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POVZETEK 

Zaradi vse pogostejših migracij postaja evropska družba vse bolj večkulturna, toda zdi se, da se 

s tem ne zna ali ne zmore spoprijemati na način, ki bi omogočal spoštljivo sobivanje drugačnih, 

temelječe na medsebojnem sprejemanju, ob želji in pripravljenosti po vstopanju v medsebojne 

bližnje odnose. 

 

V teoretičnih izhodiščih najprej analiziramo stanje današnje postmoderne družbe, izhajajoč iz 

prehoda iz moderne v postmoderno, ter položaj človeka v njej. Zaradi mnogoterosti vrednotnih 

sistemov v njej se nadalje sprašujemo o človekovih pravicah kot univerzalnem, obče veljavnem 

načelu zahodnih demokratičnih družb. Zaradi vse večjih kritik tega koncepta nato analiziramo 

koncept svetovnega etosa, ki po mnenju mnogih poglablja oziroma z etičnega vidika dopolnjuje 

koncept človekovih pravic. Kot enega temeljnih konceptov, na katerega se zahodne 

demokratične družbe naslanjajo, obravnavamo tudi koncept tolerance in koncept pripoznanja, 

ki odgovarja na številne kritike koncepta tolerance. Težave na ravni družbe se odražajo tudi v 

šolskem prostoru, zato analiziramo, ali je osnovno šolo mogoče utemeljiti na človekovih 

pravicah in svetovnem etosu. Ker zagovarjamo stališče, da se mora šola razviti v prostor 

sobivanja v smislu sožitja drugačnih, predstavljamo koncepte in pristope, ki so v šolah temeljni 

za razvijanje kulture sožitja, temelječe na spoštovanju drugega kot drugačnega. Analiza stanja 

v slovenskih osnovnih šolah na sistemski in praktični ravni pokaže pomanjkljivosti pri 

vključevanju učencev neslovenskih etnij, izhajajoče predvsem iz tolerančnih in asimilacijskih 

prej kot spoštljivostnih teženj, zato smo izpeljali raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti 

predvsem, ali v slovenskem osnovnošolskem prostoru med učitelji in učenci prevladuje samo 

načelno ali tudi dejansko spoštovanje do etnij ter ali obstajajo razlike v odnosu do različnih 

etnij. 

 

V Empiričnem delu I predstavljamo izsledke raziskave, opravljene na vzorcu 1.037 učencev in 

187 učiteljev iz šestih slovenskih občin. Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, ki smo 

ga za namene raziskave oblikovali sami, in jih osmislili ter interpretirali s polstrukturiranimi 

intervjuji, opravljenimi na vzorcu 26 učencev iz ene osnovne šole v ljubljanski občini ter 15 

učiteljic iz treh osnovnih šol osrednjeslovenske regije. Podatke predstavljamo skozi štiri sklope, 

tj. glede na raziskovalna vprašanja. 
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Glavni izsledki prvega sklopa raziskave, vezani na odnos učencev do etnij, kažejo, da: imajo 

deklice v primerjavi z dečki boljši odnos do etnij; se zgodovinska rivalstva med etnijami 

odražajo na učencih; imajo mlajši učenci slabši odnos do etnij kot starejši; dvojezična politika 

lahko vpliva na odnos učencev do ene ali druge tradicionalne narodne manjšine; imajo učenci 

najslabši odnos do Romov in Albancev, najboljšega pa do Slovencev, Angležev, Nemcev in do 

Hrvatov; je stopnja načelnega spoštovanja vedno višja od stopnje pripravljenosti po vstopanju 

v bližnje odnose z etnijami. Izsledki, vezani na odnos učiteljev do etnij, kažejo, da: je odnos 

učiteljev do etnij zelo dober; so učitelji v primerjavi z učiteljicami nekoliko bolj naklonjeni 

sprejemanju učencev različnih etnij v razred; se med učitelji iz različnih krajev kaže nekoliko 

slabši odnos do Romov in Albancev. Ugotovili smo tudi, da imajo učenci v primerjavi z učitelji 

nekoliko boljši odnos do Slovencev in Angležev ter vidno slabši odnos od učiteljev do Albancev 

in Romov. 

 

Glavni izsledki drugega sklopa raziskave, vezani na mnenje učencev o odnosu učencev do etnij, 

kažejo, da: učenci zaznavajo, da je načelna stopnja spoštovanja učencev do etnij višja od stopnje 

pripravljenosti vstopanja v bližnje odnose z njimi; učenci tistih etnij, ki imajo sami slab odnos 

do določenih etnij, kot takega zaznavajo tudi odnos preostalih učencev; imajo učenci nižjih 

razredov boljše mnenje o odnosu učencev do etnij v primerjavi z učenci iz višjih razredov; se 

učenci zavedajo slabšega odnosa učencev do Romov. Glavni izsledki, vezani na mnenje 

učiteljev o odnosu učencev do etnij, kažejo, da imajo učiteljice v primerjavi z učitelji boljši 

vpogled v realen odnos učencev do etnij, kot se je pokazal v prvem sklopu raziskave. Ugotovili 

smo tudi, da učenci in učitelji zaznavajo bolj sprejemajoč odnos učencev do etnij, ki v družbi 

uživajo večji ugled, kot do etnij, ki v družbi uživajo slabši ugled. Učitelji se problematike 

slabega odnosa učencev do etnij zavedajo v večji meri kot učenci sami. 

 

Glavni izsledki tretjega sklopa raziskave, vezani na mnenje učencev o odnosu učiteljev do etnij, 

kažejo, da je mnenje učencev o odnosu učiteljev sorazmerno dobro in da učenci tistih etnij, ki 

imajo sami slabši odnos do določenih etnij, kot takega doživljajo tudi odnos učiteljev do teh 

etnij. Glavni izsledki, vezani na mnenje učiteljev o odnosu učiteljev do etnij, kažejo, da je to 

zelo dobro, a vendar kot najslabšega ocenjujejo odnos učiteljev do Romov in Albancev. 

Ugotovili smo tudi, da učenci odnos učiteljev do etnij ocenjujejo bolje kot učitelji. 

 

Mnenje o prisotnosti in učinkovitosti pristopov in dejavnosti na ravni razreda in šole, ki vplivajo 

na graditev spoštljivih odnosov do etnij, smo v četrtem sklopu raziskave na osnovi opravljene 
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faktorske analize analizirali skozi dva faktorja, in sicer skozi usmerjenost šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin (1. faktor) ter usmerjenost šole v ohranjanje in razvijanje etničnih 

identitet (2. faktor). Glavni izsledki, vezani na mnenje učencev, kažejo, da: imajo učenci Romi 

(večina jih prihaja iz Lendave) in Madžari najboljše mnenje o 2. faktorju; učenci, pripadniki 

etnij nekdanje Jugoslavije, slabše ocenjujejo 2. faktor. V pozitivnem mnenju o 2. faktorju 

izstopajo tudi učitelji iz Lendave. Ko smo primerjali mnenje učencev in učiteljev, smo 

ugotovili, da je mnenje učiteljev o obeh faktorjih slabše od mnenja učencev. 

 

Na osnovi pridobljenih rezultatov in teoretičnih izhodišč smo oblikovali smernice za vzgojno-

izobraževalno delo šol, v katerih je poudarek predvsem na odnosni in vzgojni dimenziji 

razvijanja spoštljivih odnosov do drugih kot drugačnih. Smernice zajemajo osem področij, in 

sicer: razvijanje medkulturnega in protipristranskega etosa šole, pri čemer je poudarjen pomen 

reflektirane analize šolske situacije in vzgoje h kritični (samo)refleksiji z uporabo metode 

kritičnih dogodkov; razvijanje medkulturne občutljivosti pri učencih; spodbujanje (z)možnosti 

razvijanja pozitivne identitete; razvijanje razumevanja do drugega kot drugačnega s predlogi 

metod, ki vzbujajo razumevanje do drugega kot drugačnega; dialoški pedagoški pristop učitelja 

in aktivno poslušanje učencev; empatično in eksotopično razumevanje drugega; spodbujanje in 

omogočanje stika z drugim kot drugačnim – vstopanje v kakovostne medosebne odnose; 

spodbujanje in uporaba sodelovalnega učenja ter v tem okviru predvsem skupinskega 

raziskovanja. 

 

Ker smo želeli preveriti potrebnost, uporabnost in aplikativnost ter posledično učinkovitost 

oblikovanih smernic, smo na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol izpeljali akcijsko raziskavo, 

katere ugotovitve predstavljamo v Empiričnem delu II. V okviru akcijske raziskave tako 

predstavljamo in analiziramo štiri glavne akcije, ki so bile izpeljane na šoli ob upoštevanju 

smernic in potreb šole. Raziskava je pokazala, da je delo, upoštevajoč smernice, potrdilo ne le 

njihovo potrebnost, ampak tudi učinkovitost, zato je mogoče potrditi, da smernice lahko 

pripomorejo k oblikovanju spoštljivih odnosov do različnih etnij. Pokazale so se namreč 

pozitivne spremembe v odnosih med učenci različnih etnij, pogledu in razumevanju ter v 

spoštovanju do drugih etnij; vzpostavilo se je vidno cenjenje prej zapostavljenih etnij; pri 

učencih se je razvila želja po znanju o drugih etnijah, predvsem pa želja po stiku z drugim in 

učenju od njega. Kljub temu pa so se pokazale določene omejitve oziroma dejstva, ki jim je 

treba pri vpeljevanju smernic v šolsko delo nameniti pozornost, in tako dopolnjujejo oblikovane 

smernice: spreminjanje etosa šole je dolgoročen cilj, ki ga je treba zasledovati postopno; 
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aplikacija smernic terja veliko časa, saj gre za dolgoročen proces; učitelji morajo biti naklonjeni 

spremembam ter oblikovanju protipristranskega in medkulturnega etosa šole ter na to vezane 

spoštljivosti do različnih etnij; smernice je učiteljem treba predstaviti čim bolj konkretno; 

učitelji morajo najprej sami spoznati svojo stopnjo medkulturne občutljivosti; treba je delati na 

implicitnih teorijah učiteljev in dekonstrukciji konceptov, ki jih imajo sami za samoumevne, 

neproblematične, pa to niso; na šoli je potreben t. i. kritični prijatelj. 

 

V sklepnem delu disertacije ob temeljnih ugotovitvah našega dela ponujamo tudi predloge za 

spremembe v izobraževanju pedagoških delavcev, ki bi jim omogočile pridobitev znanj za delo 

skladno s smernicami, predvsem pa zavedanje lastnih stališč do drugačnih in delo na sebi, saj 

je to ključno za učinkovitost njihovega nadaljnjega dela v smeri razvijanja spoštljivih odnosov 

med učenci. 

 

Ključne besede: spoštovanje drugega kot drugačnega, odnos učencev in učiteljev do 

etnij, smernice za delo učiteljev, medkulturnost, protipristranskost 
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ABSTRACT 

Due to the increasing scale of migration, European society is becoming more and more 

multicultural. However, society itself seems not to know or is unable to cope with 

multiculturalism in a way that allows a respectful coexistence with the Others, based on mutual 

acceptance, will and commitment to enter into closer relationships. 

 

In the theoretical section the state of contemporary postmodern society is analysed, as well as 

the transition from modern to postmodern society. Furthermore, the position of an individual in 

this transition it analysed. Due to the variety of value systems in the postmodern society, this 

thesis questions human rights as a universal and commonly accepted principle of Western 

democratic societies. Because of the growing criticism of that concept, the thesis then analyses 

the concept of the global ethic, which, according to many, deepens or ethically complements 

the concept of human rights. The concept of tolerance as one of the fundamental concepts of 

Western democratic societies is also discussed. The study further examines the concept of 

recognition, which addresses a number of criticisms of the tolerance concept. 

 

The problems at the broader societal level are also reflected in the school environment, so the 

study examines whether the public elementary school can be based on human rights and the 

global ethic. The paper argues that schools should be developed into a coexistence environment, 

particularly coexistence with the Others. For that reason, this thesis presents the concepts and 

approaches that are fundamental in the development of a coexistence culture based on respect 

for the Other as different. The analysis of the situation in Slovene primary schools at both the 

systemic and the practical level shows deficiencies in the inclusion of pupils of non-Slovene 

origin, primarily deriving from tolerance and assimilation rather than respect tendencies. 

 

Before this theoretical background, a study is carried out to determine, in particular, whether 

among the teachers and pupils in the Slovene elementary schools the respect for ethnicities 

predominates only as a principle or as actual interpersonal behaviour, and whether there are 

differences in attitudes towards different ethnicities.   

 

The Empirical part I presents the results of the research carried out on a sample of 1037 pupils 

and 187 teachers from six Slovenian municipalities. Data were collected with a questionnaire, 

specially designed for the purpose of this research. Data were also collected via semi-structured 
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interviews, which deepened meaning of the questionnaire data. The interviews were conducted 

on a sample of 26 pupils from one elementary school in the Ljubljana municipality and 15 

teachers from three elementary schools in the Central Slovenia region. Data are presented 

through four sections, according to research questions. The main findings of these four research 

questions are summarized in the following.  

 

The main findings of the first section of research, related to pupils’ attitudes towards ethnicities, 

show that: girls have a more positive attitude compared to boys; historical rivalries between 

ethnicities have a bearing on pupils’ attitudes; younger students have a more negative attitude 

towards ethnicities than older students; bilingual politics can influence the attitude of pupils to 

one or the other traditional national minority; pupils have the most negative attitude towards 

students of Roma and Albanian background, and the most positive for Slovenes, English and 

Germans, as well as Croats. The study also shows that the degree of principle of respect is 

always higher than the degree of willingness to enter into closer relationships with different 

ethnicities. Furthermore, the attitudes towards ethnicities were also collected from the teachers. 

The results demonstrate that: the attitude of teachers to ethnicities is very good; male teachers 

are slightly more inclined to accept students from different ethnic groups in the class compared 

to female teachers; there is somewhat more negative attitude towards pupils of Roma and 

Albanian origin among teachers from different places. It is also noted that in comparison with 

teachers, pupils have a slightly more positive attitude towards Slovenes and English and a 

noticeably more negative attitude than teachers to Albanian and Roma students.  

 

The main findings of the second section of research, related to pupils’ opinion of pupils’ 

attitudes towards ethnicities, show that pupils perceive that the principle level of respect for 

pupils to other ethnic groups is higher than the degree of willingness to enter into closer 

relationships with them. Pupils of those ethnic origin that have a negative attitude to certain 

ethnicities themselves, are aware of the same negative attitude of other students; pupils of the 

lower years have a more positive opinion of pupils’ attitudes towards ethnicities compared to 

older pupils; pupils are aware of the poorer attitude of peers towards the pupils of Roma 

background. Furthermore, the results related to the teachers’ opinion on pupils’ attitudes 

towards ethnicities, demonstrate that female teachers have a better insight into the real attitudes 

of pupils to ethnicities than male teachers, as demonstrated in the first section of research. The 

research also found that pupils and teachers are aware of a more accepting attitude of pupils to 

ethnicities, which enjoy a more positive reputation in the Slovenian society than to those who 
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have a lesser reputation. Teachers are aware of the problem of pupils’ negative attitudes towards 

ethnicities to a greater degree than pupils themselves. 

 

The main findings of the third section of the study, related to pupils’ opinion of teachers’ 

attitudes towards ethnicities, show that this variable is relatively good, and that pupils of those 

ethnicities that themselves have a more negative attitude towards certain ethnic groups, also 

experience the same attitude of teachers towards those ethnicities. The main findings related to 

teachers’ opinion on teachers’ attitudes towards ethnicities show that this is very good, and at 

the most negative, they indicate the attitude of teachers towards pupils of Roma and Albanian 

background. It was also found that pupils’ assessment of teachers’ attitudes to ethnicities is 

more positive than those of the teachers. 

 

The fourth section of the study examines by factor analyses the opinion on the presence and the 

effectiveness of approaches and activities at the level of the class and the school, which 

influence the development of respectful relations with fellow pupils of other ethnicities through 

the orientation of the school in the implementation of the equality of ethnic groups (1st factor) 

and school orientation in the preservation and development of ethnic identities (2nd factor). The 

main findings related to pupils’ opinion show that: Roma pupils (most of them coming from 

Lendava) and Hungarians have the more positive opinion on the 2nd factor whereas pupils from 

the ethnic groups of the former Yugoslavia have the most negative attitude towards the 2nd 

factor. Scoring more positively on the 2nd factor is also a defining characteristics of the teachers 

from Lendava. When comparing the opinions of students and teachers, it was found that 

teachers’ opinions on both factors are more negative than pupils’ opinions. 

 

On the basis of the obtained results and theoretical section, guidelines are developed for the 

educational work in schools, in which the emphasis is primarily on the attitudinal and 

educational dimensions in developing respectful relationships to the Others as different. The 

guidelines cover eight areas, namely the development of the intercultural and anti-biased ethos 

of the school, highlighting the importance of a reflected analysis of the school situation and 

education towards critical reflection and self-reflection using the Critical Incident Technique; 

developing intercultural sensitivity in pupils; promoting the ability and possibility of 

developing a positive identity; developing an understanding of the Other as different by 

proposing methods that empower understanding of the Other as different; pedagogical approach 

of dialogue and active listening of pupils; empathic and exotopic understanding of the Other; 
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encouraging and facilitating contact with the Other as different – entering into quality 

interpersonal relationships; promoting and using collaborative learning, and in this context, in 

particular, group research.   

 

Since it was intended to check the necessity, usability and applicability, and consequently the 

effectiveness of the guidelines, action research was conducted at one of the elementary schools 

in Ljubljana. The findings are presented in Empirical part II. As part of the action research, 

four main activities are presented and analysed that were carried out at school, considering the 

school’s guidelines and needs. The results confirmed not only the necessity of these activities, 

but also their effectiveness, so it can be stated that the guidelines can help shape more respectful 

relationships to different ethnicities. There were positive changes in the relations between 

pupils from different ethnic backgrounds, as well as in the image, understanding and respect 

for other ethnicities; a noticeable appreciation of previously neglected ethnicities was 

established; students developed a desire to learn about other ethnicities, and above all the desire 

to get in touch with the Other and learn from him. Nevertheless, certain limitations or facts were 

identified that need to be addressed in the introduction of educational guidelines, and thus 

complement the elaborated guiding principles. The following recommendations are suggested: 

changing the school ethos is a long-term goal, so it should be pursued gradually; the application 

of the guidelines requires a long time, as it is a long-term process; teachers must be in favour 

of change and the establishment of an anti-biased and intercultural ethos at the school, and 

respect for different ethnicities; guidelines should be presented to teachers as concrete as 

possible; teachers first need to fathom the degree of own intercultural sensitivity; it is necessary 

to work on the implicit beliefs of teachers and break stereotypes, that are perceived by the 

teachers as natural and non-problematic, whereas they are not; schools need a “critical friend”. 

 

In the conclusion of this paper, based on the fundamental findings of the carried out work, 

suggestions are provided on changes in the education of teachers, which would enable them to 

acquire knowledge and insights to work in accordance with the guidelines, particularly 

awareness of their own attitudes towards diversity and self-development, as this is crucial for 

the effectiveness of further work of teachers towards developing respectful relationships 

between pupils. 

