora biti ena izmed prioritetnih nalog šole tudi skrb za spodbujanje razvoja zdrave in 

pozitivno naravnane samopodobe, saj le-ta tudi napoveduje kvaliteto otrokovega prilagajanja 

kasneje v življenju. Da ima posameznik zdravo samopodobo, pomeni, da je njegova 

samopodoba realna in konstruktivno naravnana. Posameznik pozna svoja šibka in močna 

področja in je pozitivno ter optimistično naravnan v smislu sprejemanja samega sebe ter 

načrtovanja lastnega delovanja v prihodnje.  
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Tudi B. B. Youngs (2000) navaja, da na razvoj zdrave samopodobe v otroštvu pomembno 

vplivajo starši, vzgojitelji in učitelji in izpostavlja šest ključni področij, ki predstavljajo zdravo 

samopodobo: 

 

1 Občutek fizične varnosti: Otrok se ne boji, da bi ga kdo prizadel ali mu povzročil 

bolečino. Ker ve, da je varen, se uči zaupanja v ljudi, je odprt, odločen, njegova drža 

izraža samozaupanje. 

2 Občutek čustvene varnosti: Otrok razvije občutek čustvene varnosti, če čuti, da ga ne bo 

nihče zaničeval, poniževal, ga prizadel z grdimi in ostrimi besedami. Do sebe in drugih 

je sočuten in skrben.  

3 Občutek identitete: Otrok zna odgovoriti na vprašanje Kdo sem?, ve, da ga drugi 

spoštujejo in cenijo, zato je do njih tudi sam tak, jih pohvali ipd. 

4 Občutek pripadnosti: Otrok se počuti sprejet, spoštovan in cenjen s strani okolice. Z 

drugimi sodeluje, išče in vzdržuje prijateljstva. 

5 Občutek kompetentnosti: Otrok čuti, da je sposoben, zato ga ovire ne ustavijo in vztraja 

do konca. Zaveda se svojih močnih in šibkih področij. Zastavlja si dosegljive cilje, za 

svoja dejanja sprejema odgovornost. 

6 Občutek poslanstva: Otrok čuti, da ima njegovo življenje smisel. Cilje, ki si jih postavi, 

želi tudi uresničiti. Ima svoje notranje znanje in mir. 

 

Schaffer (1996, v Juriševič 1999b) pravi, da je samopodoba dinamičen konstrukt, ki se razvija 

postopoma, in sicer:  

 

OD 

ENOSTAVNE 

 

RAZČLENJENI 

SPREMENLJIVE STABILNI 

KONKRETNE ABSTRAKTNI 

ABSOLUTNE PRIMERJALNI 

JAVNE ZASEBNI 

 

Otrokova samopodoba s kognitivnim in jezikovnim razvojem, z izkušnjami, s socialnimi 

interakciji postaja vse bolj strukturirana (Kobal, 2000). Tudi B. Marentič Požarnik (2003) 

navaja, da se splošni pojem o sebi s časom deli na posebne sestavine, saj se ne presojamo enako 

v vseh situacijah, npr. v šoli sem bolj uspešen kot v socialnih interakcijah.  

Shavelson in Bolus (1982, v Kobal, 2000) sta oblikovala strukturni model samopodobe, ki 

predpostavlja: 

- da je samopodoba sestavljena iz večjega števila področij, 

- da je samopodoba hierarhično urejena, 

- da z odraščanjem postajajo področja posameznikove samopodobe vse bolj številna. 

K VSE BOLJ 



20 
 

 

Slika 2: Model samopodobe po Shavelson in Bolus (1982, v Kobal, 2000) 

Na vrhu hierarhične strukture je splošna samopodoba, ki se deli na akademsko (učno) in 

neakademsko samopodobo. Akademska ali učna samopodoba zajema več področij, in sicer 

matematiko, zgodovino, materni jezik in naravoslovne vede. Neakademsko samopodobo 

predstavljajo socialna, čustvena in telesna samopodoba, ki se naprej delijo na več področij. 

Socialna samopodoba se deli na vrstnike in druge pomembne osebe v posameznikovem 

življenju, čustvena samopodoba zajema čustvena stanja, telesna samopodoba pa telesne 

sposobnosti in zunanji videz. Na dnu sheme so specifični odzivi v različnih situacijah (Kobal, 

2000).  

Samopodoba s spuščanjem po hierarhični lestvici postaja manj stabilna in vse bolj odvisna od 

posameznih situacij. Višje ravni samopodob v hierarhični lestvici preprečujejo prehitro 

spreminjanje samopodob na nižji ravni. Tako delujejo kot blažilec, ki preprečuje, da bi prehitro 

nastajale spremembe v samopodobi na nižji ravni. To pa velja tudi v obratni smeri, saj je  

potrebno izredno veliko sprememb v specifičnih situacijah na nižji ravni, da bi nastale 

spremembe na višji ravni samopodobe (Cugmas, Drofenik in Schmidt, 2007). 
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1.5.1 Učna samopodoba 

 

»Z vstopom v šolo otrok prevzame novo vlogo, ki je bila zanj dotlej neznana – vlogo učenca. 

Zanjo je značilna močna povezanost z njegovim dojemanjem samega sebe, ki se z vstopom v 

mladostniško obdobje vedno bolj strukturira. Učenec začne postopoma vzpostavljati nove 

vidike samega sebe, med katerimi so za njegovo učno uspešnost in življenje v šoli še posebej 

pomembni tisti, ki se nanašajo neposredno na šolo.« (Kobal, 2000, str. 116)  

V prvih letih šolanja je učna samopodoba otroka pod vplivom njegovih izkušenj in povratnih 

informacij, ki jih le-ta dobi od »pomembnih drugih«, predvsem od učitelja pa tudi sošolcev 

(Juriševič, 1999b). Na podlagi otrokove razlage lastnih uspehov in neuspehov v šoli, povratnih 

informacij in osebnih izkušenj  otrok oblikuje svojo primarno učno samopodobo oz. oceno 

lastne učne kompetentnosti, ki je pomemben motivator za učenje kar vpliva tudi na otrokov 

nadaljnji učni razvoj (Juriševič, 1999a).  

Tudi Marsh in Yeung (1997) poudarjata pomembnost in moč povratnih informacij, ki jih otrok 

prejme iz okolja (starši, učitelji) v prvih letih šolanja, saj ima v tem obdobju še skromen 

repertoar izkušenj glede lastnih učnih zmožnosti in dosežkov. Zaradi omejenih izkušenj s 

šolskim delom je učna samopodoba še dokaj nestabilna, zato je mogoče nanj v tem obdobju 

najbolj vplivati in jo usmerjati v pozitivno smer. V višjih razredih pa postaja odnos med učno 

uspešnostjo in otrokovim dojemanjem samega sebe vse bolj povezan, saj je zaznava lastnih 

sposobnosti in značilnosti stabilnejša in manj spremenljiva. 

 

Učiteljice razrednega pouka in vzgojiteljice predšolskih otrok navajajo naslednje lastnosti, ki 

jih imajo učenci z bolj/manj pozitivno samopodobo (Juriševič, 1999c). 

 

- Učenci z bolj pozitivno učno samopodobo: radi hodijo v šolo, v skupini se počutijo 

sprejete, nimajo veliko težav s komunikacijo, pri izražanju slastnih misli in idej, so dobri 

vodje, so bolj odločni, pri pouku so bolj sproščeni, so radovedni, vztrajni, 

samoiniciativni, samostojni, samokritični, pozitivno sprejemajo pohvalo in grajo, 

zahtevni so  odnosu do učiteljic. 

 

- Učenci z manj pozitivno učno samopodobo: delo z njimi je težje, potrebujejo vodenje in 

spodbude, niso vztrajni, krivdo za neuspeh prelagajo na druge, potrebujejo veliko 

pozornosti, se podcenjujejo ali precenjujejo, če so premalo samokritični.  

 

Tudi S. Žibert (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da se učno uspešnejši učenci v primerjavi 

z njihovimi manj učno uspešnimi sošolci v razredu počutijo bolj priljubljeni, sprejeti in 

razumljeni, redko se počutijo žalostni, so bolj vztrajni, nimajo težav z nastopanjem, pogosto so 

uspešni pri zastavljenih nalogah, hitro si zapomnijo stvari in jih tudi ne pozabijo, radi sodelujejo 

in imajo na splošno višjo samopodobo. 
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Lacković-Grgin (1994, v Kobal, 2000) predpostavlja 7 dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje 

mladostnikove učne samopodobe in so med seboj v praksi tako prepleteni, da jih je v praksi 

nemogoče ločiti med seboj.  

 

1 Eden izmed pomembnejših dejavnikov oblikovanja učne samopodobe je učna 

uspešnost.  

2 Avtorica ugotavlja, da pogostost učiteljevih pohval in graj pomembno vpliva na 

učenčevo samopodobo in navaja, da učitelji, ki poučujejo v višjih razredih, svoje učence 

pohvalijo redkeje kot učitelji, ki učijo v nižjih razredih in sklepa, da je zaradi tega učna 

samopodoba učencev v višjih razredih nižja od učne samopodobe mlajših učencev.  

3 Kot tretji dejavnik oblikovanja mladostnikove učne samopodobe navaja tip šole. 

Avtorica povzema nemško študijo (Fende, Schroer, 1985, v Kobal, 2000), in sicer naj 

bi bili manj uspešni gimnazijci bolj nagnjeni k depresiji kot njihovi uspešnejši vrstniki 

z drugih šol. 

4 Osebnostne lastnosti učitelja so četrti dejavnik, ki pomembno vplivajo na oblikovanje 

učenčeve učne samopodobe. Demokratični učitelji bolj pozitivno vplivajo na učenčevo 

učno samopodobo kot agresivnejši učitelji.  

5 Avtorica kot peti pomembni dejavnik navaja število in vrsto učnih predmetov ter 

ugotavlja, da za učenčevo samopodobo uspeh ni pri vseh učnih predmetih enako 

pomemben. Najvišja povezanost med učno samopodobo in učno uspešnostjo je pri tistih 

predmetih, pri katerih so za uspeh pomembne konvergentne sposobnosti, kot na primer 

pri matematiki pa tudi pri jeziku. Povezanost med učno samopodobo in učno 

uspešnostjo pa je manjša pri predmetih, pri katerih so v ospredju divergentne 

sposobnosti in razvijanje socialnih sposobnosti. Učenci, ki so uspešnejši pri predmetih, 

ki zahtevajo konvergentne sposobnosti, imajo višjo akademsko samopodobo.  

6 Na oblikovanje posameznikove učne samopodobe pomembno vpliva tudi psihosocialna 

klima v razredu in šoli.  

7 Kot zadnji dejavnik avtorica navaja vzgojne sloge staršev, kjer izpostavlja spolne 

stereotipe v vzgojnih stilih staršev, Marjoribanks (1994, v Kobal, 2000) pa izpostavlja 

tudi pomembnost podpore, motivacije in usklajenosti domačega in šolskega okolja.  

 

M. Juriševič (1999c) pravi, da je, zato ker otroci različne sestavine učne samopodobe razvijajo 

v šoli, med poukom, pomembno, da jim za pridobivanje, razširjanje in poglabljanja znanja o 

sebi zagotovimo dovolj raznolikih priložnosti za učenje. Avtorica navaja 4 osnovne dejavnike, 

ki pomembno vplivajo na razvoj zdrave otrokove samopodobe: 

 

Šolsko okolje 

Ko prvošolci prestopijo prag šole, ta predstavlja popolnoma novo okolje, ki ga ne poznajo, ali 

pa o njem vedo zelo malo (od doma, iz vrtca). Vzgojiteljice zamenjajo učiteljice, otroci v 

skupini se spremenijo v sošolce v razredu, igralnica postane učilnica, igrače zamenjajo učni 

pripomočki, igro pa nadomesti šolsko delo. Vse te spremembe prinašajo novosti, ki lahko v 

posamezniku vzbudijo negotovost, zato je posebej pomembno, da je šolsko okolje čim bolj 
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ugodno, kar lahko učitelji dosežejo tako, da oblikuje učno okolje, ki je otroku prijetno in varno, 

sprejemajoče in spodbudno.  

 

Poučevanje 

Učitelj z načrtovanjem in pripravo učnih situacij, z metodami in oblikami poučevanja ter z 

metodami in oblikami preverjanja in ocenjevanja znanja pomembno vpliva na oblikovanje 

učenčeve samopodobe. Učni načrt prvega triletja in učiteljeva možnost izbire vsebin 

omogočata, da učitelj poučevanje prilagodi učencem svojega razreda tako, da bo to v najboljši 

meri in na najboljši način vplivalo na razvoj zdrave učenčeve samopodobe.  

 

Pričakovanja 

Učenci v šolo vstopijo z različnimi pričakovanji do sebe, na katere že pred šolo vplivajo starši, 

v šoli pa tudi učitelji. Učitelj v razredu izraža pričakovanja do učencev v besedni in nebesedni 

obliki, ki jih udejanja pri postavljanju ciljev in pri ocenjevanju znanja. Učitelj mora biti posebej 

pozoren, da pri oblikovanju učnih ciljev upošteva vsakega učenca posebej in oblikuje cilje 

dovolj konkretno, v obsegu učenčevih zmožnosti, saj previsoko/prenizko postavljeni cilji 

prispevajo k oblikovanju nerealne učne samopodobe, prav tako je pomembno, da so cilji 

kratkoročno postavljeni in postavljeni v sodelovanju med učencem in učiteljem.  