 

Keywords: respect of the Other as different, pupils’ and teachers’ attitudes towards 

ethnicities, guidelines for teachers, interculturality, anti-bias approach 
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UVOD 

Zaradi vse pogostejših migracij postaja evropska družba vse bolj večkulturna. Nenadoma so se 

na istem ozemlju znašle etnije in kulture, ki so si izjemno različne po svojem credu ter 

vrednotah in načinu življenja. Primeri diskriminacije in sovraštva, ki smo jim vsakodnevno 

priča na ravni Evrope in Slovenije (npr. dogajanje z begunci v Lampedusi; upori prebivalcev 

posameznih slovenskih krajev proti nastanitvi beguncev; velika podpora skrajnim desničarskim 

strankam v veliko evropskih državah; predlog izgona Romov brez italijanskega državljanstva 

v Italiji), pa dokazujejo, da se z omenjenim stanjem ne znamo ali ne zmoremo spoprijemati na 

način, ki bi omogočal spoštljivo sobivanje drugačnih, in to ne na ravni politike ne na ravni 

medčloveških odnosov. Dejstvo je namreč, da je drugačnost drugega, predvsem pri večinskem 

prebivalstvu, navadno negativno vrednotena. Že sama drugačnost kot taka »vedno implicira 

normo, v odnosu do katere se vzpostavi« (Kuhar, 2013). Norma je tisto, kar določa večinsko 

prebivalstvo – tisto, kar je sprejemljivo, dobrodošlo, zaželeno, pravilno. Odstopanje od norme 

je lahko tolerirano. Večina dopušča, »dovoljuje« drugačnost drugega. Ali, kot navaja Kuhar 

(prav tam): »Tolerirali vas bomo, dokler se nam bo tako zdelo. Že jutri se lahko premislimo.« 

Zato bi se bilo na videz bolj smotrno zateči k terminu različnost. Ta ne nazadnje ne implicira 

norme (prav tam). A čeprav zapisano drži, različnega od nas ni težko spoštovati, in sicer ravno 

zato, ker je različen – ker ne postavi pod vprašaj norme. Pravi izziv in resnično vprašanje sta, 

kako drugačnost drugega jemati kot vir spoštovanja drugega; kako drugega spoštovati, čeprav 

in ravno zato, ker je od nas drugačen. Šele spoštovanje je namreč tisto, ki vodi v sožitje, torej v 

prilagajanje lastnega ravnanja in življenja drugemu (Kovačič Peršin in Kroflič, 2006) v 

medsebojni drugačnosti. Ne moremo se nestrinjati z besedami Kovačiča Peršina in Krofliča 

(prav tam, str. 8), da je »na ravni etične zavesti razvidna razlika med toleranco kot družbeno 

normo (kjer je zaukazan le trpen odnos do drugega, le to, da drugega pač trpim, toleriram), in 

med spoštovanjem, sprejemanjem drugega kot drugačnega, a prav zato nepogrešljivo 

dragocenega (kar je človekova vrlina) … Norma je družbena kategorija, vrlina je osebna drža 

človeka. Toleranca torej vzpostavlja le stanje več ali manj znosne s-trpnosti, spoštovanje 

ostvarja sožitje«. Spoštovanje oziroma spoštljiv odnos do drugega torej prvotno razumemo kot 

sprejemanje drugega ob želji in pripravljenosti po vstopanju v bližnje odnose z njim oziroma – 

kot pravi Butler (2006) – ob potrebi in želji po bližini drugega. Pri tem nam njegova drugačnost 

pomeni vrednoto na sebi, na osnovi katere se tudi sami spreminjamo. Drugi nas oblikuje, tako 
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kot mi oblikujemo njega, in v procesu medsebojnega spreminjanja oba rasteva (gl. tudi Chakir, 

2016). 

 

Da bi razumeli, zakaj danes kljub načelnemu boju zoper diskriminacijo drugačnost veliko 

ljudem še vedno predstavlja vir strahu, ki ga gre eliminirati, je treba razumeti duh prostora in 

časa, v katerem živimo. Zaradi tega razloga bomo v doktorski disertaciji naprej analizirali stanje 

današnje, tj. postmoderne družbe, izhajajoč iz prehoda iz moderne v postmoderno ter položaja 

človeka v njej. Postmoderna družba je zaznamovana z odsotnostjo velikih zgodb, stabilnih 

temeljev, kar je posameznika potisnilo v polje nedorečenosti. Obenem pa je to polje 

zaznamovano z mnogoterostjo vrednotnih sistemov, značilnih za večkulturnost. Vprašanje, ki 

se nam na tej točki zastavlja, tako je, ali lahko človekove pravice še naprej predstavljajo 

univerzalno, obče veljavno načelo zahodnih demokratičnih družb, predvsem v luči kritik 

njihove neuniverzalnosti in njihovega formaliziranja v pravne norme ter posledičnega izginotja 

njihove etične dimenzije (Badiou, 1996; Cerar, 1996; Medveš, 2007; Peček, 2000; Rorty, 1996). 

Prav tako pa se sprašujemo, ali je človekove pravice treba poglobiti oziroma preseči, in sicer s 

konceptom, ki naj bi vodil v vzpostavitev temeljnih civilizacijskih vrednot. Govorimo o 

svetovnem etosu, ki predstavlja temeljno soglasje humanih prepričanj, skupnih vsem ljudem 

sveta (Kroflič, 2014; Küng, 2008).  

 

Poleg človekovih pravic pa se takrat, ko gre za vprašanja spoprijemanja z različnostjo in 

drugačnostjo, demokratične družbe naslanjajo na koncept tolerance. Zanimata nas predvsem 

dve najpogostejši interpretaciji tega koncepta, in sicer klasično liberalna ter perfekcionistična. 

Ker se konceptu tolerance največkrat očita, da utrjuje razmerja moči med večino in manjšino, 

in ker se pojavljajo pobude za preseganje samega koncepta, pa želimo ugotoviti, ali je toleranco 

mogoče preseči s konceptom pripoznanja. Kot pravi Kroflič (2010a), pripoznanje pomeni 

sprejetje identitete posameznikov in družbenih skupin, toda ne le v pasivni obliki tolerance, 

torej tako, da se v drugačnost drugega »ne vtikamo«, ampak s pripoznanjem reflektiramo lastne 

identitete in družbene predpostavke, ki opredeljujejo odnose z drugimi in drugačnimi. 

 

Težave, s katerimi se spoprijemamo na ravni družbe, se posledično pojavljajo tudi v šolskem 

prostoru. V prvi vrsti se tudi na tej ravni pojavi vprašanje, na katerih vrednotah utemeljiti šolo 

postmoderne, zato nas zanima, ali jo je mogoče utemeljiti na človekovih pravicah in svetovnem 

etosu, predvsem v luči naraščajoče večkulturnosti. Ker zagovarjamo stališče, da se mora šola 

razviti v prostor sobivanja v smislu sožitja drugačnih, pri čemer se razume in sprejema kulturno 
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specifični pogled posameznika, obenem pa se mu ga pomaga pomagati reflektirati in usklajevati 

s skupnimi vrednotami (Kroflič, 2005a), se je treba zavzeti za vzgojo, temelječo na spoštovanju 

in posledičnem pripoznanju drugega kot drugačnega. A zaradi strahu pred drugačnostjo drugega 

postaja sožitje ne le vse bolj oddaljena praksa, ampak tudi ideja. Zato želimo analizirati 

koncepte in pristope, ki v osnovi izhajajo iz spoštljivih odnosov med ljudmi in ki jih je mogoče 

uveljaviti v šolskem prostoru. Prav tako pa nas zanima, kakšno je stanje v slovenskih osnovnih 

šolah s sistemskega in praktičnega vidika. 

 

Tako se želimo usmeriti v možnost oblikovanja šole kot inkluzivno naravnane ustanove, za 

katero sta značilni povečana participacija vseh otrok in zmanjšana izključenost otrok iz 

kurikula, kulture, skupnosti (Kroflič in Peček, 2009; Peček in Lesar, 2009). Z vprašanjem 

medetničnih odnosov pa se specifično ukvarja medkulturna pedagogika (Skubic Ermenc, 

2003), a ta ni brez pomanjkljivosti, zato želimo ugotoviti, ali je poleg medkulturnega pristopa 

v šolah treba razvijati tudi protipristranski pristop, ki je usmerjen predvsem v vzgojo kritično 

razmišljajočega otroka, ki bo želel in zmogel razviti aktivno držo zoper neenakosti. Da bi lahko 

delovali v tej smeri, pa je potrebno, da imajo učitelji in učenci prvotno razvito medkulturno 

občutljivost, ki je vezana na razumevanje sveta okrog sebe in doživljanje interakcij z drugimi 

(Bennet, 1993). Vstopanje v spoštljive odnose z drugimi je vedno vezano tudi na vprašanje 

odgovornosti, saj smo kot etično odgovorna bitja vedno dolžni razmisliti o posledicah, ki jih 

bodo naša ravnanja imela na sočloveka, zato mora biti k temu zavezana tudi institucionalna 

vzgoja (Kroflič, 2008a). Kot eden najučinkovitejših pristopov, ki omogoča otrokom razviti 

občutljivost do občutij drugega in odgovornost do njega, se je pokazal induktivni vzgojni 

pristop, ki je usmerjen v krepitev empatije in odgovornosti do obličja drugega (Kroflič, 2010a, 

2008b). Poleg empatičnega razumevanja drugega pa se sprašujemo, ali je treba razvijati tudi 

eksotopičen pogled nanj in ali lahko dejansko šele na tej osnovi drugega resnično razumemo 

kot nosilca specifičnega, avtonomnega pogleda na svet in njegovo drugačnost naredimo vidno 

oziroma ga pripoznamo v vsej njegovi drugačnosti (Sclavi, 2003). Pri vstopanju v spoštljive 

odnose z drugimi sta poleg tega pomembna tudi dialoška pedagogika in aktivno poslušanje. 

Otrokom vseh etničnih pripadnosti mora biti dana možnost deljenja idej in vstopanja v dialog, 

pri tem pa je ključno poslušanje otrokove zgodbe, njegovih interesov, pričakovanj, strahov, 

dilem (Aquario idr., 2009). Prav tako pa je pomembno otrokom dati možnost, da izrazijo in 

poslušajo vprašanja, vezana na etnično pripadnost (Pedersen, Walker, Rapley in Wise, 2003). 

Ob poslušanju se namreč odpiramo različnosti, obenem pa se zavemo nevarnosti lastnih 

implicitnih stališč in predsodkov (Kroflič, 2008a). A zanima nas tudi, ali je za razvoj 
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spoštljivosti nujen neposreden stik z drugim in ali lahko v šoli učitelji spodbujajo tudi posreden 

stik, ki – kot navaja veliko avtorjev (npr. Vezzali, Giovannini in Capozza, 2012) – vpliva na 

zmanjšanje predvsem implicitnih predsodkov do drugih in povečanje pozitivnih čustev do njih. 

V večkulturnih šolskih kontekstih se je pokazalo, da je za razvoj medkulturnosti in spoštljivosti 

med najuspešnejšimi metodami dela sodelovalno učenje, predvsem pa skupinsko raziskovanje 

(Chiari, 2011). Za vzpostavljanje pozitivnih odnosov do drugega kot drugačnega je pomembno 

tudi pridobivanje znanja o kulturah (Chakir in Peček, 2014). Tudi otroci sami v različnih 

državah za izboljšanje odnosa in stališč do drugih kot drugačnih navajajo pomen pogovora o 

raznolikosti in kulturah v okviru pouka in spoznavanja različnih kultur, pri čemer prav to v 

svojih šolah najbolj pogrešajo (Tikly, 2009). Pri tem pa poudarjamo, da je pozornost treba 

nameniti podobnostim in razlikam, saj nas prve povezujejo, druge pa nas dejansko šele naredijo 

vidne v naši enkratnosti. 

 

Ker je naš namen ugotoviti, ali v slovenskem šolskem prostoru med učitelji in učenci prevladuje 

samo načelno ali tudi dejansko spoštovanje do etnij ter ali obstajajo razlike v odnosu do 

različnih etnij, in ker do zdaj po našem vedenju tovrstna raziskava še ni bila opravljena, jo bomo 

opravili sami. Raziskali bomo odnos učencev in učiteljev do etnij; mnenje učencev in učiteljev 

o odnosu učencev do etnij; mnenje učencev in učiteljev o odnosu učiteljev do etnij – želeli smo 

namreč ugotoviti, ali in kako učenci in učitelji zaznavajo odnos učencev in učiteljev do etnij 

oziroma koliko so na to problematiko občutljivi – ter mnenje učencev in učiteljev o prisotnosti 

in učinkovitosti pristopov pa tudi dejavnosti na ravni razreda in šole, ki vplivajo na graditev 

spoštljivih odnosov do etnij. 

 

S pridobljenimi rezultati in teoretičnimi izhodišči želimo odgovoriti na vprašanje, ali so 

potrebne nove smernice za vzgojno-izobraževalno delo šol, ki bi temeljile predvsem na odnosni 

in vzgojni dimenziji razvijanja spoštljivih odnosov do drugih kot drugačnih, ter ali so potrebne, 

uporabne in aplikativne ter posledično učinkovite tudi v konkretni šolski praksi. 

 

V sklepnem delu disertacije želimo ob temeljnih ugotovitvah našega dela ponuditi tudi predloge 

za spremembe v izobraževanju pedagoških delavcev, ki bi jim omogočile pridobitev znanja za 

delo skladno s smernicami, predvsem pa zavedanje lastnih stališč do drugačnih in delo na sebi, 

saj je to ključno za učinkovitost njihovega nadaljnjega dela v smeri razvijanja spoštljivih 

odnosov med učenci (Korthagen in Vasalos, 2005; Paccione, 2000; Turnšek, 2013). 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 TERMINOLOŠKA POJASNILA 

Ko je govor o večkulturnosti oziroma etničnosti, se srečamo z različnimi termini, katerih pomen 

pogosto ni jasen oziroma različnim avtorjem in v različnih kontekstih ter strokovnih področjih 

različno pomeni. Zato v nadaljevanju vsebinsko pojasnjujemo ključne termine, ki so 

uporabljeni v tem delu, pri tem pa želimo poudariti, da ob strokovni podpori poudarjamo lastno 

razumevanje teh terminov, ki so v svetovnem in tudi slovenskem prostoru velikokrat 

uporabljeni drugače. 

1.1 Etnija, narod, nacija 

V strokovni literaturi se termini, kot so: etnija, narod in nacija, pogosto zamenjujejo ali 

uporabljajo kot sopomenke. Nemalokrat pa isti termin različni avtorji različno opredeljujejo (gl. 

npr. Rizman, 1991). Za lažje razumevanje tega dela v nadaljevanju predstavljamo lastno 

razumevanje teh konceptov. 

 

Etnijo tvori skupina ljudi, ki jih povezujejo naslednji elementi: skupno ime; mit o skupnem 

izvoru; deljenje skupnih tradicij, ki se prenašajo iz roda v rod; skupna kultura (jezik, vera, 

navade, umetnost itn.); pojmovanje nekega ozemlja (ali samo kraja) kot skupnega, tudi takrat, 

ko pripadniki etnije živijo drugje; med pripadniki etnije vlada občutek solidarnosti (Bagnasco, 

Barbagli in Cavalli, 2004). 

 

Pripadnost določeni etniji je tako utemeljena na subjektivnem verovanju v skupne prednike oz. 

v skupni izvor (Rizman, 1991) in nima političnega ozadja (Banton, 1996). 

 

Pojma narod in etnija razumemo kot neločljivo povezana pojma. Pri tem ima narod politično 

dimenzijo. Za Rizmana (1991, str. 942) je narod »politično osveščena etnija oz. etnija, ki si na 

tej podlagi lasti pravico do državnosti«. Narod sestavljajo »matični« narod, njegove manjšine 

v sosednjih državah, zdomci in izseljenci (Komac, 2013).  

 

Nacijo pa sestavljajo vsi prebivalci neke države, ki imajo v tej državi stalno prebivališče in v 

državi dejansko prebivajo. Gre torej za »politično-bivanjski konstrukt«. Slovensko nacijo tako 
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sestavljajo posamezniki, ki se opredeljujejo po narodni pripadnosti za Slovence ali Neslovence 

(prav tam). Ti posamezniki imajo skupne pravice in dolžnosti v državi, v kateri prebivajo in 

katere državljani so (Bagnasco idr., 2004). 

  

V tem delu smo se odločili prvotno govoriti o etnijah/etničnih skupinah, predvsem zaradi 

elementa subjektivnega doživljanja lastne pripadnosti etniji oziroma etnične identitete, ki ni 

vezano na politično dimenzijo oziroma obstoj elementa državnosti.  

 

V povezavi s tem ločujemo tudi koncepta etničnosti in etnične identitete. Etničnost razumemo 

kot objektiven koncept, ki vključuje človeku neodtujljive lastnosti (npr. somatske lastnosti), 

vezane na njegovo etnijo. Te so mu dane z rojstvom, lahko pa tudi z vzgojo (npr. kulturna 

tradicija); to pomeni, da so neodvisne od njegovih individualnih izbir. Koncept etnične 

identitete pa je bolj subjektiven in vezan na posameznikovo zavedanje o pripadnosti neki etnični 

skupini, kar ima zanj čustveno vrednost. Posameznik se torej sam odloči, sam izbere, ali bo 

sledil vrednotam, normam itn., ki veljajo za njegovo etnično skupino (Pintus, 2008). Kot pravi 

tudi Nećak Lük (1997), je vprašanje posameznikove izbire, ali in v kolikšni meri bo etnično 

dediščino prevzel ter skladno z njo deloval in jo razvijal. 

1.2 Manjšine in vprašanje avtohtonosti 

Čeprav enotne definicije termina (narodna) manjšina ni, se v mednarodni skupnosti manjšine v 

glavnem opredeljuje z vidika objektivnih meril (identitetne značilnosti, tj. jezik, kultura, vera, 

običaji) in subjektivnih meril (medsebojna solidarnost in želja po ohranjanju lastne posebne 

identitete), pri tem pa je njihovo poimenovanje vezano tudi na državljanstvo in ozemlje 

skupnosti (pripadniki manjšin kot avtohtoni prebivalci države) (Roter, 2005).  

 

Ker je slovenska družba vse bolj zaznamovana z etnično raznolikostjo, pa se je za manjšine, ki 

izpolnjujejo objektivna in subjektivna merila, ne pa preostalih dveh, začel uveljavljati izraz 

»nove narodne skupnosti« (prav tam), ki pa ni bil širše sprejet (Komac, 2013).  

 

V Sloveniji status manjšine pomeni, da sta ji z zakonodajnega vidika omogočena ohranjanje in 

promocija njihove kulture in jezika (prav tam). Ta pravica je tako omogočena dvema 

»tradicionalnima nacionalnima manjšinama«, tj. italijanski in madžarski »narodni skupnosti«, 

ter »posebni romski skupnosti« (Urad za narodnosti Republike Slovenije, 2018), pri čemer sta 
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v 5. členu Ustave Republike Slovenije [URS] (1991) madžarska in italijanska narodna skupnost 

opredeljeni kot avtohtoni.  

 

A tudi vprašanje avtohtonosti nima jasnega odgovora in ga državni organi lahko interpretirajo 

po svoje (gl. npr. Stergar, 2006), kar se je npr. v Sloveniji pokazalo leta 2002 in leta 2004 ob 

pobudi skupnosti nekdanje Jugoslavije, da bi se jih priznalo kot avtohtone narodne manjšine. 

Vse manjšine nekdanje Jugoslavije, z izjemo Albancev, si namreč že desetletja prizadevajo za 

priznanje tudi z argumentom avtohtonosti, a posluha zanje v političnem sistemu ni (gl. npr. 

Berishaj, 2004). Težava je predvsem v tem, da v Slovenji, kot ugotavlja tudi Ustavno sodišče, 

koncept avtohtonosti ni definiran (Šumi in Josipovič, 2008). 

 

V povezavi z omenjenimi manjšinami bi želeli izpostaviti problematiko termina »etnije 

nekdanje Jugoslavije«. Kljub strinjanju s Komcem (2013), da poudarjanje termina pripadniki 

držav nekdanje Jugoslavije (ex-YU) dejansko pomeni ohranjanje razlikovanja med »nami« in 

»njimi«, ki v slovensko družbo niso vključeni in ki ne uživajo posebnih pravic, saj niso 

formalno priznani kot manjšina, smo v tem delu ta termin vseeno ohranili, saj trenutno v 

slovenskem prostoru po našem vedenju ni prisotnega primernejšega termina. 

1.3 Večkulturnost in medkulturnost 

Ko v tem delu govorimo o večkulturni družbi, izhajamo iz definicije Kymlicke. Posamezni 

avtorji (npr. Young, 1990) takrat, ko je govor o večkulturnosti, mislijo na množico 

marginaliziranih ali izključenih družbenih skupin, katerih osnova ni etnična, ampak gre za 

ženske, homoseksualce, ateiste itn. (Kymlicka, 2013). Za Kymlicko (prav tam) pa je država 

večkulturna, samo če je multinacionalna ali polietnična ter to predstavlja pomemben element 

osebne identitete in političnega življenja same države.  

 

Kymlicka (prav tam) torej loči med multinacionalno in polietnično državo. Multinacionalna 

država je sestavljena iz različnih narodov, pri čemer je narod zgodovinska skupnost, živeča na 

določenem ozemlju s svojim jezikom in kulturo (posledica kolonizacij, osvajanj, konfederacij). 

Tem narodom pravimo manjšine, ki niso podvržene asimilaciji, ampak ohranjanju svoje 

kulturne partikularnosti. Primeri multinacionalnih držav so: ZDA in Rusija ter Kanada. 

Polietnična država pa je tista, v kateri je prisotnih veliko posameznikov, ki so se v državo 

priselili in so lahko ohranili določen delež svoje etnične posebnosti – brez asimilatornih teženj. 
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Ti posamezniki ne tvorijo manjšin, ampak etnične skupine. Te države so na primer: Avstralija, 

ZDA in Kanada. Ena država je lahko multinacionalna in polietnična, kar pomeni, da v njej 

živijo nacionalne manjšine in skupnosti priseljencev.  

 

Ob terminu večkulturnost se navadno srečamo tudi s terminom medkulturnost. Tudi če enotne 

in splošno veljavne definicije teh terminov ni, sami večkulturnost razumemo kot objektiven 

pojem, ki vključuje soprisotnost različnih kultur/etnij na istem ozemlju, medtem ko gre pri 

medkulturnosti za medsebojno pripoznanje1 teh kultur/etnij (Pinto Minerva, 2002; Skubic 

Ermenc, 2003), za »prostor srečevanja« (Callari Galli, 1996) oziroma za akcijo, ki izhaja iz 

stanja večkulturnosti (Skubic Ermenc, 2003). Večkulturnost zahteva spoštovanje skupnih 

družbenih norm ob hkratnem omogočanju ohranjanja posebnosti različnih kultur, ki so prisotne 

v družbi, medtem ko medkulturnost daje poudarek predvsem na interakcijo med različnimi 

kulturami, na njihovo medsebojno sodelovanje in spoznavanje (Vižintin, 2013). Rekli bi lahko, 

da je večkulturnost izhodišče, medkulturnost pa cilj (Lynch, 1993; Portera, 2003). 

1.4 Priseljenci  

Tudi v tem primeru enotne definicije tega, kdo je priseljenec, ni (Medvešek, 2007). Sami se pri 

uporabi termina priseljenec sklicujemo na definicijo, prisotno v dokumentu Vključevanje otrok 

priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2017, str. 3): 

 

̶ nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo: to so osebe, ki so rojene v 

Republiki Sloveniji in živijo tu od rojstva naprej (druga in tretja generacija priseljencev 

– materni jezik ni slovenščina), oziroma osebe, ki niso rojene v Sloveniji in so pridobile 

državljanstvo;  

̶ osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva, in sicer osebe s pridobljenim dovoljenjem 

za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje 

v Republiki Sloveniji;  

̶ prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito;  

̶ državljani držav članic Evropske unije;  

̶ otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez njega), 

ki so se vrnili v domovino. 

                                                      
1 Koncept pripoznanja bomo pojasnili v nadaljnjih poglavjih. 
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1.5 Integracija in inkluzija 

Ko govorimo o vključenosti priseljencev v (novo) državo, se večkrat srečamo s terminoma 

integracija in inkluzija. Na ravni družbene ureditve se pojavlja predvsem pojem integracija, 

medtem ko se na ravni vzgojno-izobraževalnega sistema v pedagoški stroki vsebinsko ločuje 

integracijo od inkluzije. 

 

Ko v tem delu govorimo o vključevanju priseljencev oziroma različnih etnij v družbeni sistem 

in ga strokovno utemeljujemo, izhajamo iz dejstva, da se na tej ravni terminov integracija in 

inkluzija dejansko (še) ne ločuje. Še več, na ravni nacionalnih in evropskih dokumentov je 

prevladujoč termin integracija, ki naj bi bil dvosmeren proces, kar pomeni, da se priseljenci 

prilagajajo državi, obenem pa se tudi večinsko prebivalstvo od njih uči in jih sprejema (Vrečer, 

2009). Sami smo sicer do termina integracija skeptični, saj je bil predvsem v začetku 

vpeljevanja vezan na asimilacijo manjšin, ki so se morale prilagajati večini (gl. npr. Vižintin, 

2013), nemalokrat pa ga je še vedno mogoče tako razumeti predvsem v političnih diskurzih. 

Sami zato v tem delu, ko gre za akulturacijo priseljencev, uporabljamo termin integracija samo 

takrat, ko se navezujemo neposredno na koncepte, ki so jih razvijali specifični avtorji, in sam 

termin v dotičnem kontekstu tudi pojasnjujemo. V vseh preostalih delih pa uporabljamo termina 

inkluzija in inkluzivna družba, ki ju razumemo predvsem v kontekstu pripoznanja etničnih 

identitet ter zavzetja kritične drže do de facto neenakovrednega položaja manjšinskih etnij in 

večinske etnije. Inkluzivna družba je po našem razumevanju tista družba, ki si v največji mogoči 

meri prizadeva za vzpostavitev spoštljivega odnosa do vseh etnij na ravni zakonodaje in praks. 

 

Kot smo dejali, se v pedagoški (slovenski) stroki ta termina dandanes ločuje. Čeprav Bela knjiga 

o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek in Metljak, 2011) koncept inkluzije 

prvotno veže na otroke s posebnimi potrebami, koncept integracije pa na vse otroke, ki zaradi 

etničnih, socialnih ali drugih razlik doživljajo marginaliziranost oziroma izključenost2, sami 

tovrstne delitve ne podpiramo, tudi če zelo verjetno izhaja iz dejstva, da se v slovenskem 

prostoru navadno govori o integraciji in ne o inkluziji priseljencev.  

 

                                                      
2 »Pri tem mora vzgoja slediti različnim splošnim ciljem vzgojno-izobraževalnega sistema. Med njimi velja 

izpostaviti inkluzivnost in proces inkluzije otrok s posebnimi potrebami ter integracijo otrok, ki bi bili lahko 

izključeni zaradi etničnih, socialnih ali kakršnihkoli drugih razlik« (Krek in Metljak, 2011, str. 28). 
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Integracija je v šolskem prostoru tradicionalno vezana na asimilacijo otrok, ki so se morali 

prilagoditi rednemu vzgojno-izobraževalnemu delu, kar pomeni, da so izgubili ali – bolje – 

morali izgubiti svojo prvotno identiteto (Peček in Lesar, 2006; Resman, 2001). Pri inkluziji pa 

gre – nasprotno – za to, da se posameznikova identiteta spoštuje ter da jo ima ta možnost 

ohranjati in razvijati. Gre za proces medsebojnega učenja, prilagajanja, razumevanja in 

sprejemanja sebe in drugih, pri čemer imajo vsi otroci možnost aktivne participacije (gl. npr. 

Peček in Lesar, 2006). 

 

Inkluzivno šolo tako razumemo kot šolo, temelječo na priznavanju in valoriziranju razlik in 

podobnosti, pri čemer se vsakogar spoštuje v njegovi edinstvenosti in avtentičnosti ter kjer je 

vsakdo enak v svoji različnosti in drugačnosti (Chakir, 2016). V njej se s povečevanjem 

participacije in z zmanjševanjem ekskluzije naslavlja in odgovarja raznolikim potrebam vseh 

otrok (Booth, 1996). Pri tem se zavedamo, da je razvoj inkluzivne šole proces, ki mogoče nikoli 

ne bo končan, vprašljivo je tudi, ali ga je mogoče v polnosti razviti. Če upoštevamo, da se v šoli 

kot ideološkem aparatu države reproducirajo družbena razmerja, težko govorimo o inkluzivni 

šoli, amopak – vsaj do tega trenutka – bolj o inkluzivnih praksah (Peček in Lesar, 2006). 

2 DRUŽBA V POSTMODERNI 

Veliko je poimenovanj družbe, v kateri živimo. Tako Bell (1976) na primer govori o 

»postindustrijski dobi«, Giddens (1991) o »visoki moderni«, Beck (2001) o »družbi tveganja«, 

Bauman (2002) o »tekoči moderni«, daleč najbolj razširjen pa je pojem »postmoderne«, 

predvsem po objavi Lyotardovega Postmodernega stanja leta 1979.  

 

Najpogosteje omenjene značilnosti postmodernega obdobja so: zavračanje splošno sprejetih 

norm, poudarjanje in sprejemanje razlik in različnosti, premlevanje koncepta resničnosti, 

resnice, interpretiranje resničnosti v čim večji mogoči meri. Namesto uporabe besed, ki 

označujejo dokončnost in določnost, se pojavi razumevanje resničnosti v njeni integriteti, 

avtonomiji, igra in domišljija se zoperstavita modernistični racionalni stvarnosti (Jamnik, 1998; 

Kale, 1997). Pluralnost, različnost, raznolikost današnje družbe, ne glede na njeno 

poimenovanje, pa s seboj nosi tudi negotovost. Čeprav tovrstna raznolikost lahko proizvede 

kulturno bogastvo, saj pomeni soobstoj različnih sistemov in ne le enega, univerzalnega 

(Lyotard, 2002), lahko povzroči tudi eksistencialno krizo človeka, saj ta nima več trdnega 

sistema, na katerega bi se z gotovostjo oprl in ki bi stabilno določil njegovo identiteto.  
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A vendar, kaj je pripeljalo do tega stanja negotovosti in zakaj ne moremo več govoriti o dobi 

moderne? 

2.1 Od moderne k postmoderni 

Že od pozne antike »moderna« označuje novo dobo, ki se razlikuje od predhodne. To pomeni, 

da obdobje moderne pravzaprav predstavlja skozi vso zgodovino obdobje, ki v primerjavi s 

preteklostjo prinaša nekaj novega, drugačnega, česar v preteklosti ni bilo (Baruzzi, 2000; 

Jamnik, 1998; Luhmann, 1987). Že samo zaradi tega bi bila lahko uporaba pojma postmoderna 

problematična, saj ta pravzaprav predpostavlja, da je nemogoče pričakovati novo moderno in 

da stvari so, kakršne so (Luhmann, 1987). Zato veliko avtorjev ne podpira delitve na moderno 

in postmoderno, ampak – kot na začetku povedano – za opredeljevanje trenutne družbe 

uporabljajo različne izpeljanke, ali pa – kar zmedo ne nazadnje še povečuje – postmoderno 

opredeljujejo na različne, včasih celo nasprotujoče si načine.  

 

Čeprav je interpretacija tega, kdaj se obdobje moderne (in posledično postmoderne) začenja – 

v 16. stoletju s protestantsko reformacijo ali v 17. stoletju z znanstveno revolucijo Galilea, 

Harveyja, Hobbsa, Descartesa in drugih, ki so pretresli znanost takratnega časa, ali v 18. stoletju 

z republikanskimi političnimi teorijami in revolucijami v Združenih državah Amerike in 

Franciji (Jamnik, 1998) –, lahko moderno v grobem opredelimo kot dobo »vzpostavitve človeka 

kot subjekta novoveške znanosti« (Kroflič, 1997, str. 303), kot dobo ene resnice, enega Zakona 

za celotno človeštvo (Medveš, 2007), zaznamovano z normativno popolnostjo, normativnim 

sistemom resnic, avtoriteto (raz)uma (Kroflič, 1997; Medveš, 1991b).  

 

Med temeljne značilnosti moderne Jamnik (1998) uvršča kapitalizem, sekularizirano kulturo, 

liberalno demokracijo, individualizem, racionalizem, humanizem, razvoj znanosti, tehnologije, 

industrije, svobodnega trga, liberalne demokracije itn. Svet se spoznava po racionalni poti, 

racionalno so potem postavljene tudi vrednote (prav tam, str. 258). Moderna v ospredje 

postavlja znanstveno znanje, ki je neodvisno od tradicij, kultur; je objektivno in univerzalno. Je 

nad kulturami in subjekti. Moderna na religijo in tradicijo gleda kot na praznoverje, ki ovira pot 

do prave resnice (Kale, 1997). Modernisti verjamejo v napredek človeštva in konstantno 

izboljševanje človeka z individualnega in družbenega vidika, ki živi v vse bolj odprtih in 

demokratičnih družbah, živi dlje, je bolj zdrav, inteligenten, kultiviran, svoboden, srečen. Za 
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vsem tem stoji ideja o perfektnosti posameznika in družbe. Vsa področja – od politike, kulture, 

znanosti, umetnosti  do tehnike – služijo tej progresivni emancipaciji človeka. Cristin (2002) 

povzame temeljne značilnosti moderne v štirih točkah: prvenstvo znanstvenometafizičnega 

razuma; totalitarno naravnane obrazložitve sveta na podlagi dogmatičnih predpostavk; linearno 

pojmovanje časa, temelječe na »preseganju«; zaupanje v postopno izboljševanje človeštva na 

podlagi razvoja znanosti in tehnike. 

 

V obdobju fin de siecla pa se začnejo porajati dvomi o tej popolnosti in po Lyotardu gre tukaj 

umestiti začetek postmoderne, saj je v fiziki odpravljena mehanicistična kavzalnost, v filozofiji 

se zgodi razpad krščanskih vrednot, vse velike ideje pa so označene kot družbena utopija 

(Lyotard, 2004; Medveš, 1991a, 1991b). V drugi polovici 20. stoletja zaupanje, ki ga je človek 

prej imel vase, dodatno načnejo: obe svetovni vojni, hladna vojna, onesnaževanje, socialna 

neenakost in drugi negativni učinki t. i. napredka. Celo marksizem, zadnja velika progresistična 

zgodba, ki hrani množice, zapade v krizo (Campa, 2007; Jamnik, 1998). Jasno postane, da se je 

začelo neko novo obdobje, ki ga Lyotard v svojem delu Postmoderno stanje leta 1979 teoretično 

reflektira. Takrat dobi razprava o postmoderni pravi zagon.  

 

Za Lyotarda (2002) postmoderno stanje označuje stanje, ki predstavlja konec verjetja v 

»metapripovedi« ali »velike zgodbe« moderne, značilne za razsvetljenstvo in idealizem. 

Moderno, kot pravi, označujeta predvsem dve veliki zgodbi, to sta metapripoved razsvetljenstva 

(vednost je legitimirana z emancipacijo in s svobodo človeštva) in idealizma oz. filozofsko 

spekulativna pripoved (subjekt vednosti ni več univerzalna skupnost, ampak špekulativni duh 

v totalizirajočem sistemu). Poleg teh pripovedi pa – kot navaja Patella (1996) – Lyotard vključi 

še marksizem (pripoved emancipacije, utemeljene na osvoboditvi delavskega razreda izpod 

izkoriščevalskega kapitalističnega sistema) in kapitalizem (pripoved osvoboditve izpod 

revščine in nerazvitosti skozi širjenje bogastva in tehnično-industrijsko rast). Po Lyotardu 

(2002) se zaradi razvoja novih komunikacijskih tehnologij in posledične informatizacije družbe 

spremeni tudi status vednosti oz. njegova narava in funkcija. Vednost kroži, postaja sredstvo 

izmenjave, vir dobička in sredstvo nadzora. Ta ni več sama sebi namen. Posledično ni več 

prostora za velike pripovedi, ki bi bile utemeljene na eni vrsti vednosti. Ker so metapripovedi 

v moderni s filozofskega ter z etičnega in s političnega vidika legitimirale znanje, se z njihovim 

koncem pod vprašaj postavljata vednost in legitimnost njenega statusa v razvitih družbah. V 

postmoderni vse postane vezano na specifičen prostor, relativno, reverzibilno, ciljno usmerjeno. 

Meril legitimiranja vednosti tako ni več mogoče iskati v absolutnem in globalnem, ampak so 
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vezani na specifičen prostor in čas ter vsakič na novo opredeljeni (prav tam). V postmoderni 

metajezik, razumljen v smislu metafizike, tako ni več mogoč. Mogoči so samo partikularni 

jeziki znanosti, ki pa ne morejo imeti statusa metapripovedi. Ker ni ene same zveličavne 

metapripovedi, posledično manjka enotnost kulture. Po propadu totalitarnih ideologij je treba 

tako iskati merila legitimacije, ki imajo lokalno vrednost in ne globalne. Gre torej za »majhne« 

in ne »velike« pripovedi, kot navaja Kobyliński (1998).  

 

Lyotardovi teoriji postmoderne pa se ostro zoperstavi Habermas (1999). Zanj se je še vedno 

vredno boriti za projekt moderne, torej razsvetljenski emancipacijski projekt. Po Habermasu 

(1999, 1996) naj bi postmodernizem s svojim metodološkim relativizmom in svojim 

teoretičnim nihilizmom prispeval k uničenju razumskosti in naj bi ogrozil emancipacijske 

ideale moderne, ki naj bi jih bilo treba znova vzpostaviti z vrnitvijo k razsvetljenskim temeljem 

in Heglovemu filozofskemu sistemu (Patella, 1996). Sicer tako kot za Lyotarda tudi za 

Habermasa postmoderna predstavlja izginotje velikih »metapripovedi«, ki so iskale absolutno 

legitimiranje v metafizični sestavi zgodovinskega poteka. Razlikujeta pa se v vrednosti, ki ga 

temu pripisujeta. Tako je za Habermasa to izginotje negativno, saj pomeni odmik od projekta 

razsvetljenstva, medtem ko Lyotard v propadu tega projekta ne vidi nekaj nujno slabega, saj so 

te metapripovedi, kot trdi sam, vedno pomenile ideološko nasilje (Vattimo, 1987).  

 

Küng (2008) pravi, da postmoderna ne izključuje moderne v smislu, da je vse, kar je značilno 

za moderno, nujno treba preseči, ukiniti ali spremeniti. Moderno je po Küngu treba »afirmirati 

v njeni humani vsebini, negirati v njenih nehumanih mejah, transcendirati v novo, 

diferencirano, pluralistično-holistično sintezo« (prav tam, str. 57–58). 

 

Campa (2007) pa poleg modernistov in postmodernistov omenja še eno strujo, in sicer 

antimoderniste, med katere šteje predvsem verske fundamentaliste, ki so sicer nasprotniki 

postmodernega nihilizma, obenem pa – tako kot postmodernisti – ne verujejo v mit napredka 

oz. si napredka ne želijo. Imajo izjemno močne totalitarne vrednote. Postmoderen boj proti 

ideologijam sicer uporabljajo kot orožje proti modernemu progresizmu, toda praznino, ki jo je 

za seboj pustil nihilizem, želijo nato zapolniti s svojimi predmodernimi in antimodernimi 

vrednotami.  

 

Tudi Burbules in Rice (1991) govorita o »antimoderni«, vendar jo opredeljujeta drugače kot 

Campa. Zanju postmoderna predstavlja nadaljevanje moderne, saj – kot pravita – s predpono 
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post- označujemo nekaj, kar pride za moderno, vendar se z njo ne prekine, sicer ne bi imelo 

smisla govoriti o postmoderni. Antimoderna pa po njunem prepričanju povsem nasprotuje 

vsemu, kar ima kakršno koli povezavo z moderno in predstavlja njen antipod. Medtem ko 

postmoderna sprejema in skuša dodelati nekatera načela in vrednote moderne, antimoderna te 

vrednote in načela zavrača. Pri svoji kritiki moderne pa antimodernisti niso izdelali nobenega 

alternativnega koncepta, ampak so le sesuli vse, kar je vezano na moderno (prav tam).  

 

Jasno je torej, da je človek obstal v negotovosti, v času, ko je res vse in hkrati nič, pa vendar se 

postavlja vprašanje, ali in kako lahko individuum v takem svetu deluje. 

2.2 Postmoderni človek 

Postmoderni človek je nagnjen k nihilizmu, usmerjen je v sedanjost, ne veruje več v obstoj 

poslednjih vrednot. Ne verjame, da je primerno in mogoče na kateri koli ideologiji utemeljiti 

kakršen koli družbeni red. Toda prav tako ne veruje, da lahko postavi trden temelj, jasen smisel 

svojemu življenju (Campa, 2007).  