 

Povratne informacije 

Povratne informacije, ki jih otrok vsakodnevno pridobiva v šoli, predstavljajo jasne kriterije za 

učenčevo samovrednotenje oz. ocenjevanje lastnih učnih zmožnosti. Pomembno je, da s 

povratnimi informacijami, ki jih učitelj da učencu, pove, kaj konkretno dela prav in kaj narobe 

ter kako bi to lahko izboljšal. Avtorica je v raziskavi, v kateri so sodelovali četrtošolci, med 

katerimi so bili nekateri v prvem triletju ocenjeni opisno drugi številčno, ugotovila, da so tisti 

učenci, ki so bili ocenjeni opisno, razvili pomembno višjo učno samopodobo kot njihovi 

vrstniki, ki so bili ocenjeni številčno.  

M. Juriševič (1999a) pravi, da  

»upoštevanje otrokove samopodobe v procesu poučevanja in skrb za njen zdrav razvoj v 

začetku šolanja ne pomeni le zagotavljanja ugodnih pogojev za učenje na trenutni stopnji 

otrokovega učnega in osebnostnega razvoja, temveč je tudi »naložba« v zdravo otrokovo 

prihodnost« (Juriševič, 1999a, str. 21).  

Glede vpliva, ki ga ima šola na oblikovanje otrokove samopodobe M. Juriševič (1999c) navaja, 

da je ta omejen, in sicer glede na naravo procesov in naravo odnosov v šoli. Pri procesih 

govorimo o vzgojno-izobraževalnih procesih, ki so povezani s cilji šole oziroma z učenjem. V 

začetku šolanja se učenci predvsem opismenjujejo in usvajajo osnovne matematične pojme in 

znanja. To sta področji, na katerih otrok oblikuje temelje lastne učne samopodobe. Pomembni 

pa so tudi odnosi, in sicer med sošolci in učiteljem in učenci. Vpliv odnosov pa je odvisen od 
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otrokove osebnosti, časa, vsebine, npr. vpliv učitelja na oblikovanje otrokove samopodobe je 

odvisen od tega, koliko učitelj pomeni učencu, kako pogosta je njuna interakcija ipd.  

Na učno samopodobo pa pomembno vpliva tudi posameznikovo primerjanje svojih dosežkov z 

drugimi vrstniki. Marsh (1991, v Nagengast in Marsh, 2012) to pojasnjuje kot učinek velike 

ribe v malem ribniku ali »big fish little pond effect«. Učenci lastne dosežke primerjajo z dosežki 

ostalih oseb znotraj referenčne skupine, npr. razreda. Zaradi tega lahko enako uspešni učenci 

oblikujejo manj pozitivno učno samopodobo, kadar svoje dosežke primerjajo z dosežki 

uspešnejši učencev, ter bolj pozitivno učno samopodobo, kadar primerjajo svoje dosežke z manj 

uspešnimi sošolci.  Kot primer lahko izberemo učence, ki obiskujejo šolo s prilagojenim 

programom. Njihova učna samopodoba bo najverjetneje višja, kot če bi obiskovali redno 

osnovno šolo, saj se v prvi primerjajo s sebi »enakimi«, v redni osnovni šoli pa bi se znotraj 

razreda, ki ga obiskujejo tudi zelo uspešni učenci, najverjetneje počutili manj uspešni, kar bi 

vplivalo tudi na njihovo učno samopodobo.     

Drugi model socialnega primerjanja, ki ga opisuje Marsh (1990, v Juriševič, 1999b) in prav 

tako vpliva na posameznikovo učno samopodobo, je notranji/zunanji referenčni okvir ali »the 

internal/external frame of reference model«. Ta model predpostavlja, da se samopodoba na 

besednem področju in samopodoba na matematičnem področju sooblikujeta na podlagi dveh 

vrst primerjav, in sicer: 

- zunanje primerjave: učenci samozaznave svojih zmožnosti pri matematiki in branju 

primerjajo z ostalimi vrstniki, ki jim predstavljajo referenčni okvir. 

- notranje primerjave: učenci lastne samozaznave svojih zmožnosti pri matematiki 

primerjajo s samozaznavami svojih zmožnosti na področju branja. 

Ta model pojasnjuje, zakaj imajo učenci, ki imajo na določenem področju nizke dosežke, 

vseeno na tem področju oblikovano dokaj pozitivno samopodobo, saj lahko otrok, ki na podlagi 

zunanje primerjave zaznava, da ima nižje sposobnosti tako na področju matematike kot na 

področju branja, a na podlagi notranje primerjave meni, da je na področju branja vseeno boljši 

kot na področju matematike, bo na podlagi procesov uravnoteževanja izidov obeh primerjav 

kljub svojim nižjim bralnim sposobnostim oblikoval relativno visoko pozitivno samopodobo 

na tem področju (Marsh, 1990, v Juriševič, 1999b).  

 

1.5.2 Samopodoba in učna uspešnost 

 

Učno uspešnost ne smemo enačiti le z intelektualnimi sposobnostmi učenca, kar pogosto 

počnemo. Različni avtorji izpostavljajo različne dejavnike učne uspešnosti, v grobem pa jih 

lahko razdelimo v tri skupine, in sicer na tiste, ki se nanašajo na družino, na primer vzgoja, 

razpoloženje, osebnostne lastnosti staršev in odzivi staršev na otrokovo radovednost, šolo, kot 

je odnos z učitelji, vrstniki, značilnosti učnih ur in psiho-fizične lastnosti učenca, na primer 

motivacija, znanje in sposobnosti (Kobal, 2000). 

Prav tako James (1991, v Juriševič 1999b) opozarja, da je treba pri proučevanju odnosa med 

samopodobo in učno uspešnostjo upoštevati širši kontekst oziroma številne dejavnike, ki 
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utegnejo vplivati na ta odnos (npr. posameznikovo motivacijo, pričakovanja učiteljev in staršev, 

odnose med učenci in učitelji oziroma starši).  

 

Kot navaja M. Juriševič (1999c), je samopodoba eden izmed dejavnikov, ki vpliva na učno 

uspešnost, ni pa najpomembnejši. Na učno uspešnost namreč vpliva več dejavnikov. Družinsko 

okolje, sposobnosti za učenje, kvaliteta poučevanja in samopodoba so dejavniki, ki vplivajo na 

motivacijo za šolsko delo, iz katere sledi prizadevanje. Skupek vseh teh dejavnikov je učna 

uspešnost. M. Juriševič (1999c) je z raziskavo, ki jo je izvedla na vzorcu 1070 otrok tretjega in 

četrtega razreda, potrdila ugotovitve drugih avtorjev, da na učno uspešnost vplivajo le 

posamezne sestavine otrokove samopodobe, in sicer posamezne učne sestavine. Zaradi tega je 

tudi pomembno, da ločujemo med različnimi sestavinami samopodobe.  

Raziskave, ki so se podrobneje ukvarjale s povezanostjo samopodobe in učne uspešnosti, so 

pokazale, da sta oba konstrukta sicer povezana, vendar je povezanost med njima nizka. 

Nekoliko višja je povezanost med učno samopodobo in učno uspešnostjo (Juriševič, 1999b). 

Marsh (1992, 1993, v Dolenc, 2009) je z raziskavami, s katerimi je raziskoval povezanost med 

samopodobo osnovnošolskih otrok, ki jo je izmeril s pomočjo vprašalnika samopodobe SDQ-I 

in njihovo učno uspešnostjo, ki jo je pridobil z ocenami testov in ocenami učiteljev, ugotovil, 

da se šolska uspešnost pomembno povezuje učno samopodobo in večinoma ne povezuje s 

splošno in neakademsko samopodobo. Na podlagi rezultatov, ki jih je dobil v raziskavah, je 

sklepal, da bo stopnja povezanosti višja med specifičnimi sestavinami samopodobe in njim 

ustreznimi šolskimi predmeti, npr. med učno uspešnostjo pri matematiki in učno samopodobo 

na področju matematike, kar je tudi potrdil, saj se je povprečna ocena pri matematiki pokazala 

kot vsebinsko povezana s sestavino matematika, manj pa z drugimi sestavinami akademske 

samopodobe. Ti rezultati potrjujejo upravičenost ločevanja med akademsko in neakademsko 

samopodobo ter med različnimi komponentami akademske samopodobe v strukturnem modelu 

samopodobe.  

Kot navaja Marsh (1990, v Pečjak in Košir, 2008), kljub številnim raziskavam, avtorji še vedno 

niso enotni v tem, ali samopodoba vpliva na učno uspešnost ali velja obratno. Odnos med učno 

samopodobo in učno uspešnostjo pojasnjujeta dva modela, in sicer model spodbujanja razvoja 

sebstva, ki predpostavlja, da učno uspešnost določa samopodoba, medtem ko model razvijanja 

spretnosti pravi, da učna uspešnost vpliva na samopodobo. Avtor pravi, da noben od modelov 

ni primeren za pojasnjevanje odnosa med tema dvema pojmoma, saj je akademska samopodoba 

povezana s številnimi dejavniki, ki jih v raziskavah večinoma ni mogoče kontrolirati. Kot edino 

zanesljivo metodo za preučevanje tega odnosa priznava longitudinalno raziskavo. 

Champman in Tunmer (1997 v Pečjak in Košir 2008) poudarjata, da je odnos med učno 

samopodobo in učno uspešnostjo potrebno razumeti glede na njegovo razvojno pogojenost. 

Glede na  rezultate njune longitudinalne raziskave ugotavljata vzročne odnose med 

samopodobo na področju branja in bralnimi dosežki. Rezultati kažejo, da se začne povezanost 

med samozaznavami na področju branja ter otrokovimi bralnimi spretnostmi v sredini drugega 

razreda. Samopodoba na področju branja se v tem obdobju oblikuje na podlagi bralnih 

dosežkov, kasneje pa se začne razvijati vpliv tudi v obratni smeri.  
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M. Juriševič (1999c) prenaša rezultate zgoraj omenjene raziskave v slovensko šolo in vpliv 

učne uspešnosti na učno samopodobo in obratno, v različnih obdobjih šolanja, predstavlja s 

spodnjo shemo: 

Začetno obdobje šolanja 

(prvo triletje) 
UČNA USPEŠNOST    UČNA SAMOPODOBA 

Srednje obdobje šolanja 

(drugo triletje) 
UČNA USPEŠNOST       UČNA SAMOPODOBA 

Zaključno obdobje šolanja 

(tretje triletje) 
UČNA SAMOPODOBA         UČNA USPEŠNOST 

 

V prvem triletju šolanja učna uspešnost vpliva na učno samopodobo, v drugem triletju sta učna 

uspešnost in učna samopodoba soodvisni in vplivata druga na drugo, v tretjem triletju pa učna 

samopodoba vpliva na učno uspešnost, torej ravno obratno kot na začetku šolanja.  

 

Samouresničujoče prerokbe – Rosenthalov/Pygmalionov učinek in Golem učinek 

 

Na tem mestu bi nekaj besed namenila tudi samouresničujočim prerokbam, saj lahko učitelji s 

svojimi pričakovanji, ki jih izražajo do posameznih učencev, vplivajo tudi na njihov učni uspeh. 

Termin Rosenthalov učinek se v literaturi najpogosteje uporabljan kot označitev pojava 

samouresničujoče prerokbe v šolskem kontekstu, in sicer ko pričakovanja učiteljev vplivajo na 

dosežke učencev oz. se dosežki in sposobnosti določene osebe izboljšajo zato, ker imajo drugi 

(npr. učitelj) pozitivna pričakovanja o njih (Gomboc, 2011). 

V psihologijo je pojav samouresničujoče se prerokbe prvi uvedel Robert Rosenthal. Ker so 

pedagoški psihologi opozarjali, da lahko učenčeve sposobnosti narastejo, če tako pričakuje 

njihov učitelj, je Rosenthal skupaj z Jasobsenovo leta 1964 izvedel Pygmalionov eksperiment, 

s katerim je želel preveriti, ali to res drži (Rosenthal, 1995, v Gomboc 2011). Eksperiment je 

potekal na osnovni šoli Oak v Združenih državah Amerike. V mesecu maju leta 1964 so s 

pomočjo testa inteligentnosti TOGA, kot je bilo povedano učiteljem, izločiti tiste, ki naj bi v 

naslednjih osmih mesecih pokazali pomemben napredek na intelektualnem področju. Učiteljem 

so po testiranju predstavili imenski seznam učencev, pri katerih je domnevno pričakovati 

tovrsten učinek, pri čemer je seznam sestavljalo znotraj vsakega razreda dvajset odstotkov 

naključno izbranih učencev eksperimentalne skupine. Osem mesecev po prvem testiranju so 

učence ponovno testirali z istim testom inteligentnosti, prav tako tudi po enem letu in nazadnje 

še v maju leta 1966, torej dve leti po prvem testiranju. Rezultati eksperimenta so pokazali, da 

se je povprečni inteligenčni količnik učencev eksperimentalne skupine v obdobju dveh let 

povečal za 12 IQ točk, medtem ko so učenci kontrolne skupine pridobili 8 IQ točk. Avtorja 

eksperimenta sta glede na dobljene rezultate potrdila, da so pri njunem eksperimentu 

pričakovanja učiteljev, ki so jih imeli do učencev, delovala po principu samouresničujoče se 

prerokbe. Navajata, da je bila v resnici edina razlika med skupino učencev s pričakovanim 

intelektualnim napredkom in kontrolno skupino učencev v glavah učiteljev. Tako lahko rečemo, 
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da so napačna pričakovanja učiteljev na eni strani doprinesla k nepravični prednosti nekaterih 

učencev, ob tem pa so se učitelji na napredek učencev kontrolne skupine, pri katerih glede na 

podan seznam niso pričakovali intelektualnega napredka, odzvali neodobravajoče. Te 

ugotovitve so kazale na to, da so učitelji aktivno vpleteni v ustvarjanje diskriminatornih 

socialnih razlik (Rosenthal, 2002, v Gomboc 2011).  

Susan H. McLeod (1995) zgoraj opisano samouresničujočo prerokbo komentira, da bi si prav 

gotovo vsi učitelji želeli, da bi vsi učenci, ki bi jih obravnavali kot pametne, takšni tudi postali. 

Vendar vpliv učiteljevih pričakovanj na učence ni vedno tak, kot je bil v eksperimentu na 

osnovni šoli Oak. Pravi, da so pozitivna učiteljeva pričakovanja pomembna, a učinek na 

učenčeve dosežke ni tako velik, kot bi sprva pričakovali. Glede na raziskave avtorica navaja, 

da imajo učiteljeva pričakovanja nemalokrat namesto pozitiven negativen učinek na učenčeve 

dosežke in napredek, kar imenujemo Golem učinek. Gre za nasprotje Rosenthalovega učinka. 

V tem primeru učenec pričakovanja o lastnem znanju in sposobnostih zniža zaradi učiteljevih 

nizkih pričakovanj. Navaja še, da ne le, da je Golem učinek zaznati pogosteje, je tudi njegov 

učinek veliko močnejši. 

 

1.5.3 Socialna samopodoba 

 

Socialna samopodoba obsega zaznave, pričakovanja in predstave o naših odnosih z drugimi. To 

so zaznave o lastnih sposobnostih sklepanja prijateljstev, o lastni priljubljenosti in o kakovosti 

odnosov z bližnjimi. Pri oblikovanju socialne samopodobe so pomembni starši, sorodniki, 

vrstniki, učitelji, saj so to osebe, od katerih prejemamo pomembne informacije, ki vplivajo na 

to, kakšno mnenje o sebi oblikujemo (Kompare idr., 2009). Tudi M. Juriševič (1997) poudarja, 

da so pri oblikovanju socialne samopodobe mladostnika, interakcije z osebami, ki so del 

posameznikovega psihološkega okolja, zelo pomembne.    

 

T. Lamovec (1994) o tem, kako pomembni za razvoj posameznikove osebnosti in samopodobe 

so odnosi z drugimi, pravi, da si  

»na osnovi odnosov z drugimi ljudmi ustvarjamo svojo identiteto. V stikih z njimi opazujemo, 

kako se na nas odzivajo, dobivamo povratne informacije o tem, kako nas drugi zaznavajo, in se 

naučimo, da na podoben način zaznavamo sami sebe. Odziv drugih nam pomaga, da razvijemo 

čim bolj jasno in točno predstavo o sebi. Če nas drugi doživljajo kot vredne, bomo tudi sami 

sebe ustrezno vrednotili. Lastnosti, ki jih občudujemo pri drugih, poskušamo razviti tudi pri 

sebi. V medosebnih odnosih se naučimo povzemati različne socialne vloge, ki jih vključimo v 

svojo predstavo o sebi. V odnosih do drugih pravzaprav odkrivamo, kdo smo kot osebnost« 

(Lamovec, 1994, str. 271). 
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1.5.4 Samopodoba in socialna sprejetost v razredu 

 

Šola je prostor, v katerem se učenci učijo, družijo z vrstniki in odraščajo. V njo so vključeni 

učenci, ki so si med seboj podobni pa tudi različni, na primer nadarjeni učenci, učenci ki 

potrebujejo dodatno strokovno pomoč, Romi ipd. Vrstniki so pomemben dejavnik socialnega 

okolja, ki vpliva na razvoj otrokove samopodobe v šolskem obdobju. Socialna sprejetost v 

obdobju odraščanja ne vpliva le na razvoj otrokove samopodobe, temveč tudi na nadaljnji 

razvoj posameznika in njegovo socialno prilagajanje v kasnejših obdobjih življenja (Flander in 

Puklek Levpušček, 2016). Tudi Pečjak in Košir (2008) navajata, da so eden izmed pomembnih 

dejavnikov socialnega okolja, ki se povezujejo z razvojem samopodobe učencev, vrstniki.  

Skalar (1985, v Pečjak in Košir, 2008) glede na različne raziskave, ki so bile izvedene v namene 

ugotavljanja dejavnikov samovrednotenja kot vrednostnega vidika samopodobe, navaja, da se 

visoko samovrednotenje povezuje tudi z boljšim socialnim sprejetjem v skupini ter z višjim 

sociometričnim statusom, saj so raziskave pokazale, da so na primer učenci z nizkim 

samovrednotenjem pogosto osamljeni posamezniki.  

Otrokov položaj v šoli pomembno vpliva na njegovo samopodobo. Socialno prikrajšan otrok 

lahko kaj hitro prepozna, da je manj priljubljen in sprejet med vrstniki. Kadar gre za otroka, ki 

prihaja iz okolja, ki mu težje zagotovi podporo in pomoč, je socialno prikrajšan in izključen, pa 

lahko vse skupaj  prispeva tudi k slabši učni uspešnosti (Košak Babuder, 2006). 

Flander in Puklek Levpušček (2016) predpostavljata, da imajo učenci, ki izstopajo v razredu, 

večje možnosti za razvoj problemov z vrstniki v šoli in posledično tudi več težav s kasnejšim 

prilagajanjem kot ostali učenci. Z namenom, da preverita socialno sprejetost in samopodobo 

nadarjenih otrok in otrok z DSP v zadnjem triletju osnovne šole, sta izvedla raziskavo, v kateri 

je  sodelovalo 329 učencev, od tega je bilo 26,1 % nadarjenih učencev, 11,6 % učencev z 

dodatno strokovno pomočjo in 62,3 % ostalih učencev. V raziskavi sta uporabili sociometrično 

preizkušnjo, s katero sta ugotavljali socialno sprejetost učencev in vprašalnik za opisovanje 

samega sebe - SDQ II, s katerim sta ugotavljali njihovo samopodobo. Glede na rezultate sta 

ugotovili, da je socialni položaj nadarjenih učencev boljši kot socialni položaj ostalih učencev 

in učencev, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč. Slednji imajo v tem primeru tudi najmanj 

ugoden socialni položaj. Tudi rezultati samopodobe so pokazali podobne rezultate, in sicer so 

imeli nadarjeni učenci v primerjavi z obema skupinama najvišjo samopodobo v večini sestavin, 

najnižjo pa učenci z DSP. Glede na rezultate sociometričnega preizkusa in izmerjene 

samopodobe, najvišjo samopodobo kažejo priljubljeni učenci, kamor spada večina nadarjenih, 

ravno obratno je z zavrnjenimi učenci, kamor spada večina učencev z DSP. Iz navedenih 

rezultatov lahko sklepamo, da se med učenci z različnimi intelektualnimi sposobnostmi 

(nadarjeni učenci, učenci z dodatno strokovno pomočjo) pojavljajo razlike tako na področju 

socialne sprejetosti kot tudi v njihovi samopodobi. Avtorici menita, da lahko njuna raziskava, 

glede na to, da daje vpogled v povezave med socialnim položajem učenca v razredu in njegovo 

samopodobo, predstavlja izhodišče za odkrivanje strategij razvoja pozitivne samopodobe in 

učinkovite integracije v razredno skupnost.  

Tudi Jackson in Bracken (1998, v Pečjak in Košir, 2008) sta izvedla podobno raziskavo, saj sta 

na velikem vzorcu učencev višjih razredov osnovne šole ugotavljala povezanost med različnimi 
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dimenzijami samopodobe in učenčevo socialno sprejetostjo, katere pokazatelj je bila učenčeva 

udeležba v določeni sociometrični skupini. V raziskavi sta merila različne dimenzije 

samopodobe, in sicer: socialno samopodobo, čustveno samopodobo, akademsko samopodobo, 

družinsko samopodobo, telesno samopodobo in kompetentnost. Njuni rezultati so bili podobni 

kot v zgoraj omenjeni raziskavi, saj so se člani skrajnih sociometričnih skupin (priljubljeni in 

zavrnjeni) pomembno razlikovali v samopodobi. Nekoliko manjše razlike so se pojavile med 

skupinami prezrtih, kontroverznih in povprečnih učencev. Učenci, ki so bili uvrščeni v skupino 

priljubljenih, so imeli višjo samopodobo od zavrnjenih, in sicer na vseh dimenzijah 

samopodobe, razen na dimenziji telesne samopodobe. Socialna sprejetost je bila dimenzija, ki 

je najjasneje delila priljubljene učence od ostalih, najmanj razlik med sociometričnimi 

skupinami je bilo na dimenziji čustvene in družinske samopodobe ter kompetentnosti. Avtorja 

tako sklepata, da so dimenzije socialne, telesne in akademske samopodobe pomembnejši 

dejavniki socialne sprejetosti kot ostala področja samopodobe, ki so bila vključena v raziskavo. 

Romi so etnična skupina, ki se po svojem načinu življenja in vrednotah precej razlikujejo od 

ostalega prebivalstva. Večina Romov, ki živijo v Sloveniji, predvsem pa to velja za Dolenjske 

Rome, živi v slabih razmerah, njihov socialno-ekonomski položaj je nižji od večinskega 

prebivalstva, precej je neizobraženih in brezposelnih, romski otroci predčasno zapuščajo šolo, 

s strani večinskega prebivalstva pa so pogosto izključeni in diskriminirani. Vse to vpliva na 

samopodobo, saj se ta oblikuje predvsem na podlagi interakcij posameznika z njegovim 

socialnim okoljem.  

V nadaljevanju magistrskega dela je prestavljena raziskava, v kateri sem se ukvarjala z 

vprašanjem samopodobe romskih učencev pa tudi z njihovim odnosom do šole in učenja v 

novomeških osnovnih šolah.  
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVANEGA PROBLEMA 

 

Romi so med nami že stoletja, a jih še vedno ne poznamo, smo do njih nestrpni in se jih 

izogibamo (Cigler in Bukovec, 2006). Peček in Lesar (2006) navajata, da se odklonilen odnos 

do Romov kaže na vseh ravneh naše družbe, tudi v šoli, kar potrjujejo različne raziskave 

(Macura-Milovanović, 2006; Berčon, 2006; Peček, Čuk in Lesar, 2006). Z namenom, da bolje 

spoznam romske učence, sem se odločila, da se v svojem magistrskem delu posvetim prav njim. 

Milovanović (2006) pravi, da za večino učiteljev romski učenci v razredu predstavljajo 

precejšnje breme, saj je njihov učni uspeh nizek, pouk pa obiskujejo neredno. Menim, da je bilo 

do sedaj glede na problematiko šolanja romskih otrok, ki je precej izrazita predvsem na 

Dolenjskem, kar se je pokazalo tudi v raziskavi, ki sta jo na območju Prekmurja, Maribora in 

Dolenjske izvedli Bezjak in Ivanuš-Grmek (2010), narejenega premalo v namen izboljšave 

vzgojno-izobraževalnega dela z učenci Romi. Glede na to, da je obdobje otroštva za razvoj 

posameznikove samopodobe ključnega pomena (Juriševič, 1999), saj si posameznik v tem 

obdobju oblikuje temelj lastne (učne) samopodobe in je izredno dojemljiv za ocene drugih okoli 

sebe (Schaffer, 1996), razvoj samopodobe pa je odvisen od številnih dejavnikov, kot je na 

primer: učna uspešnost, odnos z učitelji, odnos s sošolci (Kobal, 2000), bi bila lahko ravno 

samopodoba tista, ki bi ji morali nameniti več pozornosti. Za raziskovanje samopodobe romskih 

učencev sem se odločila, ker na tem področju v Sloveniji nisem zasledila veliko raziskav. B. 

Klančičar (2016) je leta 2016 naredila raziskavo na OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu. To 

je osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom in jo obiskuje precejšen delež novomeških 

romskih učencev. V raziskavo je bilo vključenih 34 učencev, od tega 14 učencev Romov. 

Glaven namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen odnos imajo učenci Romov do šole in učenja. 

Prišla je do ugotovitev, da romski učenci na tej šoli cenijo pomen znanja in izobrazbe nekoliko 

manj kot neromski učenci, prav tako se jim zdijo šolske ocene manj pomembne. Snov pri pouku 

se jim zdi težka in precej pogosteje izostajajo od pouka kot neromski učenci.  

Sama sem se v raziskavi osredinila na samopodobo romskih otrok, ki obiskujejo redne osnovne 

šole v Novem mestu, prav tako pa sem v raziskavo vključila tudi odnos romskih učencev do 

šole in učenja in glede tega pridobila tudi mnenja njihovih učiteljev. Slednje sem v raziskavo 

vključila zato, ker sem glede na dostopno literaturo predvidevala, da mi bo ta del pomagal 

razjasniti morebitno »previsoko« učno samopodobo romskih učencev. B. Klančičar (2016) 

namreč v svoji raziskavi ugotavlja, da so romski učenci pri 18 trditvah od skupaj 24 svoj odnos 

do šole in znanja ocenili precej višje kot njihovi učitelji. Predvsem za dolenjske Rome velja, da 

izobrazba ni med najpomembnejšimi vrednotami v njihovem življenju (Krek in Vogrinc, 2005). 

Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, bi lahko svojo učno uspešnost ocenili višje, kot je realno 

stanje, če bi se primerjali le z Romi oz. romskimi sošolci kar Marsh (1991, v Nagengast in 

Marsh, 2012) pojasnjuje z učinkom velike ribe v malem ribniku.  

Prispevek magistrskega dela vidim v boljšem razumevanju učencev Romov, saj nam rezultati 

raziskave dajejo vpogled v to, kakšen odnos imajo romski učenci do samega sebe, vrstnikov, 
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šole in učenja, kar kot bodoča učiteljica ocenjujem kot zelo pomembno. Glede na to, da število 

romskih učencev narašča, se marsikateri učitelj srečuje z izzivom poučevanja v oddelkih z 

romskimi učenci (Strategija reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto, 2013). 