 

Cristin (2002) meni, da popolno zaupanje v razum, na katerem je temeljila moderna, pa tudi 

popolna negacija razuma, s katero skuša marsikateri postmodernist preseči moderno, ne 

pripeljeta daleč. Zato predlaga srednjo pot, »/…/ ki je sposobna povrniti dostojanstvo razumu 

z odkrivanjem in s popravljanjem njegovih pomanjkljivosti oziroma z raziskovanjem novih 

poti« (prav tam, str. 284). V postmoderni, tako Cristin (prav tam, str. 275), si je treba prizadevati 

za »novo življenje« razuma, ne za njegovo »smrt«. Cristin ne privoli ne v to, da je moderna 

spodleteli načrt (kot trdijo postmodernisti), ne v to, da je nedokončan načrt (kot trdi Habermas), 

ampak da je »neskončen oziroma neizčrpen načrt« (prav tam, str. 280).  

 

Podobnega mnenja je tudi Kovač (2000), ki ne privoli v zaton razuma. Zanj je postmoderna 

»obdobje, ki je nadaljevanje moderne, obenem pa tudi prelom z njo« (prav tam, str. 47). Človek 

se je s tem, ko so se razblinile velike ideologije moderne, znašel v krizi, ki jo je skušal rešiti z 

vrnitvijo v preteklost in iskanjem tradicionalnih vrednot (prav tam). Povratek v predmoderni 

čas se po njem na eni strani kaže v oživljanju fundamentalizmov (npr. pojav sekt, skrajna 

desnica, rasizem), temelječih na čustvih in ne razumu (tukaj se približa razlagi, ki jo za 

antimoderno ponuja že Campa), na drugi strani pa v odklanjanju vsesplošne etičnosti (prav 

tam). Po Kovaču bo v kriznem času, v katerem se je človeštvo znašlo, postmoderna doba 
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skušala rešiti vrednote moderne, ki so po njegovem prepričanju predvsem tri: univerzalna 

razumskost in etičnost, svobodna demokratična družba, posameznik. Kovač pravi, da »z 

rešitvijo razumskosti prek pojmovnih osebnosti, z rešitvijo svobode prek zagotavljanja svobode 

drugega ali pa z rešitvijo posameznika z vzpostavljanjem medosebnih odnosov lahko preidemo 

ali na novo ovrednotimo postmoderni čas« (prav tam, str. 61).  

 

Dandanes se srečujemo s posameznikom, ki ni priča nikakršni gotovosti, ki je podvržen 

spremenljivosti. Družba, ki ga opredeljuje, pa je družba tveganja. Posameznik je v taki družbi 

individuum, zaznamovan z individualizacijo (Beck, 2001). Bauman (2002) pravi, da je 

individualizacija pravzaprav problem. Rekli bi lahko, da je pojem individuuma ločen od pojma 

državljana. Ta je usmerjen v skupnost in dobro skupnosti, medtem ko je individuum usmerjen 

vanjo le v tolikšni meri, kolikor ima sam koristi od nje. Usmerjen je izključno v svoje lastne 

koristi in uresničevanje svojih pravic. A kot navaja Bauman (prav tam), so zaradi negotovosti 

današnje, v zadovoljevanje trenutnih in lastnih potreb usmerjene družbe razpadle človeške vezi, 

skupnosti, partnerstva. Poleg tega pa je človek ostal tudi brez vere v »enotne, vsebinsko jasno 

opredeljene vrednote na področju morale« (Kroflič, 2002, str. 123). A po prepričanju Künga 

(2008) človeštvo potrebuje neko navezanost oziroma zavezanost vrednotam, normam, smislom, 

ciljem. Vprašanje je samo, kako jih postaviti, da se jim bo lahko posameznik, ne glede na svojo 

etnično/versko/kulturno in drugo pripadnost, zavezal. Ali lahko še naprej to zavezo iščemo v 

človekovih pravicah? Ali pa je treba zadnje, kot pravi Küng, nadgraditi z drugimi koncepti, saj 

v današnji, večkulturni družbi ne delujejo več? 

2.3 Človekove pravice kot skupni temelj postmoderne družbe 

Kljub pluralnosti, fragmentiranosti in negotovosti sistemov v postmoderni se torej pri človeku 

pojavi potreba po splošno sprejetih načelih in vrednotah, ki bi jih bilo mogoče črpati iz 

partikularnih vrednostnih sistemov v luči tega, kar je v nekem časovnem obdobju skupno in kar 

je neproblematično znotraj različnih svetovnonazorskih kontekstov (gl. npr. Kovač Šebart, 

2002; Kroflič, 1997, 2002; Medveš, 2000). Po mnenju veliko avtorjev tovrstno soglasje 

predstavljajo človekove pravice, zapisane v različnih deklaracijah in konvencijah. 

2.3.1 Kratek vpogled v zgodovino človekovih pravic 

Koncept človekovih pravic ni nekaj novega. Različni viri (npr. »The origins of the notion of 

human rights«, 2018; United for human rights, 2018; Ishay, 2004) navajajo, da je njegove 
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zametke mogoče najti že okoli leta 3000 pr. n. št. v starem Egiptu, v zapisani obliki pa se prvič 

pojavi v Hamurabijevem zakoniku leta 2000 pr. n. št., medtem ko je kot prva listina o 

človekovih pravicah danes pojmovana Listina iz Cyrusa iz leta 539 pr. n. št. V 5. st. pr. n. št. se 

je nato v sofistični filozofski šoli razvilo stališče, da so si vsi ljudje po naravi enaki in da družba 

temelji na svobodi vseh ljudi, zato je bilo suženjstvo razumljeno kot nekaj nenaravnega in 

neprimernega. Idejo o naravni enakosti ljudi so naprej razvijali Rimljani, natančneje stoična 

šola, vendar je prvi dokument, ki pisno opredeljuje individualne pravice vseh ljudi, z izjemo 

sužnjev, Magna Charta Libertatum, zapisana leta 1215 v Franciji. Med filozofi, npr. pri 

Tomažu Akvinskem, začne nastajati ideja o naravnih pravicah, ki so podvržene božji volji in ki 

so individualne. S širjenjem krščanstva se je tako pojavila predpostavka, da si ljudje niso enaki 

le po naravi, ampak tudi zato, ker so vsi ustvarjeni po božji podobi in potem pred njim 

enakopravni. Dostojanstvo je bilo človeku dano od boga. V 17. in 18. stoletju pa se skuša 

pravice utemeljiti na razumu. Predvsem so to idejo skušali razviti Thomas Hobbes, John Locke, 

Jean-Jacques Rousseau in Immanuel Kant. V Angliji tako leta 1689 nastane Listina pravic, v 

novih Združenih državah leta 1776 Deklaracija o neodvisnosti, ki ji leta 1791 sledi Listina 

pravic, leta 1789 pa je v Franciji izšla Deklaracija o pravicah človeka in državljana. Ženevska 

konvencija leta 1864 postavi temelje modernemu konceptu človekovih pravic kot pravnemu 

aktu. Človekove pravice pa so dobile svojo pravno ureditev s sprejetjem Deklaracije o 

človekovih pravicah leta 1948 predvsem kot odgovor na nasilje, storjeno nad civilnim 

prebivalstvom, ki je bilo utemeljeno na zaničevanju ljudi določene etnične oziroma verske 

skupnosti.  

 

Človekove pravice so bile z vidika njihove vsebine in formalnopravne ureditve vedno 

podvržene spreminjanju, čeprav še danes Splošna deklaracija človekovih pravic (1948) velja 

za temeljni dokument, ki ureja to področje. Nastala je v obdobju, ko je zaradi grozodejstev 

vojne človeštvo nujno potrebovalo nov začetek in z njim nove vrednotne temelje, ki bi bili 

skupni vsemu človeštvu in ki bi varovali človeka kot takega. Temu dokumentu je do danes 

sledilo veliko drugih, npr. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin (1950), Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965), 

Mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah (1966), Mednarodni pakt o 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1966), Ameriška konvencija o človekovih 

pravicah (American Conventon on Human Rights, 1969), Konvencija o odpravi vseh oblik 

diskriminacije žensk (1979), Afriška listina človekovih pravic in pravic ljudstev (African 

Charter on Human and Peoples Rights, 1981), Konvencija Združenih narodov o otrokovih 
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pravicah (1989), Mednarodna konvencija o varstvu pravic delavcev migrantov in članov 

njihovih družin (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families, 1990), Afriška listina o pravicah in zaščiti otrok (The 

African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 1990), Arabska listina človekovih 

pravic (1994), Evropska socialna listina (1996), Konvencija o pravicah invalidov (2006), 

Mednarodna konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem (International Convention 

for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 2006). 

2.3.2 Definicija(e) človekovih pravic  

Kaj sploh so človekove pravice, o katerih je v teh dokumentih govor? Kako jih opredeliti? 

 

Lastnosti, ki navadno opredeljujejo pravice, so: njihova naravnost (prirojene), enakost (veljajo 

za vse ljudi, ne glede na naravo človeka, kulturo in na razrede) in univerzalnost (veljajo povsod) 

(Hunt, 2015). Toda Bobbio (1992) pravi, da je ena temeljnih težav v povezavi s človekovimi 

pravicami ravno njihova definicija. V Splošni deklaraciji človekovih pravic (1948) so te 

opredeljene kot individualne, univerzalne, neodtujljive pravice vsakega posameznika kot 

svobodnega človeškega bitja in so tako neodvisne od nacionalne, verske ali od etnične 

pripadnosti, barve kože, spola, jezika, politične ali katere koli druge ideološke usmerjenosti, 

poklica ali socialnega izvora. Človeku so prirojene, torej mu pripadajo po njegovi naravi, ne 

glede na čas, prostor in na družbenopolitično situacijo (Cerar, Jamnikar in Smrkolj, 2002; 

Human rights, 2009; Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948). Iz tega izhaja tudi njihova 

univerzalnost (Cerar idr., 2002), a o tem več pozneje.  

 

Večina poskusov definicij je tavtološka (človekove pravice kot tiste, ki pripadajo vsakemu 

človeku že zato, ker je človek) ali utemeljena na njihovem statusu (človekove pravice kot tiste, 

ki pripadajo ali bi morale pripadati vsakemu in ki so neodtujljive) ali pa izhajajo iz njihove 

vsebine, ki je vedno vezana na vrednote (človekove pravice so tiste, katerih priznanje je pogoj 

za izboljšanje človeka, razvoj civilizacije itn.) (Bobbio, 1992).  

2.3.3 Utemeljenost pravic na človekovi naravi 

Pri utemeljevanju pravic na človekovi naravi se nujno pojavi vprašanje, kaj sploh predstavlja 

naravo človeka, kakšna ta narava je. Kant (1989) govori o dani in želeni človekovi naravi, obe 

pa povezuje koncept svobode. Človeku je narava sicer že dana, toda treba je stremeti k njeni 
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izpopolnitvi, razvoju moralnega zakona, s pomočjo katerega človek šele postane človek z 

dostojanstvom in s pomočjo katerega svobodo, ki je pogoj za moralni zakon, priznava tudi 

drugim, ki tako niso nikoli sredstvo, ampak vedno cilj. Izhajajoč iz tega, je jasno, zakaj je 

pravica do svobode nujna. A vendar pravica nekoga do svobode pomeni tudi dolžnost drugega, 

da mu svobodo zagotovi. Pravica potem ni toliko stvar tistega, ki pravico uživa, kolikor tistega, 

ki jo mora spoštovati (Weil, 1990). To pomeni, da čeprav se vsi strinjamo, da morajo biti 

vsakemu posamezniku zaradi takšnih ali drugačnih razlogov zagotovljene človekove pravice, 

to še ne pomeni, da so dejansko tudi zagotovljene oziroma da obstaja tudi želja po njihovem 

dejanskem zagotavljanju.  

2.3.4 Utemeljenost pravic na vrednotah 

Ko pravice skušamo definirati še na vsebinski ravni, hitro ugotovimo, da brez naslanjanja na 

vrednote ne gre. In ravno v tem Bobbio (1992) vidi največjo težavo, kajti vrednote so 

subjektivne in kot take vezane na ideologijo vsakega posameznika, kar pomeni, da lahko tudi 

definicijo človekovih pravic vsak razume po svoje glede na svoja osebna prepričanja in 

vrednote. Navadno je rešitev v iskanju skope, splošne definicije, ki pa ne predstavlja konsenza, 

ampak – kot pravi Bobbio (prav tam) – le prikrije omenjeno problematičnost. Ta neizbežno 

pride na dan takrat, ko je treba pravice udejanjati in ko niso več samo črke na papirju. Bobbio 

(prav tam) je na tem mestu močno kritičen do etičnega racionalizma, po katerem je racionalno 

spoznanje vrednote nujen in zadosten pogoj za njeno uresničitev. Če to vežemo na človekove 

pravice, ugotovimo, da bi te morale biti utemeljene na tistih vrhovnih vrednotah, ki jih je 

mogoče dokazati z etičnim racionalizmom, saj bi to zagotavljalo njihovo uresničitev. Dejstvo 

pa je, da njihova priučenost (skladno s kantovsko vzgojno paradigmo) še ne predpostavlja, da 

bo posameznik tudi ravnal skladno z njimi. Bobbio (prav tam) vidi dokaz ravno v zgodovini, 

saj je bilo v obdobju trdnih, uniformnih temeljev neuresničevanja človekovih pravic veliko več 

kot danes, ko tega absolutnega temelja ni mogoče najti. Poleg tega so pravice spremenljive, 

odvisne od časa in prostora. Pravice, ki so danes nujne in ključne, mogoče v prihodnosti ne 

bodo več, po drugi strani pa se bodo pojavile nove, ki si jih danes ne moremo zamišljati. 

2.3.5 Univerzalnost človekovih pravic 

Če upoštevamo Bobbieve besede, so pravice relativne in nikakor ne absolutne, torej niti ne 

univerzalne, med drugim tudi zato, kot pravi Cerar (1996), ker so odvisne od človeka, ki jih 

postavlja – v svojem bistvu so »neavtentične«. Univerzalnost je sicer eden tistih pojmov, ki 
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največkrat asociira na človekove pravice. Ne nazadnje o tem govori že sam zapis v Splošni 

deklaraciji človekovih pravic (1948): »Generalna skupščina razglaša /…/ to splošno deklaracijo 

človekovih pravic kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov.«  

 

A za večkulturno družbo, ki bi lahko univerzalni temelj iskala v pravicah, je ključno vprašanje, 

kako ima lahko produkt zahodnega sveta, zahodne kulture, univerzalno vrednost. Da bi bile 

pravice resnično univerzalne, bi se vsaka kultura morala v njih oziroma v vrednotah, ki jih 

zagovarja, prepoznati. A dejstvo je, da je z zahodno miselnostjo kulturne superiornosti prežet 

ves svet, pri je čemer je »tisto, kar je prav za Zahod, prav za vse« (Said, 1979, str. 63). Tudi 

Penna in Cambell (1998) sta kritična do ideje, da je zahodna interpretacija človekovih pravic 

samodejno nad interpretacijo tretjih držav. Ko si bo Zahod prenehal lastiti človekove pravice, 

bo po njunem prepričanju šele mogoč dialog med kulturami. Do koncepta človekovih pravic je 

zelo kritičen islamski svet, ki ga pojmuje kot produkt Zahoda, ki skuša svoje vrednote vsiliti 

preostalemu delu sveta (Küng, 2008; Said, 1979). Leta 1981 je zato Islamski svet Evrope sprejel 

Univerzalno islamsko deklaracijo o človekovih pravicah (Universal Islamic Declaration of 

Human Rights, 1981), temelječo na šeriatskem pravu, leta 1994 pa je bila sprejeta še Arabska 

listina človekovih pravic (Arab Charter on Human Rights, 1994). Težava pa je tudi v dejstvu, 

da so pravice utemeljene na posamezniku in ne na kolektivu, kar predstavlja težavo predvsem 

za tiste družbe, ki postavljajo kolektiv oziroma skupnost pred posameznika. 

 

Na tej točki torej ne moremo niti mimo vprašanja o tem, kdo je nosilec človekovih pravic 

oziroma kdo je posameznik, na katerega se pravice nanašajo. Odgovor na to vprašanje je 

sorazmerno preprost in se sklada s prej zapisanim. Gre za državljana demokratičnega 

zahodnega sveta, v katerem je poudarek na individuumu. Po Bobbiu (1992) celo temelj 

demokracije ni »vladavina ljudstva«, ampak vladavina vsakega posameznika, ki tvori družbo, 

v kateri mora biti vsakemu posamezniku zagotovljena pravica do udeležbe pri skupnih 

odločitvah (a danes to ni tako – pravico do odločanja in udejstvovanja ima večinsko 

prebivalstvo, glas manjšine pa ostane skupaj z njihovimi pravicami vse večkrat prezrt).  

 

Koncept človekovih pravic torej predpostavlja prednost posameznika kot takega pred državo in 

potem so tudi pravice nad državo, saj je nosilec pravic posameznik kot tak in ne kot del države. 

V luči tega mora država ne le priznavati pravice, ampak poskrbeti, da bodo dejansko tudi 

zaščitene in uresničene, torej gre pri tem za politični in ne filozofski problem. Tudi zato je po 
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Bobbievem (prav tam) mnenju iskanje temelja, ki bi bil absoluten oziroma univerzalen, 

brezpredmetno. 

 

Schaefer (2005) govori o »breztemeljnem« pristopu k razlagi človekovih pravic (tak pristop 

imata poleg Bobbia tudi Ignatieff (2000) in Rorty (1993)), ki sicer ne zanika potrebe po 

človekovih pravicah, a pravi, da je iskanje temeljev ne le nekoristno, ampak celo 

kontraproduktivno. Bobbio (1992) navaja, da pravice nimajo naravnega, absolutnega in 

večnega temelja, ampak je temelj stvar konsenza, je relativen in zgodovinsko pogojen. Če bi 

našli temelj pravicam, bi bilo lažje najti tudi konsenz v povezavi z njimi; vsi bi tak temelj 

sprejeli in s tem bi postal univerzalen, pa vendar bi ravno to po Bobbiu (prav tam) lahko 

pripeljalo do fundamentalizma človekovih pravic, saj bi bilo takemu absolutnemu in obče 

veljavnemu temelju nemogoče ugovarjati.  

2.3.6 Konsenz pravne in/ali filozofske narave 

Večina poskusov definicij človekovih pravic se, kot smo že nakazali, osredinja na vrednote, 

natančneje na vrhovne vrednote, npr. izpopolnjevanje osebe ali razvoj civilizacije, toda po 

Bobbiu (1992) vrhovne vrednote ravno zato, ker so vrhovne, nimajo temelja, nimajo razlage, 

ampak samo so. Zato je v njih težko iskati temelj pravicam. Kje Bobbio vidi rešitev? V prvi 

vrsti v Splošni deklaraciji človekovih pravic (1948), ki je vprašanje filozofskega temelja 

postavila na stran in odprla novo, pomembnejše vprašanje, in sicer kako na najboljši način 

zagotoviti uresničevanje človekovih pravic (Bobbio, 1992). V deklaraciji, ki jo je sprejela 

večina držav sveta, torej sam vidi največji konsenz o določenem naboru vrednot. O takem 

konsenzu govori tudi Ignatieff (2000), ko pravi, da je lahko edini temelj človekovih pravic 

konsenz med državami, izražen v obliki traktatov. Bobbio in Ignatieff torej na pravice prvotno 

gledata kot na pravne norme.  

 

A vendar se težko strinjamo s predpostavko, da je vprašanje filozofskega temelja irelevantno 

ali zanemarljivo. Če gledamo na človekove pravice samo skozi oko prava (kar se danes vse 

pogosteje dogaja), hitro ugotovimo, da je v ozadju lahko tudi izkoriščanje te perspektive. 

Čeprav bi hoteli, se etičnemu temelju oziroma vsebinski razlagi pravic ne moremo izogniti in 

hitro ravno zaradi rigidne zavezanosti traktatom človekove pravice postanejo sredstvo, s 

katerim se skuša v svetu uveljaviti eno in edino pravilno etično normo, po drugi strani pa lahko 

to postane tudi opravičilo za napad na države, ki naj človekovih pravic ne bi spoštovale. To se 
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je že zgodilo v zadnjih letih, ko so ZDA s podporo Evrope legitimirale napade na tretje, tj. 

islamske države, tudi s sklicevanjem na množično kršenje človekovih pravic, brez upoštevanja 

partikularnosti posameznih kultur, držav, politik.  