Milovanović (2006) navaja, da imajo učitelji pri romskih učencih večkrat nižja pričakovanja 

kot pri ostalih učencih. Zavedati se moramo, da otrokova pričakovanja glede lastnih zmožnosti 

in ocena lastnih kompetenc na nekem področju narekujejo izbiro vedenjskih strategij, ki 

vplivajo na njegovo motiviranost, prizadevanje in vztrajnost pri izvajanju dejavnosti ter 

posledično na uspešnost opravljene naloge (Harter, 1999, v Dolenc, 2009).  

 

2.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Cilji raziskave so: 

- ugotoviti, kakšna je splošna samopodoba romskih učencev v primerjavi z njihovimi 

neromskimi vrstniki, 

- ugotoviti, kakšna je samopodoba na učnem in socialnem področju romskih učencev v 

primerjavi z ostalimi neromskimi učenci,  

- ugotoviti, kakšen je odnos romskih učencev do šole in učenja v primerjavi z njihovimi 

neromskimi vrstniki,  

- ugotoviti, kakšna je ocena učiteljev glede odnosa romskih učencev do šole in učenja v 

primerjavi z dejanskimi stališči romskih učencev do šole in učenja, 

- ugotoviti, kakšen je odnos med učnim uspehom romskih učencev in njihovo učno 

samopodobo, 

- ugotoviti, kakšen je odnos med učnim uspehom romskih učencev in njihovo rednostjo 

obiskovanja pouka. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

- Kakšne so razlike med samopodobo romskih učencev in samopodobo njihovih 

neromskih sošolcev?  

- Kakšne so razlike na učnem in socialnem področju samopodobe med romskimi učenci 

in njihovimi neromskimi sošolci?  

- Kakšen odnos imajo romski učenci do šole in učenja v primerjavi z njihovimi 

neromskimi sošolci? 

- Kakšna je ocena učiteljev glede odnosa romskih učencev do šole in učenja v primerjavi 

z dejanskimi stališči romskih učencev do šole in učenja?  

- Kakšne so razlike na področju učne samopodobe med različno učno uspešnimi 

romskimi učenci?   

- Kakšne so razlike med različno učno uspešnimi romskimi učenci in obiskom pouka?  
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2.3 RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskovalna metoda je deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna. Raziskovalni pristop je 

kvantitativna empirična raziskava. 

 

2.3.1 Opis vzorca  

 

Vzorec je bil neslučajnostni in namenski. V raziskavo so bili vključeni učenci in učitelji s treh 

osnovnih šol v Mestni občini Novo mesto. V vzorcu so bili zajeti oddelki od 5. do 8. razreda, v 

katere so bili vključeni romski učenci. Sodelovalo je 200 učencev, 95 deklic in 105 dečkov, od 

tega je bilo 25 romskih učencev, kar predstavlja 12,5 %, in sicer 11 romskih učenk in 14 

romskih učencev. V raziskavi je sodelovalo 48,5 % petošolcev, 30,5 % šestošolcev, 14 % 

sedmošolcev in 7 % osmošolcev. V raziskavi je sodelovalo 14 učiteljev razrednikov. 

 

 

Graf  1. Učni uspeh v raziskavi sodelujočih romskih učencev (n = 25) 

 

Večina romskih učencev, in sicer 17, je bilo zadostnih, 6 romskih učencev je bilo nezadostnih, 

2 romska učenca pa sta bila dobra. 

 

24%

68%

8%

Romski učenci in njihov učni upseh

nezadostno (1) zadostno (2) dobro (3)
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Graf  2. Prisotnost v raziskavi sodelujočih romskih učencev (n = 25) 

 

Večina romskih učencev, in sicer 17, je redno prisotnih v šoli, 5 romskih učencev je od pouka 

odsotnih nekajkrat tedensko, 3 romski učenci pa so odsotni nekajkrat na mesec.  

 

2.3.2 Merski instrumenti  

 

Podatke sem zbrala z naslednjima instrumentoma: vprašalnik za opisovanje samega sebe (SDQ-

I, Marsh, 1990, v Juriševič, 1997) in vprašalnik o odnosu do šole in učenja, ki sem ga oblikovala 

na podlagi vprašalnikov dveh raziskav (Klančičar, 2016; Seker, 2011), ki sta se prav tako 

ukvarjali s preverjanjem stališč učencev do šole.   

 

V raziskavi sem uporabila slovenski prevod vprašalnika SDQ-I, ki ga je v svojem magistrskem 

delu uporabila M. Juriševič (1997). Vprašalnik je sestavljen iz 76 postavk, ki zajemajo štiri 

področja neakademske (telesne zmožnosti, telesni videz, vrstniki, starši) in tri področja 

akademske samopodobe (branje, matematika, šolski predmeti). Za namen raziskave sem 

uporabila 58 postavk, ki zajemajo dve področji neakademske (vrstniki, starši) in tri področja 

akademske samopodobe (branje, matematika, šolski predmeti).   

Anketni vprašalnik glede odnosa do šole in učenja zajema 14 trditev. Pri sestavljanju 

vprašalnika sem se opirala na podobni raziskavi o preverjanju stališč; trditve sem oblikovala po 

zgledu trditev iz raziskav B. Klančičar (2016) in Seker (2011). Anketni vprašalnik glede odnosa 

do šole in učenja so izpolnili vsi učenci in učitelji, pri čemer so sodelujoči učitelji podali oceno 

glede odnosa romskih učencev do šole in učenja. 

Z vsakim od sodelujočih učiteljev sem izvedla krajši nestrukturiran intervju o učni uspešnosti 

in prisotnosti pri pouku v raziskavi sodelujočih romskih otrok. 

68%

20%

12%

Romski učenci in njihova prisotnost v šoli

redno prisotni v šoli
manjkajo nekajkrat tedensko
manjkajo nekajkrat mesečno
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2.3.3 Opis zbiranja podatkov 

 

Anketiranje učencev je potekalo v mesecu juniju 2017. Pred anketiranjem sem se za 

sodelovanje predhodno dogovorila z ravnatelji šol in pridobila njihova soglasja. Starši 

sodelujočih učencev so predhodno podpisali soglasja za sodelovanje njihovih otrok v raziskavi. 

V procesu zbiranja podatkov sem upoštevala vsa etična načela raziskovanja.  

Učenci so vprašalnike izpolnjevali približno 15–25 minut. Z romskimi učenci sem vprašalnike 

izpolnjevala individualno, pomagale so mi tudi psihologinje, ki so zaposlene na izbranih šolah. 

Za individualno izpolnjevanje sem se odločila, ker sem želela, da bi tisti učenci, ki slabše berejo 

ali imajo težave z razumevanjem slovenskega jezika, razumeli, kaj pravi posamezna trditev. 

Medtem ko so učenci izpolnjevali vprašalnike, so vprašalnike izpolnjevali tudi njihovi 

razredniki.  

 

2.3.4 Opis postopka obdelave podatkov 

 

Pridobljeni podatki so bili vneseni v program Microsoft Excel. Podatki so bili obdelani v za to 

namenjenemu programu IBM SPSS Statistics. Vrednosti postavk, ki so bile vsebinsko 

negativno formulirane, to so 4., 8., 15., 23., 27., 34., 45., 47. in 57. postavka v vprašalniku SDQ-

I ter 3., 5., 6., 7. in 13 postavka v vprašalniku glede odnosa do šole in učenja, sem predhodno 

obrnila. Izračunala sem osnovne deskriptivne statistike: aritmetično sredino (M), standardni 

odklon (SD), frekvence (f), t-test za neodvisne vzorce, Kruskal-Wallis test in Kullbackov 2Î 

preizkus. Izračunala sem tudi Cohenov d koeficient velikosti učinka. 
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2.4 REZULTATI Z RAZLAGO 

 

V nadaljevanju so na podlagi raziskovalnih vprašanj, ki so navedena v poglavju 2.2, 

predstavljeni rezultati raziskave z razlago.  

 

2.4.1 Splošna, učna in socialna samopodoba romskih učencev v primerjavi z njihovimi 

vrstniki, ki niso Romi 

 

Zanimalo me je, kakšna je splošna, učna in socialna samopodoba romskih učencev v primerjavi 

z njihovimi vrstniki, ki niso Romi. Vsi učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so izpolnili 

vprašalnik za opisovanje samega sebe (SDQ-I), ki je podrobneje opisan v poglavju Merski 

instrumenti. Učenci so prebrali trditve in na njih na 4-stopenjski opisni lestvici (ni tako, redko 

je tako, pogosto je tako, tako je) odgovorili tako, kot je veljalo za njih.  

Iz tabele 4 je razvidno, da se med romskimi učenci in njihovimi vrstniki, ki niso Romi, 

pojavljajo razlike v splošni samopodobi ter učni samopodobi, in sicer na vseh treh področjih: 

matematika, branje in splošni predmeti. Glede na rezultate, ki so predstavljeni v tabeli 4, pa se 

med učenci Romi in njihovimi neromskimi vrstniki ne pojavljajo razlike na področju socialne 

samopodobe, tako na področju vrstnikov kot družine. 

 

Tabela 4: Splošna, učna (splošni šolski predmeti, branje, matematika) in socialna (starši, 

vrstniki) samopodoba romskih učencev in njihovih neromskih vrstnikov – osnovne statistike, t-

preizkus in Cohen d velikost učinka 

t-preizkus Cohen d 

PODROČJE 

SAMOPODOBE 

romski/ 

neromski 

učenci 

n M SD t df p d 

SPLOŠNA 

SAMOPODOBA 

romski 

učenci 
25 2,880 0,552 

-3,351 198 0,001 0,70 
neromski 

učenci 
175 3,253 0,516 

SPLOŠNI 

PREDMETI 

romski 

učenci 
25 2,112 0,592 

-5,847 198 0,000 1,22 
neromski 

učenci 
175 2,809 0,552 
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BRANJE 

romski 

učenci 
25 2,188 0,819 

-6,297 198 0,000 1,21 
neromski 

učenci 
175 3,067 0,626 

MATEMATIKA 

romski 

učenci 
25 1,996 0,635 

-5,126 198 0,000 1,17 
neromski 

učenci 
175 2,823 0,769 

STARŠI 

romski 

učenci 
25 3,409 0,429 

-0,497 198 0,620 0,12 
neromski 

učenci 
175 3,466 0,552 

VRSTNIKI 

romski 

učenci 
25 3,027 0,594 

-1,607 198 0,110 0,33 
neromski 

učenci 
175 3,209 0,521 

 

Splošna samopodoba 

T-test je pokazal statistično pomembne razlike v splošni samopodobi med romskimi učenci in 

njihovimi neromskimi vrstniki (t = -3,351, df = 198, p = 0,001). Izračunala sem tudi Cohenov 

d indeks (d = 0,70), ki je ne glede na velikost vzorca pokazal veliko razliko v splošni 

samopodobi med romskimi in neromskimi učenci.  

Glede na rezultate imajo romski učenci v primerjavi z drugimi vrstniki statistično pomembno 

nižjo splošno samopodobo. Iz tabele 4 je razvidno, da so se pri postavkah, ki so se nanašale na 

splošno samopodobo, romski učenci v primerjavi z njihovimi vrstniki na lestvici od »ni tako« 

(1 točka), »redko je tako« (2 točki), »pogosto je tako« (3 točke) do »tako je« (4 točke) ocenili 

slabše, in sicer Mromski učenci = 2,880, SDromski učenci = 0,552; Mneromski učenci = 3,253, SDneromski učenci 

= 0,516. 

Glede na to, da različne avtorice (Juriševič, 1997; Kobal, 2000; Marentič Požarnik, 2003) 

poudarjajo, da na oblikovanje samopodobe pomembno vplivajo tudi interakcije posameznika z 

njegovim socialnim okoljem in povratne informacije, ki jih le-ta dobi od ljudi okoli sebe, lahko 

nižjo splošno samopodobo romskih učencev v primerjavi z njihovimi neromskimi vrstniki prav 

gotovo povežemo s tem, da so, kot navaja Rošer (2006), Romi zaradi svojega načina življenja 

in običajev še vedno pogosto diskriminirani. S strani večinskega prebivalstva doživljajo 

nesprejemanje in nenaklonjenost, še več, diskriminacija se pojavlja na vseh ravneh naše družbe, 

kot na primer na področju zaposlovanja in pogosto tudi v šoli, saj imajo, kot navajajo različni 

avtorji (Macura-Milovanović, 2006b; Peček idr., 2006), učitelji pogosto do romskih učencev 

nižja pričakovanja. Menijo, da so sposobnosti in želje po učenju Romov manjše kot pri drugih 

učencih. B. B. Youngs (2000) v svojem delu povzema psihologa Nathaniela Brandena, ki pravi, 

da je samopodoba vsota samoučinkovitosti in samospoštovanja, ki sta temeljna stebra zdrave 

samopodobe. Samoučinkovitost opiše kot zaupanje v lastne sposobnosti, razmišljanja, 

presojanja in odločanja. Pravi, da samoučinkovitost pomeni poznavanje in razumevanje svojih 
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interesov in potreb ter zaupanje vase. Samospoštovanje pa je odnos do sebe, je sestavljena slika 

lastne vrednosti. Glede na to, da se večinsko prebivalstvo do Romov pogosto vede 

diskriminatorno, so do njih nestrpni in od njih ne pričakujejo drugega kot to, da povzročajo 

kriminal, so nasilni, da kradejo in nočejo delati (Rošer, 2006), bosta zgoraj omenjena »stebra 

zdrave samopodobe« težko trdna. 

 

Učna samopodoba: splošni predmeti, branje in matematika 

T-test je pokazal statistično pomembne razlike med romskimi učenci in njihovimi neromskimi 

vrstniki v učni samopodobi na področju splošnih predmetov (t = -5,847, df =198, p = 0,001), 

branja (t = -6,297, df = 198, p = 0,001) in matematike (t = -5,126, df = 198, p = 0,001). Prav 

tako je tudi Cohenov d indeks pokazal zelo velike statistično pomembne razlike v učni 

samopodobi med obravnavanima skupinama učencev na področju splošnih predmetov (d = 

1,22), branja (d = 1,21) in matematike (d = 1,17).  

Glede na rezultate imajo romski učenci v primerjavi z drugimi vrstniki statistično pomembno 

nižjo učno samopodobo na vseh treh področjih: splošni predmeti, branje, matematika. Iz tabele 

4 je razvidno, da so se pri postavkah, ki so se nanašale na splošne predmete (Mromski učenci = 

2,112, SDromski učenci = 0,592; Mneromski učenci = 2,809, SDneromski učenci = 0,552), branje (Mromski učenci 

= 2,188, SDromski učenci = 0,819; Mneromski učenci = 3,067, SDneromski učenci = 0,626) in matematiko 

(Mromski učenci = 1,996, SDromski učenci = 0,635; Mneromski učenci = 2,823, SDneromski učenci = 0,769), 

romski učenci v primerjavi z njihovimi neromskimi vrstniki na lestvici od »ni tako« (1 točka), 

»redko je tako« (2 točki), »pogosto je tako« (3 točke) do »tako je« (4 točke) ocenili slabše.  

Otrokova učna samopodoba se oblikuje na podlagi njegovih izkušenj in povratnih informacij, 

ki jih dobi od učiteljev, sošolcev, staršev in drugih pomembnih oseb v njegovem okolju. Na 

podlagi tega si otrok oblikuje sliko o tem, kako dober, uspešen je, kar vpliva tudi na samo 

motivacijo za učenje in doseganje ciljev ter nadaljnji učni razvoj (Juriševič, 1999b; Kobal, 

2000; Marsh in Yeung, 1997). Glede vpliva učne uspešnosti na učno samopodobo in obratno 

M. Juriševič (1999c) navaja, da v prvem triletju šolanja učna uspešnost vpliva na učno 

samopodobo, v drugem triletju sta učna uspešnost in učna samopodoba soodvisni in vplivata 

druga na drugo, v tretjem triletju pa učna samopodoba vpliva na učno uspešnost. Razloge za 

nizko učno samopodobo, ki so jo pokazali v raziskavo vključeni romski učenci, lahko tako 

najdemo tudi v dejavnikih, ki vplivajo na učno neuspešnost romskih učencev, ki sem jih navedla 

že v teoretičnem delu. Kot pomembne dejavnik učne neuspešnosti romski učencev mnogi 

avtorji (Bešter in Medvešek, 2007; Klančičar, 2016; Vogrinc in Krek, 2005) navajajo slabo 

znanje in razumevanje slovenskega jezika. Tudi I. Lesar (2009) izpostavlja neobvladanje 

slovenskega jezika kot pomemben dejavnik učne neuspešnosti romskih učencev in poudarja, da 

se jezikovne prikrajšanosti pogosto ne zavedajo niti učitelji, ki romske učence poučujejo. 

Avtorica pravi, da je za romske učence »slovenski jezik drugi jezik oz. jezik okolja, to pa za 

večino pomeni večjo ali manjšo oviro pri doseganju in izkazovanju znanja« (Lesar, 2009, str. 

339). 

Raziskava Milanke Munda (2012) je pokazala, da romskim učencem najtežji predmet 

predstavljata matematika (38 % sodelujoči romski učencev, in sicer 29 učencev od 77) in 
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slovenščina (21 % sodelujočih romskih učencev). Tudi v naši raziskavi so romski učenci 

izkazali najnižjo učno samopodobo ravno na področju matematike (Mromski učenci = 1,996, 

SDromski učenci = 0,635). 

Zanimiv je podatek, da je kar 12 % romskih učencev v raziskavi M. Munda (2012) izbralo 

slovenščino kot predmet, pri katerem jim gre najbolje. Prav tako so tudi v raziskavi M. Berčon 

(2006) romski učenci izbrali slovenščino kot drugi predmet, pri katerem so najbolj uspešni, kar 

avtorica pojasnjuje s tem, da je za romske učence velik uspeh že to, da razumejo slovensko in 

znajo kaj tudi povedati, saj je med intervjuvanjem učencev opazila, da imajo zelo slab besedni 

zaklad in pogosto tudi težave z razumevanjem vprašanj, ter dodaja, da si glede na njihovo 

skromno znanje slovenščine težko predstavlja, kako je tem učencem, ko spremljajo obravnavo 

snovi v jeziku, ki so se ga šele dobro začeli učiti. Krek in Vogrinc (2005) navajata, da se težave, 

ki izhajajo iz neobvladanja slovenskega jezika z razredi povečujejo. Navajata, da je v prvih letih 

pri matematiki mogoče, da učenci nimajo težav, saj gre za logično vedo, a v višjih razredih le-

ta zahteva tudi obvladanje sporazumevalnega jezika. To bi lahko pojasnilo rezultate zgoraj 

omenjenih raziskav (Munda, 2012; Berčon, 2006), saj so nekateri izbrali matematiko ali 

slovenščino kot predmet, kjer so najbolj uspešni, ali pa kot predmet, kjer jim gre najtežje. 

 

Če povzamem ugotovitve na področju učne samopodobe, imajo romski učenci v primerjavi z 

njihovimi vrstniki statistično pomembno nižjo učno samopodobo. Najnižjo učno samopodobo 

so izkazali na področju matematike (Mromski učenci = 1,996, SDromski učenci = 0,635), najvišjo, a še 

vedno precej nizko, pa so romski učenci izkazali na področju branja (Mromski učenci = 2,188, 

SDromski učenci = 0,819). 

 

Socialna samopodoba: vrstniki in starši  

T-test je pokazal, da med romskimi učenci in njihovimi neromskimi vrstniki ni statistično 

pomembnih razlik v socialni samopodobi, in sicer tako na področju staršev (t = -0,497, df = 

198, p = 0,12) kot na področju vrstnikov (t = -1,607, df = 198, p = 0,33). Glede na rezultate 

imajo romski učenci v primerjavi z drugimi vrstniki podobno visoko socialno samopodobo na 

obeh področjih – starši in vrstniki. Iz tabele 4 je razvidno, da so se pri postavkah, ki so se 

nanašale na starše (Mromski učenci = 3,409, SDromski učenci = 0,429; Mneromski učenci = 3,466, SDneromski 

učenci=0,552) in vrstnike (Mromski učenci = 3,027, SDromski učenci = 0,594; Mneromski učenci = 3,209, 

SDneromski učenci= 0,521), romski učenci v primerjavi z njihovimi vrstniki na lestvici od »ni tako« 

(1 točka), »redko je tako« (2 točki), »pogosto je tako« (3 točke) do »tako je« (4 točke) ocenili 

podobno. Izračun Cohenov d indeksa je le-ta potrdil, da na področju socialne samopodobe, ki 

se nanaša na starše (d = 0,12), ni pomembnih razlik med romskimi učenci in neromskimi 

vrstniki, a je pokazal majhne razlike na področju socialne samopodobe, ki se nanaša na vrstnike 

(d = 0,33). 

Kot navajajo Kompare idr. (2009), socialna samopodoba obsega zaznave, pričakovanja in 

predstave o naših odnosih z drugimi. Pri oblikovanju zaznav o lastnih sposobnostih sklepanja 

prijateljstev, o lastni priljubljenosti in o kakovosti odnosov z bližnjimi pa imajo pomembno 

vlogo starši, sorodniki, vrstniki, učitelji, saj so to osebe, od katerih prejemamo pomembne 

informacije, ki vplivajo na to, kakšno mnenje o sebi oblikujemo.  
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To, da so rezultati raziskave pokazali, da imajo romski učenci pozitivno socialno samopodobo 

na področju staršev, ne preseneča, saj je za romsko družino značilno, da je velika, sorodniki so 

med seboj trdno povezani, med otrokom in materjo je pristna vez, tako da živijo otroci v 

čustveno toplem in ljubečem okolju. (Mikuš Kos, 1999, v Popošek, 2006). 

 

Do podobnih rezultatov, kot sem jih dobila v svoji raziskavi na področju vrstnikov, je prišla 

tudi B. Klančičar (2016), ki je leta 2016 izvedla raziskavo na OŠ Dragotina Ketteja v Novem 

mestu, ki je šola za učence s posebnimi potrebami in jo v večini obiskujejo romski učenci - 

približno 13 % vseh šoloobveznih romskih otrok v MO Novo mesto (romski učenci na tej šoli 

predstavljajo 35 % vseh učencev, v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom pa že skoraj 50 %). V raziskavi sodelujoči romski učenci so najbolj 

pozitivna stališča izrazili pri trditvah, ki so se navezovale na njihove sošolce, kot na primer: 

»Sošolci me imajo radi in mi ne nagajajo.«, »Učenci v našem razredu se dobro razumemo.«. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se romski učenci razumejo s sošolci in se v razredu tudi 

dobro počutijo. Prav tako je M. Munda (2012) v svoji raziskavi, ki jo je izvedla na mariborskih 

osnovnih šolah, prišla do ugotovitev, da se romski učenci iz Maribora družijo tako z romskimi 

kot tudi s slovenskimi vrstniki, prav tako pa so rezultati pokazali, da v Mariboru slovenski 

vrstniki ne izločajo romskih učencev, so do njih prijazni in jim pogosto tudi sami ponudijo 

pomoč. Avtorica pravi, da jo rezultati presenečajo, saj je pričakovala, da bodo romski učenci 

povedali, da se večinoma družijo le z romskimi učenci. 

 

Glede na izsledke raziskav, ki so bile omenjene v teoretičnem delu (Macura-Milovanović, 

2006a; Berčon, 2006; Peček idr., 2006) in kažejo na to, da so romski učenci v šoli s strani 

učiteljev in sošolcev še vedno pogosto izpostavljeni predsodkom, nesprejetosti in odklonilnemu 

odnosu, npr. M. Berčon (2006) navaja, da se kar 68 % intervjuvanih romskih učencev druži le 

z romskimi vrstniki. Še bolj zaskrbljujoči so rezultati raziskave iz Srbije (Macura-Milanović, 

2006a), saj so pokazali socialno izoliranost romskih otrok v šoli, in ker je izračun Cohenov d 

indeksa pokazal majhno velikost učinka na področju socialne samopodobe, ki se nanaša na 

vrstnike (d = 0,33), bi lahko rekli, da bi se verjetno na večjem vzorcu lahko pokazale statistično 

pomembne razlike med romskimi in neromskimi učenci v socialni samopodobi na področju 

vrstnikov.  
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2.4.2 Odnos romskih učencev do šole in učenja v primerjavi z njihovimi vrstniki, ki niso 

Romi 

 

Zanimalo me je, ali imajo romski učenci drugačen odnos do šole in učenja v primerjavi z 

njihovimi neromskimi vrstniki. Vsi sodelujoči učenci so izpolnili vprašalnik o odnosu do šole 

in učenja, ki je podrobneje opisan v poglavju Merski instrumenti. Učenci so prebrali trditve in 

nanje na 4-stopenjski opisni lestvici (ni tako, redko je tako, pogosto je tako, tako je) odgovorili 

tako, kot je veljalo za njih.  

 

Tabela 5: Odnos romskih učencev in njihovih neromskih vrstnikov do šole in učenja – osnovne 

statistike, t-preizkus in Cohen d velikost učinka 

t-preizkus Cohen d 

ODNOS DO 

ŠOLE IN 

UČENJA 

romski/ 

neromski 

učenci 

n M SD t df p d 

romski 

učenci 
25 2,897 0,613 

-3,433 198 0,001 0,678 
neromski 

učenci 
175 3,278 0,505 

 

T-test je pokazal statistično pomembne razlike v odnosu romskimi učenci do šole in učenja v 

primerjavi z njihovimi neromskimi vrstniki (t = -3,433, df = 198, p = 0,001). Tudi Cohenov d 

indeks (d = 0,678) je pokazal srednje velike razlike v odnosu romskimi učenci do šole in učenja 

v primerjavi z njihovimi neromskimi vrstniki.  

Glede na rezultate imajo romski učenci v primerjavi z drugimi vrstniki slabši odnos do šole in 

učenja. Iz tabele 5 je razvidno, da so pri postavkah, ki so se v vprašalniku nanašale na odnos do 

šole in učenja, romski učenci v primerjavi z njihovimi vrstniki pokazali do šole in učenja 

statistično pomembno slabši odnos kot ostali sodelujoči učenci, in sicer Mromski učenci = 2,897, 

SDromski učenci = 0,613; Mneromski učenci = 3,278, SDneromski učenci = 0,505.  

Vseeno pa imajo, kot je razvidno iz grafov 3 in 4, tako romski učenci kot njihovi neromski 

sošolci do šole in učenja bolj pozitiven kot negativen odnos. Neromski učenci imajo sicer bolj 

pozitiven in homogen odnos do šole in učenja kot njihovi romski sošolci.  
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Graf  3. Odnos romskih učencev 

do šole in učenja   

Romski učenci so na vprašanja o 

odnosu do šole in učenja podajali 

odgovore na lestvici ni tako (1 

točka), redko je tako (2 točki), 

pogosto je tako (3 točke) in tako je 

(4 točke). Rezultati so pokazali, da 

je njihov odnos do šole bolj 

pozitiven kot negativen, kar je 

razvidno tudi iz grafa 3 (n = 25, M 

= 2,90, SD = 0,613). 