 

Podobno razmišljanje zasledimo pri Penni in Campbellu (1998), ki sicer podobno kot Bobbio 

in Ignatieff trdita, da dokumenti, kot so Splošna deklaracija človekovih pravic in mednarodne 

konvencije o človekovih pravicah, predstavljajo konsenz zahodnih držav o človekovih 

pravicah. Toda po njunem prepričanju zahodne države sebe postavljajo v nadrejen položaj v 

primerjavi z drugimi narodi, tudi ko gre za vprašanja človekovih pravic (Penna in Campbell, 

1998; Said, 1979), kar argumentirata z ravnanjem evropskih držav, ki so med kolonializmom 

ukinile afriške tradicionalne ustanove, ki so varovale človekove pravice, da bi jih nadomestile 

z evropskimi, »večvrednimi« (Dlamini, 1991, v Penna in Campbell, 1998). Tudi Schaefer 

(2005) na primer trdi, da če je dejansko vredno in pomembno govoriti o človekovih pravicah, 

ne moremo mimo vprašanja o njihovem temelju, ki ga sam opredeljuje kot »moralno relevantno 

dejstvo«, ki presega kulturno pogojenost in iz katerega je mogoče izpeljati človekove pravice.  

 

Strinjamo se sicer z Bobbiem, da je treba v prvi vrsti skrbeti za zaščito in spoštovanje pravic, 

pa vendar bo to mogoče le takrat, ko bodo zaživele kot v prvi vrsti etične norme, ki jim bo 

posameznik notranje zavezan. To pa je mogoče le takrat, ko se zaveže njihovi vsebini, pogoj za 

to pa je, da jo razume in čuti kot svojo. Dejstvo pa je, da so človekove pravice na posameznih 

mestih zapisane dvoumno in brez jasnega pojasnila njihove vsebine lahko služijo tudi v namene 

manipulacije z njimi, kot smo navedli že zgoraj. Raznolikost etnij, kultur, navad, ver, ki 

prežemajo našo družbo, zahteva pojasnilo o temeljih, na katerih so pravice postavljene. Vsak 

posameznik s svojo individualno identiteto na eni strani ter kulturno identiteto na drugi strani 

zasluži spoštovanje, ki se kaže tudi v upoštevanju in spoštovanju partikularnosti njegovega 

creda, navsezadnje tudi pri tako kočljivi zadevi, kot je opredeljevanje človekovih pravic. Če se 

ne postavi etičnega/vrednotnega temelja človekovim pravicam, se lahko posamezniki, zlasti 

manjšinskih skupin, čutijo odrinjene od oblikovanja družbe, v kateri prebivajo. Še več, 

razumevanje pravic na osnovi značilnosti večinskega prebivalstva in skozi prizmo pravne 

logike brez etične vsebine lahko pripelje do razvrednotenja človečnosti vseh tistih, ki tem 

značilnostim ne ustrezajo, in posledično nanje človekovih pravic ni mogoče (ali zaželeno) 

aplicirati, in to kljub deklaracijam, namenjenih njihovi zaščiti. 
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2.3.7 Človekove pravice v luči razvrednotenja človeka 

Specifične pravice posameznih skupin (npr. žensk, priseljencev, oseb s posebnimi potrebami), 

zaščitene s posebnimi traktati, postavlja vladajoča večina, ki se tudi na tak način postavlja v 

vlogo odločujočega o usodi (čeprav v načelno pozitivnem smislu) manjšine. To pa ne nazadnje 

lahko (kot nevarno) vodi tudi v razvrednotenje oziroma izničenje identitete pripadnikov 

nevečinskega prebivalstva. Danes se to dogaja predvsem z (muslimanskimi) begunci in s 

priseljenci iz tretjih držav. Na to namigujejo tudi besede, s katerimi jih mediji in javnost 

opisujejo: prišleki, posiljevalci, nezakoniti priseljenci, povezave z naravnimi nesrečami (val 

beguncev) ... Obravnava na ravni govora in dejanj kaže, da se tem ljudem ne priznava ne le 

temeljnih človekovih pravic, ampak se jim odreka tudi pri(po)znanje njihove človečnosti. Del 

Lago (2004) je kritičen do družbe, ki ni pripravljena na razumevanje migrantske problematike, 

ki vodi med drugim tudi do tega, kar sam poimenuje »neosegregacija«, tj. obravnavo ljudi kot 

sužnjev, kot neljudi, lahko bi celo rekli kot eksponatov. Sam navaja primer, ko je med 

srečanjem v povezavi s priseljensko problematiko na Lampedusi imel možnost videti prihod 

pribežnikov in odzive domačinov. Nekateri so s seboj prinesli celo daljnogled, da bi bolje videli 

situacijo, celo otroke so vodili s seboj, da bi si ogledali to »eksotiko« (prav tam).  

 

Rorty (1996) podobno govori o »psevdočloveku«. Ko človeka razčlovečimo, mu ne priznavamo 

človekovih pravic in takrat postanejo legitimni tudi posilstvo, umori, mučenje. Tovrstno kršenje 

človekovih pravic v naši zavesti opravičujemo s tem, da pravzaprav ne gre za kršitve, kajti to 

niso ljudje (npr. Srbi so med vojno menili, da bodo z genocidom nad Muslimani odrešili 

človeštvo pred psevdočlovečnostjo) (prav tam). Niso ljudje, ampak samo nevarnost, ki nas 

ogroža z vidika njihove kulture (zaradi nje bo izginila večinska tradicija) in z vidika 

odtegovanja finančnih dobrin večinskemu prebivalstvu. Ker so razčlovečeni, ne posedujejo 

oziroma na praktični ravni ne morejo uživati človekovih pravic, ki naj bi pripadale vsakemu 

človeku že samo zato, ker je človek. Pri tem pa razčlovečenje navadno poteka na način, da se 

ob retoriki demokratičnosti, razumevanja in toleriranja drugačnosti pojavlja nasprotna retorika 

varnostnih ukrepov, zagotavljanja varnosti s tehničnimi ovirami v obliki žičnatih ograj, 

poostritve azilne politike, izgonov, tečajev za muslimane o ustreznem obravnavanju žensk itn.  

 

O tem piše tudi Berlin (Mucci, 2002), ko govori o delitvi človeštva v dve skupini, tj. na prave 

ljudi in ljudi nižje vrste. Gre torej za »negacijo skupne človečnosti«, na čemer je na primer 

temeljil tudi holokavst. V svoji študiji Moderna in holokavst Bauman (2006) navaja, da sta 
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birokratizacija in racionalizacija – obe tipični za moderno kulturo – omogočili pogoje za 

holokavst. Eden prvih korakov nacističnega režima je bil izrinjenje Judov iz državne uprave oz. 

javnih služb, prepoved univerzitetnega študija, sledil je odvzem političnih pravic, prepoved 

spolnih odnosov in zakonov med Judi in Nemci ter drugi ukrepi, ki so vodili do deportacij v 

koncentracijska taborišča in nazadnje do ubojev v plinskih celicah (eden izmed pomembnih 

ukrepov, zaradi katerih tovrstno ubijanje širšim množicam ni bilo problematično, so bila tudi 

jezikovna pravila, skladno s katerimi nacisti niso uporabljali besede »uboj«, ampak »milostna 

smrt«) (Arendt, 2007). Tega ne smemo pozabiti, kot bi bil holokavst neki neželen in nenaden 

trenutek v zgodovini, ampak je bil načrtovan in uresničevan brez pomisleka. Po Baumanu 

(2006) naj bi sicer holokavst človeštvu prinesel dvojno lekcijo. Na eni strani je pokazal, s 

kakšno lahkotnostjo velik del ljudi moralo potisne v ozadje in preprosto sprejme razumskost za 

svoje vodilo v imenu samoohranitve. Tudi zaradi zla pri človeku prevlada nagon ohranitve, ki 

ga vodi k tišini in pasivnemu sprejemanju dogajanja. Pa vendar ima človek vedno izbiro, zlu se 

lahko vedno upre. Na žalost dogodki zadnjih let dokazujejo, da je človeštvo na ti lekciji 

pozabilo. Vsaj velik del človeštva. Sirski begunci so danes novi Židje. Ker so razčlovečeni, se 

za njihovimi življenji ne žaluje oziroma še več, prelaga se krivdo nanje (»Kaj pa so šli na pot«). 

Največji dokaz njihovega razčlovečenja so pravzaprav teroristični napadi v evropskih državah, 

v katerih se za evropske žrtve razglasi dneve žalovanja, medtem ko za sto tisoče ljudi, ubitih  

med vojno v Siriji, kaj takega ne pride v poštev. Življenje zahodnjakov je potem več vredno od 

življenja preostalih ljudi.  

 

Podobno kot Bauman trdi tudi Arendt (2007). Po njenem prepričanju so bili vojaški vodje in 

vojaki, ki so vršili grozodejstva nad Židi, pravzaprav povsem normalni, ne perverzni ali zlobni 

in ne nori. Vsak izmed nas je lahko Eichmann3. Vsak izmed nas je zmožen zla v trenutku, ko 

vest damo na stran oz. ko sledenje neki ideologiji vodi do kolektivnega zanikanja odgovornosti 

za lastna dejanja. To pa je mogoče zaradi moralne nezavezanosti. Človek ni več zmožen ločiti 

dobrega in zla, le sledi totalitarni avtoriteti in vrši zlo, čeprav se za to zavestno ne odloči 

                                                      
3 Leta 1961 so v Jeruzalemu sodili vodji SS Eichmannu zaradi zločinov nad Židi, a je ta vedno odgovarjal, da ni 

kriv, saj naj bi bile vse obtožbe umora zoper njega neutemeljene. Trdil je, da ni nikdar nikogar ubil, skrbel je le za 

deportacije, nikdar ni zaničeval Židov, nič drugega ni počel, kot le ubogal ukaze in spoštoval zakone. In ravno 

poslušanje ukazov je imelo najvišjo vrednost, zato ni mogel pravzaprav nikdar dojeti, kaj dejansko je počel 

oziroma kaj je bilo v njegovem ravnanju obsojanja vredno. Še več, za Eichmanna je bila poslušnost tretjemu rajhu 

vrhovna moralna dolžnost in edino svojo krivdo je videl v tem, da je enkrat ali dvakrat prekršil pravila, ko je nekaj 

Judov izpustil (Arendt, 2007). 
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oziroma to ni njegova namera. A ravno zato svojega dejanja ne more dojeti kot zločin, kot 

dejanje brez vesti. Nihče iz ugledne družbe, ki se ji je Eichmann pokoril, ni obsojal dejanj proti 

Judom, zato ni imel nikakršnih pomislekov vesti. Bil je – po Arendt – nezmožen empatije, 

»mišljenja s stališča nekoga drugega« (prav tam, str. 65), bil je povsem brezbrižen. Iz tega 

Arendt izpelje koncept »banalnosti zla«. Eichmann »preprosto ni nikoli spoznal, kaj dela« (prav 

tam, str. 330). Tragičnost današnjega časa je ravno v tem – v delovanju brez premisleka, brez 

empatije, kar je veliko huje od nagonov zla, ki so mogoče človeku prirojeni. Človek, ki ni 

zmožen kritične (samo)refleksije, je najnevarnejši človek, a vendar to njegovih dejanj ne 

opravičuje (prav tam).  

 

Bauman (2006) pa nasprotno ne govori o nepremišljenosti, ampak o preveliki vlogi razuma, 

racionalnih odločitev in racionaliziranih dejanj. Toda oba, Bauman in Arendt, pravzaprav 

govorita o izbiri. Človek se vedno sam odloči, ali bo uporabil svojo sposobnost presojanja 

ločevanja dobrega in zla ali ne. Vedno se sam odloča, ali bo reflektiral o vsebini norm ali jim 

bo le slepo sledil.  

2.3.8  Problematičnost človekovih pravic kot pravnih norm in usmeritev v skrb za drugega 

Kljub temeljni razliki v pojmovanju vloge razuma Bauman in Arendt največjo težavo vidita v 

pomanjkanju empatije oz. brezbrižnosti do drugega. Za Baumana (2006) je tako edini način, da 

se zoperstavimo normam, »skrb za drugega« oziroma skladno z Lévinasovo teorijo 

»odgovornost« v smislu skrbi za dobrobit drugega, ki je človeku prirojena, v nasprotju z 

racionalno zavezanostjo družbenim normam. Med drugo svetovno vojno in genocidom nad 

muslimanskim prebivalstvom v Bosni in Hercegovini jih je veliko ta nečloveška ravnanja 

obsojalo, a vendar to še ne pomeni, da so bili zanje muslimani ali Židje ali Romi ljudje. Od 

preostalega prebivalstva so bili, kot pravi Arendt (2007, str. 54), ločeni »s pomočjo nasilja, a 

tudi s pomočjo več kot običajnega tihega pristanka tistih, ki so jih obkrožali«. Če bi bili vid(e)ni 

kot ljudje, bi jih namreč zaščitili ne samo na deklarativni, ampak tudi in predvsem na praktični 

ravni. Tragična ironija vsega je v tem, da so celo Judje s tem, ko so dobili posebne zakone, 

verjeli, da se jim bo godilo bolje (Arendt, 2007). Brez večjih težav lahko potegnemo 

vzporednice s tem, kar se danes dogaja v Evropi z begunci (deportacije, posebni zakoni, zaprtje 

meja, določanje kvot, omejitve priseljevanja in gibanja, vključevanja v družbeno življenje, 

vključno z vključevanjem otrok v vzgojno-izobraževalne ustanove, jezikovna pravila – 

»tehnične ovire« namesto ograj, »ekonomski migranti« namesto »begunci«). Tako pa s tem 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

25 

 

smo in še naprej dokazujemo, da človekove pravice priznavamo le sebi enakim, tistim, ki se od 

večine razlikujejo, pa ne. Kako to preseči?  

 

Prvi korak vidimo v preseganju čiste pravne naravnanosti človekovih pravic, predvsem s 

postavitvijo takih etičnih temeljev, v katerih bi se lahko dejansko prepoznali vsi ljudje. Seveda 

je to stvar konsenza, tako kot pravi Bobbio, vendar se nam, v nasprotju z njim, zdi ključna ravno 

razprava o vsebinski oziroma vrednotni osnovi človekovih pravic. Eno izmed rešitev smo že 

nakazali, in sicer to, da je tudi na področju človekovih pravic potreben dialog med kulturami. 

Penna in Campbell (1998) tako predlagata vpeljevanje konceptov človekovih pravic 

nezahodnih kultur v že obstoječe zahodne koncepte človekovih pravic. Treba je »identificirati 

tradicije, prakse, zakone ali dogodke iz mnogih kultur, ki bi lahko služili kot medkulturni 

simboli človekovih pravic« (prav tam, str. 9). Ob tem pa je treba upoštevati tudi prostorski in 

časovni dejavnik, torej upoštevati večkulturnost Evrope na eni strani, na drugi pa ne o 

človekovih pravicah govoriti kot o nečem univerzalnem, kajti kot smo pokazali, teh ne moremo 

vpeljati (in nikakor zahtevati njihove vpeljave) v države, v katerih je koncept skupnosti nad 

konceptom individualnosti, torej je treba vzpostaviti medkulturno naravnanost človekovih 

pravic v evropskem prostoru skladno z značilnostmi zdajšnjega prostora in časa.  

 

Človekove pravice kot »etični kodeks obveznega ravnanja« torej niso dale želenih rezultatov, 

zato se je pojavila potreba po oblikovanju »enotne splošne etične zavesti« (Kovačič Peršin, 

2005). To dopolnitev človekovih pravic, vključno z možnostjo vzpostavitve enotne splošne 

etične zavesti, bomo zato v nadaljevanju skušali poiskati v konceptu svetovnega etosa, kot ga 

je utemeljil Hans Küng. 

2.4 Svetovni etos kot dopolnitev človekovih pravic 

Tudi Küng (2008) je kritičen do človekovih pravic, ki – kot pravi – niso produkt dogovora med 

religijami oziroma civilizacijami, obenem pa ne ponujajo oz. omogočajo moralne zaveze. Po 

Küngovem (prav tam) mnenju lahko ta primanjkljaj premosti svetovni etos, ki temelji na tistem, 

kar je skupno vsem ljudem sveta, ne glede na njihovo (versko) prepričanje. Človekove pravice 

sicer uravnavajo človekovo vedenje, a jezik svetovnega etosa je »jezik moralnih načel, ki jih ne 

moremo kodificirati kot človekove pravice« (Kroflič, 2014, str. 44). Načelom svetovnega etosa, 

ki so grajena na skupnih točkah človeštva, se posameznik notranje zaveže, saj gre za stvar vesti, 

ne pa za nekaj, kar predpiše politika (Kovačič Peršin, 2005; Küng, 2008; »Youth camp«, 2009). 
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Zaradi tega razloga svetovnemu etosu ni mogoče očitati normativnosti oz. primata pravne nad 

etično dimenzijo, saj kršenja vrednot svetovnega etosa ni mogoče pravno sankcionirati.  

 

Potrebo po svetovnem etosu kot tistem, kar dopolnjuje ali presega koncept človekovih pravic, 

vidi tudi Kroflič. »Dve svetovni vojni sta privedli do nuje človekovih pravic, utemeljenih na 

globalni ravni. Globalni medcivilizacijski spori in v njih vraščen terorizem nas sili, da okrepimo 

sporazumevanje med narodi na temelju skupnih vrednot svetovnega etosa« (Kroflič, 2005b, str. 

201). Čeprav se tudi sami z vsem povedanim strinjamo, je treba izpostaviti, da lahko tudi 

svetovni etos, podobno kot človekove pravice, ostane »mrtva točka, četudi ga sprejmejo vse 

religije in vse svetovne družbe, če ga ne ponotranji vsak človek posebej« (Kovačič Peršin, 2005, 

str. 193). Tudi po Krofliču (2005b, str. 201) »/…/ je popolna uresničitev načel in vrednot 

svetovnega etosa stvar osebnega sprejetja, to pa je mogoče le v nekem novem svetu, ki bo kot 

temelj sporazumevanja izbral predposlednjo (skupno) ravnino človečnosti, hkrati pa spodbujal 

kulturno raznolikost odgovorov na poslednja4 vprašanja kot novo kakovost življenja«. Rekli bi 

lahko, da svetovni etos s svojo etično/moralno dimenzijo ponuja nadgradnjo ali dopolnitev 

človekovih pravic, pa vendar je njegova uresničitev odvisna od tega, ali so/bodo družbe 

pripravljene sprejeti in omogočati razvijanje mnogoterosti resnic in s tem pripoznati 

mnogoterost v njih živečih identitet. Mogoče je tudi v tem razlog, da ideja svetovnega etosa 

(še) ni zaživela, čeprav mineva že skoraj trideset let od njenega nastanka. 

2.4.1 Razvoj ideje svetovnega etosa 

Küng je kot ekumenski teolog že v 90. letih prejšnjega stoletja začutil, da svet ne bo preživel 

brez enotnega etosa, kateremu bi bili zavezani vsi ljudje sveta, zato si je za nalogo zadal že 

obstoječe skupne ideje dvigniti v splošno zavest, predvsem ob iskanju tistega, kar je skupno 

vsem religijam sveta. Ravno religijam namreč Küng pripisuje veliko vlogo pri gradnji nove 

prihodnosti človeštva (Küng, 2008). Tako je začel nastajati projekt Svetovni etos, ki še zdaleč 

ni končan, saj gre za kompleksno nalogo, usmerjeno v iskanje skupnih vrednot različnih 

teizmov in ateizmov (Hribar, 2006; Küng, 2008). 

 

                                                      
4 Predposlednja ali »tuzemska« vprašanja se nanašajo na vsakodnevne življenjske situacije, zadevajo naše življenje 

»tukaj in zdaj«, medtem ko so poslednja vprašanja vprašanja o bivanjskem smislu in človekovem mestu v kozmosu 

in so zadeva človekovega upanja in vere (Kovačič Peršin, 2005).  
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Že leta 1989 je Küng napisal pomembno sporočilo za Unescov simpozij v Parizu: »Ni 

svetovnega miru brez miru med religijami,« leto pozneje je objavil knjigo Projekt svetovni etos 

(»Hans Küng: The Origins«, 2009), na podlagi katere so ga organizatorji srečanja Parlamenta 

svetovnih religij prosili, da naj oblikuje deklaracijo z navedenimi elementi skupnega etosa. 