 

 

 

 

Graf  4. Odnos neromskih 

učencev do šole in učenja  

Neromski učenci so na vprašanja o 

odnosu do šole in učenja prav tako 

kot romski učenci podajali 

odgovore na lestvici: ni tako (1 

točka), redko je tako (2 točki), 

pogosto je tako (3 točke) in tako je 

(4 točke). Rezultati so pokazali, da 

je njihov odnos do šole bolj 

pozitiven kot negativen, kar je 

razvidno tudi iz grafa 4 (n = 175, 

M = 3,23, SD = 0,505). 

 

 

    

Rezultati naše raziskave so razmeroma skladni z rezultati raziskave, ki jo je v namen 

ugotavljanja odnosa romskih učencev do šole in znanja izvedla B. Klančičar (2016). Tudi v 

njeni raziskavi so tako romski učenci kot neromski učenci izkazali pozitiven odnos do šole in 

znanja, vendar pa statistična analiza rezultatov ni pokazala statistično pomembnih razlik med 

omenjenima skupinama učencev. Avtorica navaja, da so se kljub temu, da razlike niso bile 

statistično pomembne, med romskimi in neromskimi učenci pokazale razlike na nekaterih 

področjih. Romski učenci so izrazili precej manjše zanimanje za šolske ocene in izobrazbo pri 
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trditvah: »Rad bi dokončal vse razrede osnovne šole.«, »Rad bi imel čim boljše ocene.« in »Pri 

pouku rad sodelujem.« kot njihovi sošolci. Najnižje strinjanje pa so romski učenci izrazili pri 

trditvah: »Snov pri pouku je lahka.« in »V šoli mi ni dolgčas.«.  

Tudi M. Munda (2012) je v svoji raziskavi prišla do ugotovitev, da romski učenci šolanje 

ocenjujejo kot pomembno in se zavedajo pomena pridobivanja znanja in izobrazbe. Avtorica 

ugotavlja, da zavedanje o tem, da je šolanje pomembno, ne pomeni, da vsi romski učenci tudi 

radi obiskujejo šolo. Vseeno pa je večina intervjuvancev (84 %) povedala, da rada obiskuje 

šolo. Tisti, ki jim je obiskovanje šole delno všeč ali pa jim sploh ni všeč, so kot razloge navedli, 

da jim v šoli ni zanimivo, da se morajo učiti, da bi raje počeli kaj manj zahtevnega in da jih je 

strah šolskih obveznosti.  

Glede na to, da mnogi avtorji (Heds, 2001, v Lesar in Dežman, 2012; Krek in Vogrinc, 2005; 

Štrbenc, 2006, v Klančičar 2016) navajajo, da imajo romske družine na šolo drugačen pogled 

kot večinsko prebivalstvo, da jim šolanje in znanje ne predstavlja vrednote ipd., bi pričakovali, 

da bodo romski učenci pokazali slabši odnos do šole in učenja. Res je, da je njihov odnos 

nekoliko slabši od odnosa ostalih vrstnikov, a je le-ta vseeno bolj pozitiven kot negativen. 
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2.4.3 Ocena učiteljev glede odnosa romskih učencev do šole in učenja v primerjavi z 

dejanskimi stališči romskih učencev do šole in učenja 

 

V opredelitvi raziskovalnega problema sem že navedla razlog za to, da so poleg romskih 

učencev vprašalnik o odnosu do šole in učenja izpolnili tudi učitelji. Zanimalo me je namreč, 

ali se ocena učiteljev, ki poučujejo v raziskavi sodelujoče romske učence, o odnosu romskih 

učencev do šole in učenja razlikuje od dejanskega odnosa v raziskavi sodelujočih romskih 

učencev do šole in učenja. 

 

Tabela 6: Odnos romskih učencev do šole in učenja in ocena učiteljev glede odnosa romskih 

učencev do šole in učenja – osnovne statistike, t-preizkus in Cohen d velikost učinka. 

t-preizkus Cohen d 

ODNOS DO 

ŠOLE IN 

UČENJA 

romski 

učenci/učitelji 
n M SD t df p d 

romski učenci 25 2,897 0,613 

1,538 37 0,133 0,529 

učitelji 14 2,602 0,495 

 

V zgornji tabeli lahko vidimo, da t-test ni pokazal statistično pomembnih razlik med oceno, ki 

so jo podali učitelji glede odnosa romskih učencev do šole in učenja ter dejanskimi stališči 

romskih učencev do šole in učenja (t = 1,538, df = 37, p = 0,133). Rezultati so pokazali, da so 

učitelji odnos romskih učencev do šole in učenja ocenili podobno, kot je dejanski odnos 

romskih učencev do šole in učenja. Iz tabele 6 je razvidno, da so pri postavkah, ki so se v 

vprašalniku nanašale na odnos do šole in učenja, romski učenci v primerjavi z njihovimi učitelji 

razredniki, pokazali podoben odnos do šole in učenja Mromski učenci = 2,897, SDromski učenci = 0,613; 

Mučitelji = 2,602, SDučitelji = 0,495, oz. so učitelji odnos romskih učencev do šole in učenja v 

povprečju ocenili nekoliko nižje kot romski učenci sami.  

Zaradi majhnega vzorca sem preverila tudi velikost učinka. Cohenov d indeks je, v nasprotju z 

zgoraj navedenimi statističnimi rezultati, pokazal statistično pomembne razlike med oceno 

učiteljev glede odnosa romskih učencev do šole in učenja, ter dejanskimi stališči romskih 

učencev do šole in učenja. Iz tabele 6 lahko razberemo, da govorimo o srednji velikosti učinka 

(d = 0,529).  

Ker sem želela preveriti, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji in učenci 

pri posameznih trditvah vprašalnika, sem naredila t-preizkus za vsako posamezno trditev. S t-

preizkusom sem torej preverila, pri katerih postavkah se pojavljajo statistično pomembne 

razlike med odnosom romskih učencev do šole in učenja in oceno učiteljev glede odnosa 

romskih učencev do šole in učenja. Postavke, pri katerih se pojavljajo statistično pomembne 
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razlike, so v tabeli 7 osenčene z oranžno barvo. Prav tako sem za posamezno trditev izračunala 

velikost učinka.  

Tabela 7: Odnos romskih učencev do šole in učenja in ocena učiteljev glede odnosa romskih 

učencev do šole in učenja po posameznih postavkah – osnovne statistike, t-preizkus in Cohen 

d velikost učinka. 

t-preizkus Cohen d 

 

TRDITVE 

romski 

učenci/

učitelji 

n M SD t df p d 

1 

Če pri pouku 

česa ne 

razumem, 

vprašam. 

romski 

učenci 
25 3,280 1,061 

4,823 37 0,000 1,642 

učitelji 14 1,643 0,929 

2 

Učitelji mi 

pomagajo, kadar 

potrebujem 

pomoč. 

romski 

učenci 
25 3,640 0,700 

0,929 37 0,359 0,313 

učitelji 14 3,429 0,646 

3 
Med poukom mi 

je dolgčas. 

romski 

učenci 
25 2,200 1,080 

-0,720 37 0,476 0,257 

učitelji 14 2,429 0,646 

4 

Vesel sem, da 

obiskujem to 

šolo. 

romski 

učenci 
25 3,080 1,187 

0,220 37 0,827 0,077 

učitelji 14 3,000 0,877 

5 

Želim si, da bi 

obiskoval drugo 

šolo. 

romski 

učenci 
25 2,960 1,338 

-1,793 37 0,081 0,653 

učitelji 14 3,643 0,633 

6 

V razredu se 

počutim 

osamljen. 

romski 

učenci 
25 3,040 1,020 

1,238 37 0,224 0,424 

učitelji 14 2,643 0,842 

7 

Učitelji se 

ukvarjajo samo 

z učenci, ki 

nimajo težav. 

romski 

učenci 
25 3,080 1,077 

0,026 37 0,980 0,009 

učitelji 14 3,071 0,828 

8 

Na testih lahko 

pokažem svoje 

znanje. 

romski 

učenci 
25 2,800 1,080 

-0,161 37 0,873 0,054 

učitelji 14 2,857 1,027 

9 
Pri pouku veliko 

sodelujem. 

romski 

učenci 
25 2,280 0,936 

2,759 37 0,009 0,968 

učitelji 14 1,500 0,650 
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10 
Rad hodim v 

šolo. 

romski 

učenci 
25 2,760 1,268 

0,670 37 0,507 0,233 

učitelji 14 2,500 0,941 

11 
V šoli se veliko 

naučim. 

romski 

učenci 
25 3,040 1,020 

0,759 37 0,453 0,255 

učitelji 14 2,786 0,975 

12 

Trudim se, da 

imam čim boljše 

ocene. 

romski 

učenci 
25 3,320 0,988 

3,973 37 0,000 1,399 

učitelji 14 2,143 0,663 

13 

V šolo hodim, 

ker tako želijo 

moji starši. 

romski 

učenci 
25 1,680 1,069 

-2,188 37 0,035 0,745 

učitelji 14 2,429 0,938 

14 

V šolo hodim, 

ker bi nekoč rad 

imel službo. 

romski 

učenci 
25 3,400 1,000 

3,035 37 0,004 1,001 

učitelji 14 2,357 1,082 

 

T-test je pokazal statistično pomembne razlike med oceno, ki so jo glede odnosa romskih 

učencev do šole in učenja podali učitelji, ter dejanskimi stališči romskih učencev do šole in 

učenja, pri trditvah pod številko 1 (t = 4,823, df = 37, p = 0,001), 9 (t = 2,759, df = 37, p = 

0,009), 12 (t = 3,973, df = 37, p = 0,001), 13 (t = -2,188, df = 37, p = 0,035), in 14 (t = 3,035, 

df = 37, p = 0,004). Če pogledamo natančneje, so učitelji pri trditvi Če pri pouku česa ne 

razumem, vprašam odnos romski učencev do šole in učenja ocenili veliko nižje kot romski 

učenci sami (Mromski učenci = 3,280, SDromski učenci = 1,061; Mučitelji = 1,643, SDučitelji= 0,929), prav 

tako tudi pri trditvah Pri pouku veliko sodelujem (Mromski učenci = 2,280, SDromski učenci = 0,936; 

Mučitelji = 1,500, SDučitelji= 0,650), Trudim se, da imam čim boljše ocene (Mromski učenci = 3,320, 

SDromski učenci = 0,988; Mučitelji = 2,143, SDučitelji= 0,663) in pri trditvi V šolo hodim, ker bi nekoč 

rad imel službo (Mromski učenci = 3,400, SDromski učenci = 1,000; Mučitelji = 2,357, SDučitelji = 1,082). 

Le pri trditvi V šolo hodim, ker tako želijo moji starši so učitelji podali višjo oceno kot romski 

učenci (Mromski učenci = 1,680, SDromski učenci = 1,069; Mučitelji = 2,439, SDučitelji = 0,938).  

Učitelji glede na zgoraj navedene rezultate odnos romskih učencev do šole in učenja ocenjujejo 

kot precej slabega. Če pogledamo tabelo 7, ugotovimo, da so učitelji kar pri 10 od 14 trditev 

podali nižjo oceno o odnosu romskih učencev do šole in učenja kot romski učenci sami.  

Cohen d velikost učinka je pokazala, da lahko govorimo o majhni velikosti učinka tudi pri 

trditvah: Učitelji mi pomagajo, kadar potrebujem pomoč (d = 0,313), Med poukom mi je 

dolgčas (d = 0,257), V razredu se počutim osamljen (d = 0,424), Rad hodim v šolo (d = 0,233) 

in V šoli se veliko naučim (d = 0,255). O srednji velikosti učinka pa lahko govorimo pri trditvi: 

Želim si, da bi obiskoval drugo šolo (d = 0,653). Tako bi lahko napovedali, da bi ob večjem 

vzorcu te razlike postale tudi statistično pomembne. 
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B. Klančičar (2016) je v svoji raziskavi preverila mnenja učiteljev o stališčih romskih učencev 

do šole in znanja, natančneje jo je zanimalo, koliko učitelji, ki poučujejo romske učence, 

poznajo njihova stališča,  in prišla do podobnih rezultatov, kot sem jih dobila v svoji raziskavi. 

Učitelji so izpolnili vprašalnik z istimi trditvami kot učenci, med izpolnjevanjem pa so imeli v 

mislih romske učence in so odgovarjali tako, kot so menili, da bi odgovarjali učenci Romi. 

Primerjava ocen učiteljev z dejanskimi stališči romskih učencev je pokazala, da se ocene 

učiteljev pri vseh trditvah, razen pri eni, močno razlikujejo od stališč njihovih romskih učencev, 

in sicer so ocene učiteljev nižje od izkazanih stališč učencev Romov. Statistična analiza je 

pokazala statistično pomembne razlike pri kar 18 trditvah od skupaj 24. Pri kar 13 trditvah je 

bila povprečna ocena učiteljev za 1 ali več nižja od ugotovljenega povprečja stališča romskih 

učencev. Pri trditvah, ki so se nanašale na pomen znanja, ocen in izobrazbe ter počutje v šoli, 

so se stališča Romov najbolj razlikovala od ocen učiteljev. Npr. pri trditvi »V šolo hodim, da 

bom lahko dobil službo« so bili odgovori romskih učencev višji kar za 2,4 (MRomi = 4,4; Mučitelji 

= 2,0). Edina trditev, pri kateri je bila ocena učiteljev višja od dejanskega stališča romskih 

učencev, je bila »Snov pri pouku je težka«. Učiteljem se namreč snov ne zdi tako težka kot 

njihovim romskim učencem (MRomi = 3,6; Mučitelji = 4,4). 