Tako je septembra 1993 Svet Parlamenta svetovnih verstev v Chicagu sprejel Deklaracijo o 

svetovnem etosu5 (»Chicago 1993«, 2009). V Deklaraciji sta izpostavljeni dve izhodišči 

(humanost in ravnanje skladno z zlatim pravilom) in štirje vrednostni imperativi (spoštuj vsako 

življenje, ravnaj pravično in pošteno, govori in ravnaj resnicoljubno, spoštuj in ljubi drugega), 

ki ustrezajo štirim vrednotam (nenasilje in spoštovanje življenja, solidarnost in pravičnost, 

toleranca in resnicoljubnost, vzajemno spoštovanje in ljubezen ter partnerstvo) (Declaration 

toward a global ethic, 1993; Kroflič 2003).  

 

Küng se je namenoma odločil za uporabo izraza »etos« (ethos) in ne »etika« (ethics). Žal pa je 

tudi Deklaracija o svetovnem etosu (v originalu Declaration toward a global ethic) v veliko 

jezikov prevedena kot Deklaracija o svetovni etiki (na primer v hrvaški in italijanski jezik), 

najverjetneje zaradi pojmovne zmede. V anglosaškem svetu je pojem »ethos« namreč težko 

zaslediti; pogosteje se pojavljata pojma »ethic« in »ethics«, ki pa ju tudi rojeni angleški govorci 

pogosto izenačujejo. Ethics v slovenščino prevajamo kot etika. Gre za »filozofski in teološki 

nauk o vrednotah in normah, ki naj vodijo naše odločitve in dejanja« (Küng, 2008, str. 59), za 

nauk o moralnem ravnanju, etični sistem, kakršna sta bila na primer Aristotelov ali Kantov (»20 

Questions«, 2009). Ethic pa prevajamo kot etos, tj. »/…/ notranja moralna, nravna temeljna 

drža človeka, ki se ravna po določenih normah in merilih, ki ima vest za kompas; temeljna drža, 

torej, ki v bistvu določa njegovo ravnanje« (Küng, 2008, str. 205).  

 

Kocijančič (2008, str. 202) etos označi za »bivališče, okolje prebivanja – vendar ne hiša, ne 

kultivirana narava, ki jo obdaja, niti ne stvari, ki jih uporabljamo. Ethos je okolje, kolikor je 

sobivanje z drugimi«. Razlago dopolni Šav (2005, str. 217), ki etos človeka označi kot »naravno 

dihanje njegove duše«.  

                                                      
5 V slovenski jezik jo je prevedel Resnik (2004) pod naslovom Deklaracija o univerzalnem etosu, objavljena pa je 

bila tudi v monografiji Svetovni etos (Küng, 2008). V prevodu so določeni deli izvirnega besedila izpuščeni, tako 

da v slovenski jezik deklaracija ni prevedena v celoti, prav tako pa kljub ustrezno prevedenemu naslovu v 

slovenskem prevodu ni govora o etosu, ampak o etiki, kar pa – kot bomo pokazali v nadaljevanju – ni ustrezno, 

saj gre za dva med seboj sicer povezana, toda vsebinsko povsem različna pojma. Napaka ni bila odpravljena niti v 

prevodu Priročnika svetovni etos: vizija in njena uresničitev (Küng, 2012). 
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Po Abderrahmanu (2008) je sicer mogoče govoriti tudi o univerzalni etiki, torej o naboru etik, 

ki so ga postavili misleci in filozofi na razumskih in objektivnih temeljih. To sta na primer 

Kantova »etika dolžnosti in Benthamova »utilitarna etika«. Razlike med univerzalno etiko in 

svetovnim etosom avtor utemelji skozi tri dimenzije. V prvi vrsti je univerzalna etika po svoji 

naravi hipotetična, medtem ko je svetovni etos praktične narave, univerzalna etika ima en izvor, 

je delo enega misleca, neodvisno od preostalih, medtem ko ima svetovni etos večkratni izvor, 

saj njegove maksime in pravila izvirajo iz več sistemov. Univerzalna etika je sekularno 

usmerjena, medtem ko je svetovni etos v svojem bistvu religiozno usmerjen, saj izvira iz 

različnih verskih tradicij (prav tam).  

2.4.2 Deklaracija o svetovnem etosu 

Deklaracija o svetovnem etosu je utemeljena na štirih temeljnih predpostavkah (Küng, 2008): 

1. Svetovni etos kot pogoj za nov svetovni red 

Nov svetovni red bi se moral vzpostaviti na temeljnem soglasju o obvezujočih vrednotah, 

nepreklicnih standardih in o osebnem vedenju, ki bi ga sprejeli vsi ljudje, na viziji o 

miroljubnem sobivanju ljudstev, etničnih skupin in verstev.  

2. Zahteva po človeškem ravnanju do vsakega človeka 

Vsak človek mora vedno in povsod biti cilj, nikoli golo sredstvo, z njim je vedno treba ravnati 

človeško, spoštovati njegovo dostojanstvo. Vedno je treba ravnati skladno z zlatim pravilom, 

ki se že tisočletja prenaša v veliko verskih in etičnih tradicijah: »Ne stori drugemu, česar ne 

želiš, da bi drugi storil tebi« oziroma »Delaj drugemu to, kar želiš, da on počne tebi«.  

3. Štiri nespremenljiva pravila 

a) Kultura nenasilja in spoštovanje življenja 

To pravilo izhaja iz načela Ne ubijaj oziroma Spoštuj vsako življenje, po katerem ima vsak 

človek pravico do življenja in nihče mu je nima pravice odvzeti. Prav tako je treba zaščititi 

zemljo in vsa živa bitja na njej.  

 

b) Kultura solidarnosti in pravičen gospodarski red 

To pravilo izhaja iz načela Ne kradi oziroma Ravnaj pravično in pošteno. Tako kot nihče 

nima pravice drugega okrasti, nima nihče pravice uživati svoje lastnine brez upoštevanja 
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potreb družbe. Oblikovati je treba duh sočutja do ranljivih ter razvijati medsebojno 

spoštovanje in razumevanje. 

 

c) Kultura tolerance in življenje v resnici 

To pravilo izhaja iz načela Ne laži oziroma Govori in ravnaj resnicoljubno, saj ni 

pravičnosti na svetu brez iskrenosti in humanosti.  

 

d) Kultura enakih pravic in partnerstva med moškim in žensko 

To pravilo izhaja iz načela Ne nečistuj oziroma Spoštujte in ljubite drug drugega. Nihče 

nima pravice sočloveka ponižati v spolni objekt; odnos med moškim in žensko bi moral 

biti zaznamovan z ljubeznijo, s solidarnostjo in z zaupanjem. Povsod po svetu bi se morali 

ustvariti ekonomski in socialni pogoji, ki bi ljudem omogočili človeka dostojno življenje.  

 

e) Preobrazba zavesti 

Človek ima dostojanstvo in pravice pa tudi odgovornost in posledice. Univerzalni konsenz 

glede veliko spornih etičnih vprašanj je težko doseči, vendar bi bilo v duhu predstavljenih 

načel mogoče najti primerne rešitve za veliko spornih vprašanj.  

2.4.3 Temelj svetovnega etosa 

Predpostavke svetovnega etosa izhajajo iz obdobja veliko pred Kristusovim rojstvom in segajo 

vsaj v čas Konfucija. Štiri etične maksime – ne ubijaj, ne kradi, ne laži, ne nečistuj – je mogoče 

najti v hebrejski Bibliji in v Novi zavezi pa tudi v Koranu, pri ustanovitelju joge, Patanjaliju, in 

v budističnem nauku (»20 Questions«, 2009). Nikakor ne gre torej za vrednote, značilne le za 

zahodni svet. »Kolesa etosa nam danes ni treba na novo izumiti, moramo ga samo začeti 

pravilno uporabljati« (Küng, 2002, str. 46). Küng sam na več mestih (gl. npr. Küng, 2008, 2010) 

poudari, da svetovni etos ne predstavlja nove ideologije, da ni vsiljen »preostalim« z Zahoda, 

ampak samo združuje skupne religijske in etične norme vsega človeštva. Obenem pa Küng 

(2008) pravi, je življenje v pluralistični družbi mogoče le ob minimalnem temeljnem soglasju 

o normah, vrednotah, držah itn., pri čemer bi vodilo prihodnosti za človeštvo morala postati 

»planetarna odgovornost« (prav tam, str. 65). Da bi lahko človek preživel kot človek, mora v 

prvi vrsti postati, kot pravi Küng (2008), bolj človeški. Delovati bi moral skladno z načelom, 

da »človek nikoli ne sme postati golo sredstvo. /…/ Človek mora biti poslednji cilj, vedno mora 
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ostati cilj in kriterij« (prav tam, str. 67). Eden izmed razlogov, zakaj iskati skupne temelje v 

religijah, je tudi dejstvo, da se vse več ljudi v krizi vrednot postmoderne družbe obrača k religiji. 

K njej se ne nazadnje obrača tudi etika, kot navaja Kocijančič. »V svoji zgodovini religija stremi 

k etizaciji (če smemo za trenutek odmisliti atavistično sedimentacijo neethosnega ravnanja v 

raznih fundamentalizmih), po drugi strani pa etika, ki ima sicer v svoji zgodovini tudi obratno 

tendenco, namreč k progresivni (se pravi napredujoči, a ne nujno napredni) de-religiozaciji, 

ravno v sodobni fazi prek kritike racionalnosti, univerzalnosti norm in možnosti splošne 

utemeljitve etičnega ravnanja prihaja do radikalne krize, v kateri je napotena na religijo kot na 

svoj zgodovinski izvor (simptomatično za to je današnje ukvarjanje filozofov s teološkimi 

temami – od Derridaja do Agambena, od Hribarja do Žižka)« (Kocijančič, 2008, str. 212).  

 

Küng (2008) verjame, da bi bilo mogoče splošno etično, resnično ekumensko merilo zasnovati 

na skupni človeškosti vseh ljudi. To merilo temelji na »humanosti, na resnični človečnosti, na 

človekovem dostojanstvu in na pripadajočih mu temeljnih vrednotah« (prav tam, str. 135). 

»Resnična človečnost je predpostavka resnične religije! To pomeni, da je humanost 

(spoštovanje človekovega dostojanstva in temeljih vrednot) najnižja zahteva do vsake religije. 

Vsaj humanost (to je minimalni kriterij) mora uresničevati vsaka pristna religioznost« (prav 

tam, str. 136). Ob vsem povedanem pa lahko hitro ugotovimo, da tudi takrat, ko je govor o 

človeškosti, humanosti, je ta večkrat samo pasivna. Na to kaže na primer dejstvo, da veliko 

posameznikov tudi finančno pomaga osebam v finančnih težavah, a vedno se je treba vprašati, 

iz kakšnega razloga. Če drugim pomagamo samo za to, da olajšamo samim sebi občutke slabe 

vesti, pravzaprav ne storimo drugega, kot da se postavimo znova nad druge v položaj 

superiornosti (jaz kot tisti, ki pomaga nekomu pod seboj), ne omogočimo pa opolnomočenja 

ljudi, da si lahko sami pomagajo, še več, ne damo jim niti možnosti (Gebhardt, 2008). Vedno 

je treba delovati empatično, solidarno in šele na tem je potem mogoče graditi temeljno etiko 

človeštva. Vsekakor empatija in solidarnost nista nujno utemeljeni na duhovnosti ali religiji, 

toda dejstvo je, da je dajanje ubogim temelj vseh religij, zato bi morale vse religije povečati 

svoja prizadevanja za uboge ter se boriti proti revščini in nepravičnosti. Gebhardt (prav tam) 

tako meni, da je dajanje izraz solidarnosti v smeri večje socialne pravičnosti, ki sestavlja skupni 

etos človeštva, torej svetovni etos. Ob vsem povedanem bi lahko sklenili, da je za Künga za 

uspešno sobivanje različnih kultur nujen dialog med religijami in kulturami, ta dialog in to 

sobivanje pa morata temeljiti na humanih odnosih.  
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2.4.4 Pomisleki v povezavi s svetovnim etosom 

Projekt svetovni etos še ni zaživel in eden izmed razlogov za to je v kritiki, da želi Küng s 

projektom ustvariti univerzalno svetovno religijo. A vendar Küng tudi sam opozarja, da ne gre 

za verski, ampak etični projekt, katerega namen ni združitev religij, ampak dialog, sodelovanje, 

ustvarjanje miru na svetu na temeljih skupnih etičnih principov in vrednot (»Does the Global 

Ethic Project«, 2009).  

 

Abderrahman (2008), eden večjih kritikov svetovnega etosa, bi celo želel, da bi se večji pomen 

pripisalo religijam, vendar bi bilo po našem prepričanju šele v tem primeru projektu mogoče 

očitati, da gre za religijski projekt. Obenem pa bi se lahko zgodilo podobno kot s človekovimi 

pravicami, saj bi posamezniki, ki si religijo razlagajo na svoj, včasih ekstremističen način, svojo 

zavezo etosu (ki bi bila močnejša kot zaveza človekovim pravicam, kot smo videli zgoraj) lahko 

nevarno uporabili za netenje sporov ali vojn. Poleg tega je treba upoštevati tudi nevernike, ki 

se lažje zavežejo etosu, ki izhaja iz načel religij, kot pa etosu, ki na religijah temelji oziroma ki 

ima religiozno noto.  

 

Abderrahman (prav tam) očita deklaraciji, da v svojem sicer upravičenem zavzemanju za 

svetovni mir implicitno sporoča, da je za nemir na svetu kriv nemir oziroma spor med religijami 

(ena temeljnih predpostavk je, da ni miru na svetu brez miru med religijami) in da bi torej, če 

bi obstajal mir med religijami, obstajal tudi na svetu. Küng trditev »Ni miru na svetu brez miru 

med religijami« ponovi v govoru, ki ga je 7. decembra 2009 držal na avstralski katoliški 

Univerzi v Melbournu, ko izrazi stališče, da so nasprotja med religijami povezana s spopadom 

civilizacij in z vojnami med narodi. Če bi med civilizacijami potekal dialog in če bi bil med 

religijami vzpostavljen dialog ter posledično mir, bi med narodi prav tako vladar mir (Küng, 

2010). Abderrahman (2008) poudarja, da se spori ne odvijajo med religijami na splošno, ampak 

znotraj ekstremističnih religioznih skupin. Zanj religijsko ozadje ni nikoli pravi vzrok za vojno, 

ampak so to drugi interesi oziroma razlogi. Poleg tega trditev, da so za nemir na svetu krive 

religije, ne upošteva, da so religije same velikokrat zmanipulirane in uporabljene za druge 

namene. Vojno zanetijo razlogi, ki na religijo niso vezani, toda pozneje se tisti, ki so jo zanetili, 

sklicujejo na religijo oziroma vojno upravičujejo v imenu religije, zato da bi pridobili večji 

konsenz. V teh primerih je religija sama žrtev vojn in ne razlog za vojne. In zato, kot pravi 

Abderrahman (prav tam), trditev iz deklaracije ne drži (mir med religijami kot pogoj za mir na 

svetu). Religija je samo izgovor velikih nacij, ki imajo resničen vzrok za vojno v iskanju 
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neomejene moči. V tem primeru je religija pravzaprav napadena. Abderrahmanova kritika je 

upravičena. Strinjamo se sicer s Küngom (gl. npr. 2010), da imajo religije veliko vlogo pri 

vzpostavljanju dialoga med ljudmi, pri pozivih k miru in prenehanju vojn, pri sodelovanju v 

pogajanjih, zaradi njihove notranje moči, ki zavezuje ljudi, pa vendar so vojne posledica drugih 

interesov in ne spora med religijami. Ključno se nam zdi ozaveščanje ljudi, da znajo prepoznati 

poskuse manipulacije religij, da se opolnomočijo za kritično razmišljanje o dogajanjih na svetu 

in vzrokih za vojne, saj je, kot smo že pokazali ob holokavstu, vsakdo izmed nas lahko drugi 

Eichmann, če izgubi ali si pusti odvzeti etični kompas ali – bolje – kompas vesti.  

 

Abderrahman (2008) poleg tega svetovnemu etosu očita, da je vrednote, ki bi predstavljale 

minimalni konsenz vseh religij, težko najti, poleg tega pa bodo ljudi še vedno bolj zavezovale 

partikularne vrednote znotraj njihovih religij kot svetovni etos. Abderrahman (prav tam) tudi 

ne more privoliti v tezo enakosti vseh religij, kajti to po njegovem prepričanju lahko vodi do 

relativizacije religij in ugotovitve, da se v trenutku, ko so vse resnice vseh religij enakovredne, 

potem pravzaprav negira resnico vsake izmed njih. Neenakosti religij po njegovem mnenju ni 

mogoče zanikati že zaradi vsebinskih razlik med njimi.  

 

Na podlagi vseh omenjenih razlogov Abderrahman (prav tam) meni, da minimalni konsenz, ki 

ga predstavlja svetovni etos, ne more izboljšati etičnosti človeštva bolj, kot vsaka posamezna 

religija to že počne (brez ekstremističnih pogledov). Vsaka religija v nasprotju s svetovnim 

etosom ima poleg tega dva dejavnika, ki lahko resnično pripomoreta k etični rasti človeštva. V 

prvi vrsti gre za prakticiranje religije – bolj kot jo bo prakticiral, večja bo njegova zaveza etiki 

te religije. Kot drugo pa je edino merilo, ki pokaže resnično učinkovitost religijskih maksim in 

načel, koliko se te pokažejo kot učinkovite v zahtevah in okoliščinah vsakdana.  

 

Tretji očitek deklaraciji pa je, da izpusti temelj vsake religije, to je vero (faith). Küng, kot smo 

že povedali, sicer trdi, da je temelj vsakega verovanja posamezne religije v njeni sveti knjigi in 

deklaracija ne more zavzeti njenega mesta, lahko pa predstavlja jedro, težišče etičnega sistema, 

izhajajočega iz vsake religije. A Abderrahman (prav tam) sprejema prvo, ne pa tudi druge 

predpostavke, saj navaja, da deklaracija nikakor ne more predstavljati središča različnih etičnih 

sistemov znotraj religij, saj ne vsebuje temeljnih elementov etosa religij. V deklaraciji manjka 

ravno tisti element, brez katerega nobena religija ne bi obstajala, tj. vera. Za Abderrahmana 

(prav tam) bi deklaracija tako poleg kulture nenasilja, solidarnosti, tolerance in enakih pravic 

morala graditi še na kulturi verovanja. Zanj je vera namreč nujen pogoj etičnega delovanja. Še 
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več, po njegovem mnenju bi ravno vera kot temelj svetovnega etosa morala postati glavna 

zahteva deklaracije. Zahteva, ki jo po Abderrahmanu nujna, je »zaveza kulturi vere in 

spoštovanju religij« (prav tam, str. 12). Šele takrat bi zavezovala tudi nereligiozne k spoštovanju 

religijskih tradicij, tako kot jih zavezuje k spoštovanju pravic drugih – ko bi bila takšna zahteva 

postavljena, bi bilo mogoče doseči tudi mednarodni zakon, ki bi prepovedal ekstremizme, ki 

spodbujajo dejanja proti religijam. Ker deklaracija torej ne namenja prostora tako 

pomembnemu elementu, kot je vera, za Abderrahmana ne omogoča rasti etičnosti v človeku in 

torej ne omogoča etičnega napredka. Namen deklaracije je sicer, da bi dvignila človeštvo s 

pomočjo združenih etik religij tako, kot nobena religija sama ne more. A vendar, kot smo 

pokazali, je vsaka religija zmožna dvigniti etičnost človeka bolj kot deklaracija. Zato je po 

Abderrahmanu (prav tam) nujno, da tovrstni etični napredek iščemo znotraj vsake posamezne 

religije. A to seveda pripelje za seboj vprašanje o tem, kaj pomeni etični napredek znotraj 

posamezne religije. Zato se Abderrahman (prav tam) sprašuje, ali ne bi bilo bolj smotrno najti 

tiste religije, ki ponuja največji etični napredek. Avtor sicer meni in z argumenti pojasnjuje, da 

je ta religija islam. Za Abderrahmana sta možnosti torej le dve, in sicer postaviti svetovnemu 

etosu sekularne temelje z odstranitvijo povezav z religijami ali postaviti temelje iz ene same 

religije.  