Prav tako so rezultati raziskave B. Meglič (2003) pokazali, da romski učenci svoj odnos do šole 

vrednotijo precej višje kot njihovi učitelji, npr. večina romskih učencev, ki je obiskovala 

prilagojen izobraževalni program, je trdila, da rada hodi v šolo, medtem ko so učitelji menili 

ravno nasprotno.  

Nizke ocene učiteljev glede odnosa romskih učencev do šole in učenja bi bilo mogoče povezati 

z nizko učno samopodobo, ki so jo pokazali v raziskavi sodelujoči romski učenci. Mnenje, ki 

ga imajo učitelji o romskih učencih, prav gotovo lahko vpliva tudi na njihova pričakovanja in 

vedenje do teh učencev. V teoretičnem delu sem podrobneje opisala dejavnike, ki jih M. 

Juriševič (1999c) navaja kot pomembne pri oblikovanju otrokove učne samopodobe: šolsko 

okolje, ki mora biti čim bolj ugodno, kar lahko učitelji dosežejo tako, da oblikuje učno okolje, 

ki je otroku prijetno in varno, sprejemajoče in spodbudno, poučevanje, ki ga učitelj prilagodi 

učencem svojega razreda, pričakovanja, ki jih učitelj v razredu izraža do učencev v besedni in 

nebesedni obliki, ter povratne informacije, ki jih otrok vsakodnevno pridobiva v šoli in 

predstavljajo jasne kriterije za učenčevo samovrednotenje oz. ocenjevanje lastnih učnih 

zmožnosti. M. Munda (2012) je med intervjuvanjem iz nekaterih odgovorov romskih učencev 

razbrala, da učitelji do nekaterih učencev kažejo nenaklonjenost in se do njih vedejo 

diskriminatorno. Glede na nizke ocene, ki so ji učitelji podali o odnosu romskih učencev do 

šole in učenja, lahko na tem mestu omenimo tudi samouresničujoče prerokbe, ki vplivajo tako 

na učno uspešnost učenca kot na njegovo učno samopodobo, kar skupaj prav gotovo vpliva na 

to, kako otrok vidi in doživlja šolo. S. Gomboc (2011) navaja, da gre pri samouresničujočih 

prerokbah za to, da pričakovanja učiteljev vplivajo na dosežke učencev oz. se dosežki in 

sposobnosti določene osebe izboljšajo/poslabšajo zato, ker ima učitelj pozitivna/negativna 

pričakovanja do njih. Tudi A. Bašelj (2015) poudarja, da lahko učitelj prav s svojim odnosom 

poglavitno vpliva na učno uspešnost in na vključenost romskih učencev v šolo. Boljše počutje 

v šoli vpliva na njihovo samopodobo in občutek enakovrednosti, kar jih dodatno motivira za 

učenje in drugo šolsko delo. 
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2.4.4 Odnos med učnim uspehom romskih učencev in njihovo učno samopodobo 

 

Zanimalo me je, kakšne so razlike na področju učne samopodobe med različno učno uspešnimi 

romskimi učenci, torej ali so tisti romski učenci, ki imajo boljšo učno samopodobo, v šoli tudi 

bolj uspešni in obratno. Pridobljene podatke o učni uspešnosti posameznega romskega učenca 

sem primerjala z njegovo učno samopodobo. 

 

Tabela 8: Učna samopodoba romskih učencev na področju splošnih predmetov, matematike in 

branja ter njihov učni uspeh 

Kruskal-Wallis test 

PODROČJA UČNE 

SAMOPODOBE 
USPEH n M χ2 df p 

SPLOŠNI 

PREDMETI 

nezadostno (1) 6 11,00 

1,680 2 0,432 zadostno (2) 17 13,03 

dobro (3) 2 18,75 

MATEMATIKA 

nezadostno (1) 6 11,42 

3,753 2 0,153 zadostno (2) 17 12,44 

dobro (3) 2 22,50 

BRANJE 

nezadostno (1) 6 12,58 

1,114 2 0,573 zadostno (2) 17 12,53 

dobro (3) 2 18,25 

 

S Kruskal-Wallis testom sem preverila, kakšen je odnos med učnim uspehom romskih učencev 

in njihovo učno samopodobo. Kruskal-Wallis test ni pokazal statistično pomembnih razlik med 

različno učno uspešnimi romskimi učenci in njihovo učno samopodobo na vseh treh področjih: 

splošni predmeti (χ2 = 1,680; df = 2; p = 0,432), matematika (χ2 = 3,753; df = 2; p = 0,153), 

branje (χ2 = 1,114; df = 2; p = 0,573).  

Glede na rezultate iz tabele 8 lahko rečemo, da učna samopodoba romskih učencev in njihov 

učni uspeh nista povezana, vseeno pa lahko v tabeli 8 vidimo, da so se učenci, ki imajo boljši 

učni uspeh, na vprašalniku pri vseh posameznih sestavinah učne samopodobe ocenili boljše kot 

tisti z nižjim učnim uspehom, npr. 6 romskih učencev, katerih učni uspeh je nezadosten, je pri 

učni samopodobi na področju matematike v povprečju zbralo 11,42 točk, medtem ko je 17 

zadostnih romskih učencev na tem področju učne samopodobe zbralo v povprečju 12,44 točk 

in nenazadnje sta 2 dobra učenca na istem področju učne samopodobe zbrala 22,50 točk. 

Pomembno je poudariti, da je bil vzorec majhen, zato teh rezultatov nikakor ne moremo 

posploševati na vse romske učence. 

Glede na to, da nekateri avtorji (Munda, 2012; Bašelj, 2015) navajajo, da v praksi prihaja do 

prilagajanja učnega uspeha romskih učencev zaradi različnih razlogov, med drugim tudi zaradi 
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ohranjanja oddelkov in starostne razlike med Romi in njihovimi sošolci, težko trdimo, da so 

ocene učne uspešnosti učencev Romov, ki sem jih pridobila, realne. Zanimivo je, da bi bilo, če 

bi se v šoli učni uspeh še vedno vrednotil od 1-5, kar 17 od 25 romskih učencev zadostnih (2), 

kar namreč zadostuje za napredovanje v višji razred. Po podatkih Peček in Lesar (2006) naj bi 

bil povprečen učni uspeh romskega učenca na razredni stopnji 2,13, na predmetni stopnji pa 

2,24, kar je v primerjavi z ostalimi učenci, ki imajo na razredni stopnji povprečen učni uspeh 

4,17, na predmetni pa 3,80, precej nizko. Če izračunamo povprečen uspeh romskih učencev, ki 

so sodelovali v raziskavi, dobimo povprečno oceno 1,84. 
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2.4.5 Odnos med rednostjo obiskovanja pouka romskih učencev in njihovim učnim 

uspehom 

Zanimalo me je tudi, kakšne so razlike med različno učno uspešnimi romskimi učenci in 

obiskom pouka, natančneje - želela sem preveriti, ali so učenci, ki imajo boljši učni uspeh, tudi 

bolj redno prisotni pri pouku in obratno. 

 

Tabela 9: Prisotnost romskih učencev in njihov učni uspeh 

Kullbackov 2Î preizkus 

PRISOTONOST USPEH n 2Î df p 

REDNO PRISOTEN V 

ŠOLI 

nezadostno (1) 5 

3,926 4 0,416 

zadostno (2) 10 

dobro (3) 2 

MANJKA NEKAJKRAT 

NA MESEC 

nezadostno (1) 0 

zadostno (2) 3 

dobro (3) 0 

MANJKA NEKAJKRAT 

NA TEDEN 

nezadostno (1) 1 

zadostno (2) 4 

dobro (3) 0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,926; df = 4; p = 0,416). Glede na rezultate lahko rečemo, da prisotnost romskih učencev v 

šoli ne vpliva na njihov učni uspeh. Iz tabele 9 je razvidno, da imajo 4 romski učenci, ki 

manjkajo nekajkrat na teden, zadosten uspeh, medtem ko ima 5 romskih učencev, ki so redno 

prisotni v šoli, nezadosten uspeh.  

Nasprotno je v raziskavi ugotovila B. Klančičar (2016), ki je prav tako preverila, ali je obisk 

pouka povezan z učnim uspehom učencev. Ugotovila je, da obisk pouka ni povezan z učnim 

uspehom neromskih učencev (93,3 % prisotnost), a je povezan z uspehom romskih učencev 

(67,4 % prisotnost), kar pojasnjuje s tem, da nekateri romski učenci zelo pogosto izostajajo od 

pouka in zamujeno snov zelo težko nadoknadijo, z leti šolanja pa se razlike v znanju le 

povečujejo. Zaključuje, da prav ti podatki opominjajo, da je potrebno učence Rome še posebej 

spodbujati k rednejšemu obiskovanju pouka.  

Iz tabele 9 je razvidno, da kar 5 romskih učencev od skupaj 25, od pouka izostaja nekajkrat 

tedensko. Zanimivo je, da ima 4 od 5 učencev, ki pravzaprav zamudijo velik del pouka, 

zadostno oceno. Glede na to, da šole, ki jih obiskujejo romski učenci, za te učence prejemajo 

tudi dodatna finančna sredstva (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki 

Sloveniji, 2011), in ker na nekaterih šolah prihaja do prilagajanj v ocenjevanju romskih učencev 

(Munda, 2012; Bašelj, 2015), bi bilo možno, da podatki o učnem uspehu in prisotnosti romskih 

učencev niso popolnoma zanesljivi oz. natančni. 
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2.5 SKLEPI 

 

V svojem magistrskem delu sem si zadala šest ciljev. Naj na tem mestu najprej poudarim, da 

rezultate, ki sem jih dobila, ne moremo posploševati na vse romske učence, saj je bil vzorec 

romskih učencev, ki so sodelovali v raziskavi, majhen. Šola, ki jo obiskuje večji delež romskih 

učencev v MO Novo mesto, namreč ni bila pripravljena na sodelovanje.   

Prvi cilj je bil ugotoviti, kakšne so splošna, učna in socialna samopodoba romskih učencev v 

primerjavi z njihovimi vrstniki, ki niso Romi. Rezultati so pokazali, da imajo romski učenci v 

primerjavi z njihovimi sošolci statistično pomembno nižjo tako splošno kot učno samopodobo, 

na področju socialne samopodobe pa se med njimi ne pojavljajo statistično pomembne razlike.  

Nižja učna samopodoba romskih učencev v primerjavi z ostalimi sošolci je bila nekako tudi 

pričakovana. Med vsemi dejavniki učne neuspešnosti, ki sem jih navedla v teoretičnem delu, je 

po mojem mnenju ta, da je pri večini Romov znanje slovenskega jezika zelo pomanjkljivo, eden 

ključnih razlogov za učno neuspešnost, kar posledično vpliva tudi na učno samopodobo. Prav 

tako kar 5 od 25 romskih učencev, ki so sodelovali v raziskavi, od pouka izostaja večkrat 

tedensko, kar pušča velike vrzeli v znanju, ki pa se z leti le še večajo. 

V teoretičnem delu sem navedla, da so nekatere raziskave (Macura-Milovanović, 2006a; 

Berčon, 2006; Peček, Čuk in Lesar, 2006) pokazale, da so romski učenci s strani svojih sošolcev 

in učiteljev ponekod še vedno diskriminirani, kar pa glede na rezultate moje raziskave ne velja, 

saj so romski učenci pokazali pozitivno socialno samopodobo. Vseeno bi izpostavila to, da 

trditve, ki so se v vprašalniku nanašale na vrstnike, niso specifično omenjale le sošolcev (Imam 

veliko prijateljev, Z drugimi otroki se dobro razumem, Imam več prijateljev kot večina otrok, 

Med vrstniki sem priljubljen, Večina otrok me ima rada). Ker glede na literaturo in lastne 

izkušnje z romskimi učenci nisem pričakovala tako visoke socialne samopodobe romskih 

učencev na področju vrstnikov, sem nekaj sodelujočih romskih učencev vprašala glede njihovih 

prijateljev. Izkazalo se je, da je imelo kar nekaj romskih učencev v mislih svoje prijatelje in 

vrstnike znotraj družine in sorodnikov, kar je mogoče tudi vplivalo na rezultate. Kot navaja M. 

Hrženjak (2002), je za romske družine značilno sobivanje vsaj treh generacij, razširjena družina 

pa se po navadno naseljuje skupaj. Prav tako Mikuš Kos (1999, v Popošek, 2006) navaja, da je 

za romsko družino značilno, da je velika, sorodniki pa so med seboj trdno povezani. Mogoče bi 

to, da bi trditve navajale konkretno le sošolce, vplivalo na rezultate raziskave. 

 

Naslednji cilj je bil ugotoviti, kakšen je odnos romskih učencev do šole in učenja v primerjavi 

z njihovimi vrstniki, ki niso Romi. V družbi še vedno obstaja prepričanje, da Romom šolanje 

ne predstavlja vrednote, da v šolanju ne vidijo smisla in se jim izobraževanje ne zdi pomembno 

(Heds, 2001, v Lesar in Dežman, 2012; Krek in Vogrinc, 2005; Štrbenc, 2006, v Klančičar 

2016), in da naj bi jim bilo ustvarjanje družine v zgodnih najstniških letih prioriteta (Krek in 

Vogrinc, 2005),  kar pa ni v skladu z rezultati moje raziskave. Rezultati so namreč pokazali, da 

imajo romski učenci pozitiven odnos do šole in učenja, torej se zavedajo, da je šola pomembna, 

in vedo, zakaj jo obiskujejo. Zgoraj navedenemu prepričanju nasprotujejo tudi rezultati 

raziskave M. Berčon (2006), saj je prišla do ugotovitve, da 77 % romskih učencev, ki so 

sodelovali v raziskavi, želi dokončati osnovno šolo. Tisti, ki so odgovorili, da ne želijo 
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dokončati osnovne šole, so kot razloge navedli, da jim je pretežko in zato mislijo, da jim ne bo 

uspelo. Še večjo željo po dokončanju osnovne šole so izkazali romski učenci v Mariboru, saj 

jih je kar 84 % odgovorilo, da želijo in se trudijo dokončati osnovno šolo (Munda, 2012). 