 

Sami pa menimo, da je nemogoče, celo neproduktivno postaviti eno religijo nad drugo v tolikšni 

meri, tudi če bi Abderrahmanovi argumenti držali, ravno v imenu spoštovanja partikularnosti 

vsake religije. Ne nazadnje bi to pripeljalo do očitka, da je svetovni etos produkt neke specifične 

religije. Ker gre pri religiji ravno za notranjo zavezo, pa je nemogoče in tudi neetično 

pričakovati, da se bodo pripadniki posamezne religije zavezali vrednotam druge religije, čeprav 

bi te morebiti lahko argumentirano vodile v večjo etizacijo sveta. Zgodilo bi se ravno to, kar se 

zdaj dogaja s človekovimi pravicami, ki se jim očita, da so produkt zahodnega sveta, ki skuša s 

t. i. zahodnimi vrednotami doseči prevlado zahodnega sveta nad preostalim.  

 

Podrobnejša analiza koncepta svetovnega etosa kmalu pokaže, da si tudi njegove postavke – 

tako kot človekove pravice – lahko razlagamo na različne načine. Navedli bomo samo en 

primer, in sicer načelo spoštovanja življenja v povezavi s pravico do smrti iz usmiljenja oziroma 

evtanazije. Načelo spoštovanja življenja lahko vežemo na njegovo nasprotje, torej na maksimo 

»Ne ubijaj« in torej samo dejanje neuboja predstavlja spoštovanje življenja, a na drugi strani se 

lahko vprašamo, mar, čeprav zveni kot oksimoron, ne spoštujemo življenja in človekovega 

dostojanstva ravno takrat, ko življenje iz usmiljenja vzamemo in s tem preprečimo, da bi človek 
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trpel v najhujših mukah in bolečinah ter bil oropan svojega temeljnega dostojanstva. Drugi večji 

pomislek pa je vezan na že navedeno Abderrahmanovo kritiko, da projekt svetovni etos, sicer 

predvsem na implicitni ravni, krivi religije za nemir na svetu, kar lahko posledično pripelje do 

situacije, ko se več religijam ali posamezni religiji in pripadnikom te religije pripisuje krivda 

za svetovne tegobe, sploh v luči dogodkov, ki v zadnjih letih prežemajo svet, ko posamezni 

verski ekstremisti predvsem v imenu islama vršijo terorizem. Tudi Küng (2010) navaja, da so 

danes muslimani deležni splošne sumničavosti, že samo zato, ker so muslimani. To kaže tudi 

zadnje poročilo evropske protirasistične mreže ENAR (European network against racism, 

2016). Vprašamo se lahko, kaj lahko prinese za seboj trditev, da so religije krive za nemir na 

svetu. Küng (2010) sicer povsem upravičeno navaja, da tako kot se obsoja muslimane za 

ugrabitve, samomorilske napade itn., bi se moralo obsojati tudi kristjane zaradi nečloveškega 

ravnanja z zaporniki, napadov na civiliste na tujih ozemljih ter zaradi judovskega terorizma v 

okupaciji Palestine. A dejstvo je, da je obsojanja deležen skoraj izključno islam. 

 

In čeprav se skuša z Deklaracijo o svetovnem etosu poiskati skupne temelje človeštva, lahko 

ob vsem povedanem ugotovimo, da nas religija kot taka lahko sicer notranje zavezuje, 

Deklaracija pa ne nujno, to pa zato, ker je osredinjena v iskanje in določevanje skupnih temeljev 

na formalni ravni in ostaja njena želja po nudenju notranje zavezujočih načel bolj deklarativne 

narave. Tudi Ošlaj (2011, str. 199–200) trdi, da Küng »pri vsebinskem opredeljevanju tega, kaj 

naj bi svetovni etos sploh bil, ravna kot nekakšen državni moralni uradnik, ki preprosto 

evidentira temeljne religiozne in sekularne vrednote, norme, principe, smernice in moralna 

pravila ter jih prostodušno formalno združi pod skupnim imenovalcem svetovnega etosa. Ob 

problemu, kaj naj bi sploh bil osnovni kriterij takšnega povezovanja, se ne domisli ničesar 

boljšega kot to, da poseže po vse prej kot jasnem in razločnem sekularnem pojmu človekovega 

dostojanstva. […] Paradoksno je mogoče skleniti, da Küngovemu pojmu svetovnega etosa 

manjka ravno tisto bistveno: etos kot notranje doživeta subjektivna drža, brez katere se sleherna 

moralnost izteka v golo in nezavezujočo formalnost. Etos brez notranje utrjenega prepričanja 

lahko kvečjemu funkcionira kot nekakšen dekret od zunaj«. 

 

Kam nas je torej razmišljanje o človekovih pravicah in svetovnem etosu popeljalo? Ali lahko o 

pravicah govorimo mimo etosa in o etosu mimo pravic? Po našem prepričanju je to nemogoče. 

Človeštvo kljub postmoderni negotovosti ali ravno zaradi nje potrebuje temelj, nekaj 

oprijemljivega, univerzalnega, če želimo. Dejstvo ostaja, da ne človekove pravice ne svetovni 

etos zaradi vseh obravnavanih pomanjkljivosti ne ponujata optimalnega odgovora, ki bi v 
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polnosti spoštoval vse kulture, etnije, vere in druge raznolikosti, pa vendar v duhu zdajšnjega 

časa in prostora po našem mnenju njun preplet oziroma dopolnjevanje enih z drugim ponuja 

najsprejemljivejšo rešitev. Svetovni etos s svojimi temeljnimi moralnimi načeli in vrednotami, 

izpeljanimi iz vseh svetovnih kultur, religij in filozofskih konceptov smisla ter iz njih izhajajočo 

osebno moralno držo, lahko zagotovi »doslednejše izpolnjevanje svetovnih standardov sožitja, 

ki so bili po drugi svetovni vojni uveljavljeni s konceptom splošnih človekovih pravic« (Kroflič, 

2014, str. 43). Na tej točki bo potem tudi lažje presegati povsem nasprotujoče si in kulturno 

pogojene razlage temeljne vrednotne podlage človekovih pravic (Kroflič, 2013). 

 

Na tem mestu pa se postavlja tudi vprašanje, kako se v postmoderni družbi na drugačnost gleda, 

kako se z njo spoprijema. Ali je razumljena kot vrednota, ki jo gre spoštovati in jo narediti 

vidno v javni sferi, ali samo kot dejstvo, ki ga gre tolerirati in torej dopuščati samo v zasebni 

sferi posameznikovega življenja brez »vtikanja« vanj. Ker sami izhajamo iz predpostavke, da 

bi večkulturna družba morala temeljiti na spoštljivih odnosih med drugačnimi, v nadaljevanju 

pod vprašaj postavljamo toleranco kot temeljno obliko odgovarjanja postmodernih družb na 

drugačnost in ponujamo možnost njenega preseganja s konceptom pripoznanja. 

2.5 Vprašanje tolerance 

Eden izmed ključnih konceptov, ki pomagajo pri branju, interpretaciji in pri usmerjanju 

moralnih in političnih izbir vse bolj večkulturnih družb, je koncept tolerance. Ta se je sicer 

skozi zgodovino spreminjal z vidika razumevanja pojma in njegovega apliciranja, a vendar 

ostaja še danes močno, če ne celo vse bolj aktualen (gl. npr. Mosconi, 1996). 

 

Pri vprašanju tolerance se v liberalnih družbah pojavljata dve prevladujoči smeri – klasično-

liberalna in perfekcionistična.  

2.5.1 Klasično liberalna interpretacija tolerance 

V klasični, nevtralistični interpretaciji liberalizma je toleranca tipična vrednota in temeljno 

načelo liberalnih političnih ureditev. Po tej interpretaciji je toleranca nekaj, kar ne sodi v 

politično, ampak v zasebno sfero, kamor država nima pravice posegati (Galeotti, 2009), saj je 

s tem zaščitena individualna svoboda posameznikov, ki imajo različne koncepcije dobrega, 

poleg tega pa je s tem zagotovljena pravica posameznika, da nihče ne posega v stvari, ki so 

stvar posameznikove vesti (Galeotti, 2009; Rawls, 1993). Javna sfera tako postane »očiščen 
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prostor enakih« (Galeotti, 2009, str. 76) in edino mogoče merilo razlikovanja so posameznikove 

zasluge (prav tam). Dejstvo je tudi, da izbris razlik iz javne sfere pomeni, da tisto, kar dela 

posameznika edinstvenega, kar ne nazadnje močno opredeljuje njegovo identiteto, ni 

pomembno. Še več: izbrisane so samo tiste lastnosti posameznikov, ki so drugačne od večine, 

ne pa tudi večinske lastnosti posameznikov. Če bi bil pluralizem dejansko vezan samo na 

razlike v pojmovanju dobrega, pri čemer ne bi bilo konfliktov med javnimi oz. »normalnimi« 

prepričanji in manjšinskimi oz. »odstopajočimi« prepričanji, bi bil tak nevtralističen model 

lahko ustrezen. A v današnjem svetu so ti konflikti del vsakdana in zato lahko nevtralno stališče 

celo reproducira že obstoječo diskriminacijo, saj ne more preprečiti zapostavljenosti 

posameznih skupin, poleg tega je drugačnost od normalnosti tista, ki določa, ali bodo 

posamezniki sprejeti kot polni ali kot drugorazredni pripadniki družbe – normalnost pa določa 

večina (prav tam).  

 

Kot pravi Galeotti (prav tam), je težava v interpretaciji nevtralnosti. Ta je v vseh teh primerih 

intencionalna, temelječa na odstranitvi posameznih razlik iz javne sfere, in je torej enaka javni 

ravnodušnosti. Obstaja pa še druga oblika nevtralnosti, to je kavzalna. Pri zadnji gre – nasprotno 

– za zagotavljanje enakega položaja vsem različnostim, prisotnim v družbi, ter enakih možnosti 

in sredstev za uresničevanje dobrega, kot ga pojmuje vsak posameznik sam. Ta oblika 

nevtralnosti razlik potem ne zanemarja, ampak jih upošteva z namenom premagovanja neenakih 

družbenih položajev. A za liberalizem je kavzalna nevtralnost neustrezna rešitev, ker pomeni 

preveliko poseganje države v družbeno življenje. Poleg tega je cilj pri kavzalni nevtralnosti še 

vedno »izenačitev državljanov glede različnih pojmovanj dobrega, le da tega cilja ne uveljavlja 

več s postavitvijo moralnih in kulturnih razlik v oklepaj, ampak z ustvarjanjem možnosti, da 

vsakdo izbere najljubšo, tudi če je ta manjšinska. […] Razlike so torej upoštevane, a le kot 

zapostavljenosti, ki jih je treba kompenzirati, končni cilj pa ostaja osvoboditev državljanov 

bremena njihovih idej in življenjskih izbir, da bi tako končno, kot goli posamezniki, dosegli 

enakost v politični skupnosti« (prav tam, str. 101). In kot zadnje, kavzalna nevtralnost še vedno 

ne razreši vprašanja izključenosti oz. drugorazrednega državljanstva, pri čemer ne obstajajo 

kompenzacijski mehanizmi, ki bi omogočili vzpostavitev stanja pripadnosti družbi kot 

predpogoja za polno uživanje pravice (prav tam). Glede na to, da je ideal tolerance vključen v 

pravice, ki so v Evropi ustavno zagotovljene (pravica do svobode vesti in izražanja), bi lahko 

rekli, da je toleranca odvečna, država »nima namreč pravice tolerirati tega, česar ne sme 

prepovedovati« (prav tam, str. 14).  
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V sekularni državi, v kateri sta Cerkev in država ločeni ter vlada svoboda vesti in veroizpovedi, 

toleranca »pomeni opustitev političnega poseganja v verske in moralne izbire posameznikov, 

nevtralnost pa zahteva tudi, da nobena moralna oziroma verska prepričanja nimajo 

prednostnega statusa v politični sferi; prav tako ne tisti, ki jih izpovedujejo. […] Toleranca 

državljanom daje svobodo vesti in združevanja, nevtralnost pa zagotavlja nediskriminiranost 

na osnovi njihove vesti« (prav tam, str. 75). V nevtralističnem modelu tolerance torej država 

zavzema nevtralno stališče do moralnih in verskih pogledov oz. do konfliktnih družbenih razlik, 

ki naj bi bile nepomembne za politično življenje, z namenom zagotavljanja mirnega in civilnega 

sožitja ter enakopravnosti obravnave vsakega posameznika (prav tam). Država, ki ima svoja 

prepričanja za edina pravilna, tako dopušča drugim pravico do gojenja »napačnih« prepričanj 

– nesmiselno bi bilo namreč govoriti o toleranci do prepričanj, ki jih odobravamo (Mendus, 

1998; Sartori, 1999). A – kot pravi Kovačič (2006) – hkrati v to prepričanje ne smemo posegati 

in ga ne zatirati, čeprav imamo možnost to storiti, na drugi strani pa je to od našega različno 

prepričanje za nas pomembno; predpogoj tolerance je namreč pomembnost, ki jo neki razliki 

pripisujemo (Galeotti, 2009).  

 

Podobno govorijo tudi Kirbiš, Flere in Tavčar Krajnc (2012), ko razlikujejo med ksenofobijo, 

tj. negativnimi stališči do etnokonfesionalnih manjšin, in življenjskostilno netoleranco, tj. 

negativnimi stališči do drugih družbenih skupin, ki imajo drugačen življenjski slog od 

večinskega. A že na tej točki se pokaže velik primanjkljaj tolerance, kajti tisti, ki tolerira, ne 

dopušča možnosti, da so ravno njegova prepričanja napačna. Ena izmed mogočih rešitev tiči v 

falibilizmu (zmotljivosti). Če si priznamo možnost zmotljivosti, bi morali biti vedno 

pripravljeni na možnost, da smo se pri opredeljevanju resnice zmotili, da resnica torej ni na 

dosegu roke. Kot pravi Popper (2000), se je treba učiti od tistih, ki razmišljajo drugače kot mi. 

Osnovni pogoj za medsebojno toleranco tako po Popperju (prav tam, str. 66) postane »mogoče 

je, da se jaz motim in da imaš ti prav in če o problemu racionalno razpravljava, lahko morda 

popraviva nekatere najine napake«, pri čemer »racionalna razprava« pomeni, da je cilj 

ugotoviti, kar je res in kaj ni; kaj je prav in kaj ni, neupoštevaje, kdo ima prav in kdo je v zmoti. 

In čeprav obstaja »neskončno veliko resnic, ki nam niso prepoznavne«, se z racionalno razpravo 

»skoraj vedno približamo resnici; in pridemo do boljšega razumevanja; tudi takrat, če se nismo 

zedinili« (prav tam, str. 143). Toleranca tako postane predpogoj za dialog (Mosconi, 1996).  
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2.5.2 Perfekcionistično liberalna interpretacija tolerance 

Na drugi strani zagovorniki perfekcionističnega liberalizma zagovarjajo politično toleranco, 

skladno s katero država ne posega na določena področja življenja. A ker je politična toleranca 

že zagotovljena v liberalnih ustavah, se perfekcionisti ukvarjajo z določevanjem meja tistega, 

česar ni mogoče tolerirati (Galeotti, 2009). Politična toleranca ima tako »močen« in pozitiven 

pomen »v smislu pripoznavanja in sprejemanja, ko gre za razlike, ki jih je mogoče umestiti 

znotraj meja liberalnega pojmovanja dobrega«, ter »šibek« in negativen pomen »v smislu 

dopuščanja in prenašanja, ko gre za razlike, ki so v nasprotju z liberalnim etičnim jedrom, a jih 

kljub temu ni primerno zatirati in prepovedovati« (prav tam, str. 68). Ko pa gre za z 

liberalizmom nezdružljive razlike, ki povzročajo škodo, je toleranca izključena in je te razlike 

treba prepovedati (prav tam).  

 

Ni pa jasna definicija tistega, kar povzroča škodo. Galeotti (prav tam) ravno na tej točki 

opozarja, da ločitev »močnega« in »šibkega« pomena tolerance v pluralni družbi postavlja 

pripadnike manjšinskih kultur v položaj, ko se morajo odločati med asimilacijo večinski kulturi, 

saj bodo le tako deležni enakega spoštovanja in dostojanstvene obravnave in med prilagoditvijo 

življenja drugorazrednih državljanov, saj zaradi svoje drugačnosti niso nikdar priznani kot 

enakovredni moralni partnerji. Ali drugače, »/l/e subjekti združljivih etičnih razlik so namreč 

upravičeni do polne tolerance, istovetne s pravicami; drugi, nosilci etično nezdružljivih razlik, 

ki izhajajo iz pripadnosti drugačnim kulturam in so torej askriptivne narave, so priznani le 

delno, potencialno – in torej sprejeti le kot drugorazredni državljani« (prav tam, str. 72–73). Za 

perfekcioniste so tako pri vprašanju tolerance ključne moralne razlike, za klasične liberalce pa 

razlike med politično javno in zasebno sfero. Poleg tega so pri perfekcionističnem modelu 

predmet tolerance lahko samo moralne ali estetske izbire, ki jih lahko tolerirajoči graja, ne pa 

tudi askriptivne razlike, medtem ko se nevtralistični model lahko aplicira na vse razlike (prav 

tam). Po prepričanju Galeotti (prav tam) je vprašanje tolerance v povezavi s posameznikovimi 

izbirami (torej vprašanje moralnega pluralizma) tako že bilo rešeno z njihovo vključitvijo v 

liberalne ustave oz. sistem pravic. Zato vprašanja tolerance danes presegajo preprost moralni 

pluralizem. Neoliberalne teorije, ki sicer skušajo preseči klasični koncept tolerance kot 

prenašanja, ne poseganja, pa po besedah Galeotti (prav tam) na ta vprašanja ne (z)morejo dati 

zadovoljivega odgovora. Današnji pluralni svet se namreč ne spoprijema več z razlikami, 

vezanimi na posameznikove izbire, ampak z askriptivnimi različnostmi, vezanimi na pluralizem 

skupin, kultur, kolektivnih identitet manjšin, ki so drugotne in podrejene v nasprotju z 
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večinskim in dominantnim (prav tam). »Poglavitni element tega pluralizma niso, vsaj ne na prvi 

pogled, moralna, teološka in filozofska nasprotja – ta naj bi zadovoljivo razreševala 

tradicionalna toleranca –, ampak nesimetrije med različnimi skupinami, ki jih pogosto 

zaznamujejo moč, spoštovanje, družbeno in javno pripoznanje« ali drugače, »verske in moralne 

razlike so znova tako žgoče zaradi izključenosti ali neenake in nepopolne vključenosti različnih 

družbenih skupin v liberalnodemokratično državljanstvo« (prav tam, str. 24–25). 

2.5.3 Razmerja moči med večino in manjšino 

Razlike, ki tvorijo tolerančne okoliščine, so v glavnem »kolektivne razlike, nevšečne družbeni 

večini« (Galeotti, 2009, str. 129), tj. skupinam in posameznikom, katerih fizične in kulturne 

značilnosti ter način življenja prevladujejo v družbi in so v njej trdno zasidrane. Neodobravanje 

teh razlik, ki jih je mogoče zvesti na individuume in zadevajo vrednote, verovanja, vedênja, ki 

so predmet izbire (prav tam), je rezultat racionalne presoje, torej »postopek strpnosti 

predvideva, da so udeleženci procesa razsodni« (Kovačič, 2006, str. 19).  