 

Ker sem želela primerjati ocene učiteljev glede odnosa romskih učencev do šole in učenja in 

dejanska stališča romskih učencev do šole in učenja, so vprašalnik z istimi trditvami tako kot 

učenci izpolnili tudi njihovi učitelji. Ti rezultati so me najbolj presenetili, saj so učitelji odnos 

romskih učencev ocenili nižje kot otroci sami. Statistična analiza podatkov sprva sicer ni 

pokazala  statistično pomembnih razlik med oceno, ki so jo glede odnosa romskih učencev do 

šole in učenja podali učitelji, ter dejanskimi stališči romskih učencev. Ko sem preverila 

statistične razlike pri posameznih trditvah, se je izkazalo, da se pojavljajo pomembne razlike 

pri 5 trditvah, Cohenov d pa je pokazal razlike kar pri 11 trditvah od 14. Natančneje, izkazalo 

se je, da so učitelji pri 10 od 14 trditev podali nižjo oceno o odnosu romskih učencev do šole in 

učenja v primerjavi z romski učenci. Zanimivo je, da so do podobnih rezultatov prišle tudi 

nekatere druge avtorice (Meglič, 2003; Munda, 2012). Lesar in Dežman (2012) sta v raziskavi, 

v kateri je sodelovalo 34 učiteljic razrednega pouka, prišli do ugotovitve, da učiteljice kot 

najpogostejše dejavnike učne neuspešnosti romskih učencev navajajo tiste, ki se navezujejo na 

same učence in njihovo družino oz. okolje iz katerega prihajajo, šele na zadnje mesto 

postavljajo kot pomemben dejavnik učne neuspešnosti tudi pristop pedagoških delavcev, kar 

kaže na to, da so prepričane, da njihova vloga nima pomembnega vpliva na učno uspešnost. Če 

pogledamo rezultate naše raziskave in dejstvo, da imajo romski učenci v primerjavi z njihovimi 

sošolci nižjo tako splošno kot socialno samopodobo, slab učni uspeh in veliko število zamujenih 

učnih ur in da njihovi učitelji ocenjujejo njihov odnos do šole in učenja kot slab, lahko rečem 

le to, ali se učitelji res ne vprašajo, ali njihov odnos do romskih učencev, način poučevanja ter 

vključevanje teh učencev res nima nobenega vpliva na njihovo slabo učno uspešnost, pogoste 

izostanke, slabo učno samopodobo ipd. 

 

Zadnji cilj je bil ugotoviti, kakšen je odnos med učnim uspehom romskih učencev in njihovo 

učno samopodobo ter rednostjo obiskovanja pouka, torej ali uspešnejši romski učenci redkeje 

manjkajo in ali je njihova samopodoba boljša v primerjavi s tistimi, ki imajo slabši učni uspeh. 

Statistična analiza sicer ni pokazala, da bi učni uspeh vplival na samopodobo in prisotnost 

romskih učencev v šoli, a ko pogledamo posamezne podatke, ugotovimo, da so se učenci, ki 

imajo boljši učni uspeh, na vprašalniku pri vseh posameznih sestavinah učne samopodobe 

ocenili boljše kot tisti z nižjim učnim uspehom.  

Pri prisotnosti in učni uspešnosti težko naredimo kakšne logične zaključke, saj imajo 4 romski 

učenci, ki manjkajo nekajkrat na teden, zadosten uspeh, medtem ko ima 5 romskih učencev, ki 

so redno prisotni v šoli, nezadosten uspeh. Pravzaprav si lahko te rezultate razlagamo le na 

podlagi dejstev, ki sem jih omenila že pri analizi rezultatov, in sicer, da na nekaterih šolah zaradi 

različnih razlogov prihaja do prilagajanj v ocenjevanju romskih učencev (Munda, 2012; Bašelj, 

2015), prav tako pa šole, na katere so vpisani romski učenci, za te učence prejemajo dodatna 

finančna sredstva (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2011). 

Tako težko trdim, da so podatki o učnem uspehu in prisotnosti romskih učencev zanesljivi.  
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Rezultati raziskave so kljub temu, da je bil vzorec majhen, pokazali, da je na področju vzgoje 

in izobraževanja romskih učencev na Dolenjskem še veliko možnosti za izboljšave oz. njihovo 

bolj kakovostno učenje in preživljanje časa v šoli. V prvi vrsti se mi zdi pomembno, da se 

učitelji začnejo bolj zavedati svoje pomembne vloge, in da, kot pravi A. Bašelj (2015), 

spremenijo nekaj tradicionalnih pogledov na odnose, vzgojo in učence nasploh. Seveda pa ne 

moremo za nižjo učno uspešnost romskih učencev, pogoste izostanke in slabšo samopodobo v 

primerjavi z njihovimi vrstniki okriviti le učiteljev. Za izboljšanje stanja na področju romske 

problematike bo prav gotovo potreben boljši dialog med Romi in večinskim prebivalstvom na 

vseh področjih družbe, ne le v šoli. 
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4 PRILOGE 

 

4.1 Vprašalnik za opisovanje samega sebe (SDQ-I) in vprašalnik o odnosu do šole in učenja 

 

 

Ime in priimek, razred: ___________________________ 

 

Vsi učenci v razredu imate določeno mnenje o sebi. Pred tabo so trditve, ki ti bodo pomagale, 

da razmisliš o sebi. Pozorno preberi trditev in obkroži odgovor, ki zate zares velja. Napačnih 

odgovorov ni.  

Vedno lahko obkrožiš le enega izmed štirih možnih odgovorov: 

NI TAKO – kar pomeni, da to zate nikoli ne velja 

REDKO JE TAKO – kar pomeni, da to zate velja le včasih 

POGOSTO JE TAKO – kar pomeni, da to zate skoraj vedno velja 

TAKO JE – kar pomeni, da to zate vedno velja 

 

1. USPEŠEN SEM PRI VSEH ŠOLSKIH PREDMETIH. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

2. LEPO BEREM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

3. STARŠI ME RAZUMEJO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

4. NE MARAM MATEMATIKE. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

5. IMAM VELIKO PRIJATELJEV. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

6. RAD DELAM NALOGE PRI VSEH ŠOLSKIH PREDMETIH. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

7. RAD BEREM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

8. MOJI STARŠI SO PO NAVADI RAZOČARANI NAD TEM, KAR POČENEM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

9. MATEMATIČNE NALOGE SO ZAME LAHKE. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 
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10. HITRO SI PRIDOBIM NOVE PRIJATELJE. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

11. IMAM DOBRE OCENE PRI VSEH ŠOLSKIH PREDMETIH. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

12. DOBRO BEREM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

13. RAD IMAM SVOJE STARŠE. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

14. VESELIM SE MATEMATIKE. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

15. VEČINA OTROK IMA VEČ PRIJATELJEV KOT JAZ. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

16. NE MARAM ŠOLSKIH PREDMETOV. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

17. BRANJE ME ZANIMA. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

18. MOJI STARŠI ME IMAJO RADI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

19. PRI MATEMATIKI IMAM DOBRE OCENE. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

20. Z DRUGIMI OTROKI SE DOBRO RAZUMEM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

21. POČNEM VELIKO POMEMBNIH STVARI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

22. HITRO SE NAUČIM SNOVI PRI VSEH ŠOLSKIH PREDMETIH. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

23. SLABO BEREM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

24. ČE BOM IMEL OTROKE, JIH BOM VZGAJAL TAKO, KOT MENE VZGAJAJO 

MOJI STARŠI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

25. MATEMATIKA ME ZANIMA. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

26. VRSTNIKI ME HITRO SPREJMEJO V SVOJO DRUŽBO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

27. NA SPLOŠNO NISEM USPEŠEN. 
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ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

28. ZANIMAJO ME VSI ŠOLSKI PREDMETI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

29. RAD BEREM KNJIGE ZA DOMAČE BRANJE. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

30. S STARŠI PREŽIVIM VELIKO ČASA. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

31. HITRO RAZUMEM SNOV PRI MATEMATIKI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

32. DRUGI OTROCI SI ŽELIJO BITI PRIJATELJI Z MENOJ. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

33. NA SPLOŠNO ŽELIM OSTATI TAK, KOT SEM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

34. PRI ŠOLSKIH PREDMETIH NISEM USPEŠEN. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

35. BRANJE MI NE DELA TEŽAV. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

36. MOJI STARŠI SO PRIJETNI ZA POGOVOR. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

37. MATEMATIKA MI JE VŠEČ. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

38. IMAM VEČ PRIJATELJEV KOT VEČINA OTROK. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

39. PONOSEN SEM NA TO, KAR NAREDIM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

40. VESELIM SE VSEH ŠOLSKIH PREDMETOV. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

41. VESELIM SE BRANJA. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

42. S STARŠI SE DOBRO RAZUMEM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

43. DOBER SEM PRI MATEMATIKI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 
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44. MED VRSTNIKI SEM PRILJUBLJEN. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

45. NIČESAR NE MOREM DOBRO NAREDITI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

46. NALOGE IZ ŠOLSKIH PREDMETOV SO ZAME LAHKE. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

47. NE MARAM BRANJA. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

48. S STARŠI PREŽIVIM VELIKO LEPIH TRENUTKOV. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

49. STVARI, KI SE JIH LOTEVAM, LAHKO OPRAVIM TAKO DOBRO KOT 

VEČINA DRUGIH LJUDI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

50. UŽIVAM V REŠEVANJU MATEMATIČNIH NALOG. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

51. VEČINA OTROK ME IMA RADA. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

52. DRUGI MISLIJO, DA SEM DOBER ČLOVEK. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

53. VŠEČ SO MI VSI ŠOLSKI PREDMETI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

54. VEČINA MOJIH LASTNOSTI JE DOBRIH. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

55. HITRO SE NAUČIM SNOVI, KI JO PREBEREM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

56. SEM TAKO USPEŠEN KOT VEČINA DRUGIH LJUDI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

57. PRI MATEMATIKI SEM SLAB. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

58. KO SE ČESA LOTIM, TO DOBRO OPRAVIM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

Nadaljevanje vprašalnika z vprašalnikom o odnosu učencev do šole in učenja  

 

1. ČE PRI POUKU ČESA NE RAZUMEM, VPRAŠAM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 
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2. UČITELJI MI POMAGAJO, KADAR POTREBUJEM POMOČ. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

3. MED POUKOM MI JE DOLGČAS. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

4. VESEL SEM, DA OBISKUJEM TO ŠOLO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

5. ŽELIM SI, DA BI OBISKOVAL DRUGO ŠOLO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

6. V RAZREDU SE POČUTIM OSAMLJEN. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

7. UČITELJI SE UKVARJAJO SAMO Z UČENCI, KI NIMAJO TEŽAV. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

8. NA TESTIH LAHKO POKAŽEM SVOJE ZNANJE. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

9. PRI POUKU VELIKO SODELUJEM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

10. RAD HODIM V ŠOLO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

11. V ŠOLI SE VELIKO NAUČIM. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

12. TRUDIM SE, DA IMAM ČIM BOLJŠE OCENE. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

13. V ŠOLO HODIM, KER TAKO ŽELIJO MOJI STARŠI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

14. V ŠOLO HODIM, KER BI NEKOČ RAD IMETI SLUŽBO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 
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4.2 Vprašalnik o odnosu romskih učencev do šole in učenja (za učitelje) 

 

Razred, ki ga poučujete: ________________ 

Sem Jasmina Perko, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V svoji magistrski nalogi želim 

ugotoviti samopodobo romskih učencev ter njihov odnos do šole in učenja. Prosila bi vas, da 

izpolnite spodnji vprašalnik glede odnosa romskih učencev do šole in učenja. Trditve se 

nanašajo izključno na romske učence. Glede na vaše izkušnje, ki jih imate z romskimi učenci, 

pod vsako trditvijo obkrožite ustrezen odgovor. Vedno lahko obkrožite le enega izmed štirih 

možnih odgovorov: 

NI TAKO – pomeni, da to za romske učence nikoli ne velja 

REDKO JE TAKO – pomeni, da to za romske učence velja le včasih 

POGOSTO JE TAKO – pomeni, da to za romske učence skoraj vedno velja 

TAKO JE – pomeni, da to za romske učence vedno velja 

 

1. ČE PRI POUKU ČESA NE RAZUMEJO, VPRAŠAJO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

2. POMAGAM JIM, KADAR POTREBUJEJO POMOČ. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

3. MED POUKOM JIM JE DOLGČAS. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

4. VESELI SO, DA OBISKUJEJO TO ŠOLO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

5. ŽELIJO SI, DA BI OBISKOVALI DRUGO ŠOLO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

6. V RAZREDU SE POČUTIJO OSAMLJENI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

7. RAJE SE UKVARJAM Z UČENCI, KI NIMAJO TEŽAV. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

8. NA TESTIH LAHKO POKAŽEJO SVOJE ZNANJE. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

9. PRI POUKU VELIKO SODELUJEJO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

10. RADI HODIJO V ŠOLO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 
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11. V ŠOLI SE VELIKO NAUČIJO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

12. TRUDIJO SE, DA IMAJO ČIM BOLJŠE OCENE. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

13. V ŠOLO HODIJO, KER TAKO ŽELIJO NJIHOVI STARŠI. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 

14. V ŠOLO HODIJO, KER BI NEKOČ RADI IMELI SLUŽBO. 

ni tako              redko je tako                  pogosto je tako             tako je 

 