 

V trenutku, ko zavračamo nekoga zaradi njemu prirojenih lastnosti, ki jih ne more spremeniti, 

lahko že govorimo o sovraštvu, saj je jedro naše presoje iracionalno (Kovačič, 2005). Tipičen 

primer tega je na barvi kože utemeljen rasizem, torej prepričanje, da so belopolti ljudje 

superiorni temnopoltim6. Ker je barva kože nezamenljiva in neizbrana prirojena lastnost, o njej 

ni mogoče moralno razsojati v smislu »ta barva je dobra, ta pa slaba« (Kovačič, 2006). A ravno 

sovraštvo je tisto, ki nas vedno vodi k iskanju »racionalnih« razlogov za neodobravanje neke 

skupine posameznikov, ne glede na njihova dejanska prepričanja, navade itn. V nasprotju s 

tradicionalnim rasizmom, ki izvira iz domnevnega barbarstva in poganstva sužnjev, moderni 

rasizem upravičenost zasužnjevanja in izkoriščanja temnopoltih Afričanov prek belih 

                                                      
6 Zgodovinsko gledano, je rasizem utemeljen na ideji, da se človeštvo deli na rase, ki se med seboj razlikujejo na 

biološki in psihološki pa tudi kulturni ravni, pri čemer so njihove lastnosti nespremenljive in podedovane. Na tej 

podlagi se je oblikovala hierarhija ras, pri čemer so višje rase imele pravico nadvladovati ali zatirati nižje rase. Že 

v začetku 20. stoletja je postalo jasno, da je tovrstno razlikovanje vodilo samo v kulturno segregacijo in je med 

drugim opravičevalo tudi nasilje nad nižjimi rasami (npr. nacizem) (gl. npr. Bobbio, 1992; Salvioni in Ovadia, 

2012). Ta koncept rasnega razlikovanja je bil leta 1950 z Unescovo Izjavo o rasi (Four Statements on the Race 

Question, 1969) uradno zavrnjen, rasa pa se od takrat naprej osredinja samo na telesne in fiziološke lastnosti, ne 

pa mentalne prirojene lastnosti. Danes termin rasa vse bolj nadomešča termin etnija, zato po mnenju veliko 

avtorjev tudi termin rasizem ni več ustrezen (npr. Salvioni in Ovadia, 2012). A vendarle lahko ugotovimo, da kljub 

zamenjavi termina pomeni ostajajo enaki, predvsem ko je govor o etnični večini in manjšinah. 
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Evropejcev in Američanov išče v njihovi prirojeni manjvrednosti (Lewis, 1998, 2001; Miles in 

Brown, 2003; Mosse, 1978; Rossi, 2010a, 2010b; Salvioni in Ovadia, 2012; Ule, 2005). V 

obdobju razsvetljenstva se je podobno zgodilo z verskimi manjšinami – njihovega zatiranja ni 

bilo več mogoče upravičevati na osnovi verskega preganjanja, ampak je bilo treba iskati nove, 

znanstvene argumente. Tujci v Evropi so bili takrat Židje, ki naj bi zaradi svoje drugačnosti 

predstavljali resno grožnjo evropski kulturi. Ta argument je najprej pripeljal do marginaliziranja 

Židov, nato pa v obdobju nacizma do morije v koncentracijskih taboriščih (Arendt, 2007; 

Bauman, 2006; Lewis, 1998, 2001; Mosse, 1978). Tovrstni argumenti so v zadnjih letih še 

vedno aktualni predvsem v ekstremističnih skupinah, in čeprav jih javnost t. i. civiliziranih 

držav v glavnem zavrača, se podpora istim skupinam v obdobjih napetosti močno poveča 

(Lewis, 1998, 2001). Ker je ena temeljnih značilnosti tolerance ta, da lahko v nevšečno razliko 

posegamo (in potem je ta razlika spremenljiva), je jasno, da ob askriptivnih lastnostih ne bi 

smeli govoriti o toleranci (Galeotti, 2009).  

 

Nosilec teh razlik, ki so dojete kot stalne in askriptivne ali izbirne značilnosti (pri čemer so, kot 

smo videli, pri manjšinah tudi izbirni vidiki kolektivne identitete na primer dojeti kot 

askriptivni), pa je manjšina, tj. skupina, ki je glede na večino drugačna in v zapostavljenem 

položaju (prav tam). Za večino začne manjšina predstavljati grožnjo takrat, ko se številsko 

poveča ali ko se razmerja moči spremenijo v njeno korist. Dokler ostaja tiho, se ne upira 

netoleranci in ne zahteva družbenega pri(po)znanja, ostaja družbeno nepomembna in se večina 

zato z njo ne ukvarja (prav tam).  

 

Ko postane manjšina s svojimi napačnimi verovanji preveč vidna, pa se člani večine začnejo 

čutiti ogrožene in se v njih stopnjujejo negativna čustva do manjšin, vse dokler večina ne začne 

zahtevati omejitev ali sankcij za »deviantno« vedenje manjšin (Lægaard, 2008). Predmet 

tolerance je torej drugačnost osebe, ki je v primerjavi s tolerirajočim v šibkejšem oz. manj 

ugodnem položaju (Galeotti, 2009). Toleriranje namreč vedno predpostavlja odnos moči 

večinskega prebivalstva nad manjšinskim – večina odloča, ali bo tolerirala manjšino ali ne. 

Posledica tega je, da pripadniki manjšin pravzaprav nimajo možnosti izhoda – ker večina določa 

normalnost, »drugačni« posamezniki pravzaprav nimajo možnosti odločanja o tem, ali bodo 

pripadniki manjšine ali ne (če seveda na manjšino ne gledamo v smislu števila, ampak v smislu 

percepcije) (Galeotti, 2009; Lægaard, 2008). Rekli bi lahko, da so manjšine »socialno 

konstruirani artefakti prepričanj in zaznav večine« (Lægaard, 2008).  
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2.5.4 Preseganje koncepta tolerance 

Je torej toleranca samo prenašanje, ne poseganje? Je sprejemanje, pripoznavanje, spoštovanje? 

Ponekod je, kot pravi Galeotti (2009), omenjena kot »negativna vrednota, če dopušča krivico«, 

spet drugod kot »nujno zlo, potrebno, da bi živeli v miru z zmoto«, lahko pa jo razumemo tudi 

kot »krepost, če omogoča družbeno sodelovanje, ki spoštuje različnost«. Glede na pomen, ki se 

ji ga pripisuje, se jih veliko zavzema za njeno zožitev, drugi razširitev, tretji pa preseganje (prav 

tam).  

 

Campanini (Forte, 2014) na primer pravi, da je zanj najbolj negativen pomen tolerance, ki ga 

je treba nujno preseči, tisti, ki se veže na prenašanje drugega, drugačnega od nas. Breigheche 

prav tako ugotavlja, da lahko toleriranje drugega pomeni tudi le »prenašati drugega, ki je, toda 

za katerega bi bilo bolje, da ga ne bi bilo« (prav tam, str. 177). Takrat se v nas vedno skriva 

občutek večvrednosti – nekoga toleriram zato, ker se čutim večvrednega njemu.  

 

Zelo pogosto pa se zgodi, da določenih razlik ne sprejemamo ne toliko zaradi predsodkov 

kolikor zaradi ideološke, logične ali moralne nezdružljivosti z večinsko kulturo. Ne glede na 

to, koliko smo navezani na lastno kulturo in tradicije, drugačne življenjske oblike pogosto 

doživljamo kot grožnjo, ker se nam upira spreminjanje lastnih prepričanj, življenjskih navad 

itn. (Galeotti, 2009). »Soočanje z drugačnimi kulturnimi tradicijami […] pomeni, da je treba 

podvomiti v rutinske rešitve, ki so dotlej – ob prihranku časa in intelektualne energije – dovolj 

dobro poskrbele za družbeno koordinacijo, in zahteva vnovičen premislek o pričakovanjih glede 

vedenja drugih oseb – z eno besedo, ustvarja težavo, katere rešitev je bila prej že na voljo, in 

zato ne čudi, da je večina nad tem nejevoljna« (prav tam, str. 133). Kot smo že omenili, nekateri 

v luči dejstva, da je današnji svet zaznamovan z askriptivnimi razlikami (npr. spol, barva kože), 

koncept tolerance razumejo tako, da tolerirajoči sicer v samo razliko ne more poseči, lahko pa 

odloči, ali nosilca razlike zaradi te razlike kaznovati ali ne. In ker ga ne kaznuje, je do te razlike 

torej toleranten (King, 1998). A – kot navaja Galeotti (2009) – v tem primeru toleranca postane 

enakovredna nerasizmu, ni več krepost. Na tej točki se strinjamo z Bobbiem (1992) in Galeotti 

(2009), ki trdita, da askriptivne razlike niso predmet tolerance, ampak diskriminacije identitet. 

Galeotti (prav tam) sicer zatrjuje, da je ta rešitev kot priznanje poraza, saj priznava, da »teorija 

tolerance kot kreposti ni relevantna za najspornejše in najbolj problematične razlike sodobnega 

pluralizma« (prav tam, str. 52). 
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Po Galeotti (prav tam, str. 134) se toleranca pojavi kot avtentični problem: 

a) v okviru konfliktov med večinami in manjšinami, ki sobivajo v neki družbi; 

b) v povezavi s potezami, z vedenji, verovanji in s praksami manjšine, ki večini niso všeč in so 

opredeljene kot drugačne; 

c) kadar je manjšina dojeta kot grožnja tradicionalni ureditvi družbe;  

d) kadar se je pripravljena upreti netoleranci. 

 

Galeotti (prav tam) rešitev avtentičnih vprašanj tolerance vidi v javni toleranci drugačnih 

prepričanj, življenjskih slogov itn., ki vodi v enako spoštovanje njihovih nosilcev. Drugačna 

prepričanja morajo torej biti javno sprejeta, pripoznana, pri čemer ni nujno, da prejmejo soglasje 

ali odobritev, ampak da postanejo del »normalnosti«, ne da bi bili njihovi nosilci zaznamovani 

s kolektivno identiteto. Dejstvo namreč je, da danes problem ni v moralnem pluralizmu, ampak 

v »asimetrijah in neenakostih skupin, ki jih določajo razlike – verske, kulturne ali življenjskega 

sloga – ki ne uživajo javne vidnosti in sprejetosti v liberalnodemokratični družbi« (prav tam, 

str. 111). Tako avtorica predlaga pluralistični model tolerance, utemeljen na pripoznanju 

izključenih identitet, »kjer je moralna vrednost tolerance v enakosti spoštovanja, njena 

politična vrednost pa v ureditvi kooperativnega sožitja med različnimi skupinami« (prav tam, 

str. 8).  

2.6 Pripoznanje (izključenih) identitet 

Pomembno vlogo pri razumevanju pa tudi uresničevanju politike pripoznanja ter samem 

razumevanju na pripoznanje vezane polne inkluzije, o čemer več v nadaljevanju, imata 

akulturacijska drža priseljencev v gostujoči družbi in akulturacijska drža gostujoče družbe do 

specifične skupine priseljencev. Ena in druga pa pogojujeta odnose, ki se vzpostavljajo med 

večinskim in manjšinskim prebivalstvom, ter oblikujeta politični, socialni in kulturni kontekst 

gostujoče države ter njen pogled na priseljence (in ne nazadnje tudi razumevanje tega, kdo je 

priseljenec), s tem pa odpirata ali zapirata pot politiki pripoznanja. Da bi torej lažje razumeli 

vlogo, pomen in možnosti vzpostavitve pripoznanja, je zato najprej treba razumeti 

akulturacijske strategije ter iz tega izhajajoče odnose med večinsko družbo in priseljenci 

samimi.  
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2.6.1 Vprašanje akulturacije 

Vprašanja možnosti in ne nazadnje tudi želje po ohranjanju in razvijanju etnične identitete so 

vedno vezana na akulturacijsko strategijo pripadnika nevečinske družbe. Berry, ki je prvi 

obravnaval kulturno identiteto priseljencev in kulturno identiteto gostujoče države kot dve 

neodvisni dimenziji in ne kot dva ekstrema iste dimenzije (Bourhis, Moïse, Perreault in Senécal, 

1997), v svojem bidimenzionalnem modelu navaja, da se morajo priseljenci, ki pridejo v neko 

državo, spoprijeti z dvema glavnima dilemama (povzeto po Berry, 1980): 

 

1. odločiti se morajo, ali je vredno ohraniti lastno kulturno identiteto; 

2. odločiti se morajo, ali si želijo stika z večinsko kulturo. 

 

Na osnovi teh odločitev izberejo akulturacijsko strategijo, ki je lahko integracijska, torej 

predstavlja ohranitev značilnosti lastne kulture, obenem pa sprejetje značilnosti gostujoče 

kulture; lahko je asimilacijska, pri kateri priseljenci zapustijo svojo kulturo in sprejmejo kulturo 

gostujoče države; lahko je separacijska, pri kateri posamezniki ohranijo značilnosti svoje 

kulture in ne želijo interakcij z gostujočo državo; lahko pa je marginalizacijska, ko posamezniki 

zavračajo lastno in gostujočo kulturo. A Berryjeva teorija ima to pomanjkljivost, da navedeni 

dimenziji nista kompatibilni – prva namreč meri odnose, druga pa vedenjsko namero, vezano 

na stike z gostujočo kulturo (Sayegh in Lasry, 1993, v Bourhis idr., 1997). Zato so Bourhis idr. 

(1997) spremenili vprašanje druge dimenzije v ali je vredno sprejeti kulturo gostujoče družbe. 

Pri tem se spremeni tudi strategija marginalizacije, ki je zdaj razdeljena na dve drugi strategiji, 

in sicer na anomijo ter individualizem. V prvem primeru se s tem, ko priseljenci zavrnejo svojo 

in tujo kulturo, kulturno odtujijo. V drugem primeru pa se lahko distancirajo od svoje in tuje 

kulture, vendar ne zato, ker bi bili marginalizirani, ampak ker se raje vidijo kot posamezniki in 

ne pripadniki neke skupine. Pri tem pa je treba dodati, da strategijo individualizma prej 

zavzamejo priseljenci z individualističnimi kot s kolektivističnimi vrednotami.  

 

A strategija akulturacije, ki jo bo priseljenec izbral in s tem oblikoval svojo etnično identiteto, 

je neizbežno povezana z odnosom večinskega prebivalstva do njega oziroma skupine, ki ji 

pripada. Demetrio in Favaro (1992) opisujeta različne mogoče odzive posameznikov na 

priseljence. V ospredje lahko privrejo posameznikovi stereotipi in predsodki do drugih; 

obrambna drža v smislu zaščite ozemlja, saj se priseljenca doživlja kot nekoga, ki ogroža naše 

ravnovesje; strah pred izgubo lastnih prepričanj, vrednot, ki predstavljajo sidrišča našega 
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življenja. Zato imajo vsi taki, lahko bi rekli enosmerno zasnovani modeli, ki akulturacijo 

obravnavajo samo z vidika priseljencev, ne pa tudi gostujoče države, ravno v tem največjo 

pomanjkljivost, sploh če upoštevamo podatek Evropske družboslovne raziskave (Malnar, 

2004), ki je leta 2002 pokazala, da je stališče Slovencev do tega, ali je zaradi priseljencev država 

boljša ali slabša za življenje, pod povprečjem OECD, kar pomeni, da med Slovenci prevladuje 

negativen odnos do priseljencev (OECD, 2015). Podatki Eurobarometra za leto 2016 

(Nacionalno poročilo Eurobarometer, 2016) kažejo, da so Slovenci in v povprečju tudi 

anketirani iz preostalih držav EU večinsko naklonjeni priseljevanju ljudi iz drugih držav članic 

EU (Slovenci 60 %, v EU 55 %). Vprašani pa so manj naklonjeni priseljevanju oseb iz držav 

zunaj meja EU. Le dobra petina Slovencev (21 %) ocenjuje, da je to dobra stvar, tri četrtine    

(76 %) pa jih meni, da je to slabo. Nekoliko manj kritični so vprašani v EU, kjer priseljevanje 

iz drugih držav v povprečju kot dobro ocenjuje dobra tretjina (34 %) Evropejcev, 59 % pa jih 

meni, da je to slabo. Javno mnenje v EU se glede tega od pomladi 2015 ni spremenilo, v 

Sloveniji pa je podpora priseljevanju iz držav zunaj EU znatno upadla – za 14 odstotnih točk. 

 

Ker torej akulturacija ni odvisna samo od manjšine, ampak tudi od odnosa večine, so Bourhis 

idr. (1997) oblikovali interakcijski akulturacijski model. Ta model vključuje tri vidike, in sicer: 

akulturacijsko držo priseljencev v gostujoči družbi, akulturacijsko držo gostujoče družbe do 

specifične skupine priseljencev in medosebne ter medskupinske rezultate, ki so posledica 

akulturacijske drže obeh skupin. V prvem vidiku gre za strategije, ki jih že poudarja Berry, a z 

že zgoraj navedenimi dopolnitvami. Drugi vidik pa vključuje dve dimenziji, vezani na večinsko 

družbo, in sicer:  

 

1. Ali je sprejemljivo, da priseljenci ohranijo svojo kulturno dediščino? 

2. Ali sprejmeš, da priseljenci prevzamejo kulturo tvoje družbe?  

 

Na tej osnovi se oblikujejo štiri akulturacijske strategije. Če je odgovor na prvo in drugo 

vprašanje pritrdilen, gre za integracijo, če je nikalen, pa za ekskluzijo. Če je odgovor na prvo 

pritrdilen, na drugo nikalen, gre za segregacijo, če je na prvo nikalen in na drugo pritrdilen, pa 

za asimilacijo. Integracija vodi k bikulturnosti in h kulturnemu pluralizmu. Asimilacija pomeni, 

da se priseljence upošteva kot polne člane gostujoče družbe, a le, če so se pripravljeni odreči 

lastni kulturni dediščini. Segregacija predstavlja ambivalenten odnos gostujoče družbe do 

priseljencev – rekli bi lahko, da gre za tolerančni odnos do njih. Ekskluzija pa predpostavlja 

nasprotovanje priseljevanju in željo, da se določene skupine priseljencev vrnejo v svojo izvorno 
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državo. Če torej upoštevamo prvi in drugi vidik, ugotovimo, da vodita do odnosov med 

priseljenci in gostujočo družbo, ki so lahko konsenzualni, problematični ali konfliktni. Odnosi 

so konsenzualni, ko obe skupini delita individualizem ali asimilacijo oz. integracijo. Na tej ravni 

so odnosi pozitivni, saj omogočajo uspešno komunikacijo, nizko stopnjo napetosti med 

skupinami in nizek medkulturni stres. Problematični odnosi se razvijajo, ko se obe skupini 

delno strinjata ali delno ne strinjata glede akulturacijskih strategij. Dva pogosta rezultata sta, ko 

si priseljenci želijo asimilacije, gostujoča država pa integracije in nasprotno. V tem primeru so 

posledice negativne, saj je komunikacija med skupinama otežena, ustvarjajo se stereotipi, 

diskriminacija in medkulturni stres. Do konfliktnih odnosov pa pride takrat, ko so priseljenci, 

ki imajo za strategijo anomijo ali individualizacijo, soočeni z družbo, ki si želi integracije ali 

asimilacije oz. nasprotno. V teh primerih je komunikacija disfunkcionalna, močni so stereotipi 

in diskriminacija do priseljencev. 

 

Ko torej govorimo in se zavzemamo za spoštovanje (izključenih) identitet, se moramo vedno 

vprašati, kaj si želi priseljenec in na kakšni osnovi je svojo odločitev sprejel. Ali drugače: 

posameznik mora imeti pravico in svobodo odločiti o lastni akulturacijski strategiji, pri tem pa 

je pomembno, da mu večinska družba omogoči razvijanje lastne identitete, ne glede na skupino, 

ki ji pripada. V tej luči igra pomembno vlogo javno pripoznanje predvsem izključenih identitet. 

Galeotti (gl. npr. 2009) kot največja zagovornica javnega pripoznanja izključenih identitet 

oziroma javnega izražanja različnih identitetnih položajev koncept pripoznanja veže predvsem 

na politično dimenzijo. 

2.6.2 Politična dimenzija koncepta pripoznanja 

Dejali smo že, da rešitev avtentičnih vprašanj tolerance Galeotti (2009) vidi v javnem 

pripoznanju drugačnosti. Rešitev problema tolerance, ki jo Galeotti (prav tam) ponuja, je 

vezana predvsem na egalitaristični liberalizem, kot ga je razvil Rawls, po katerem je v družbo 

treba vključiti vse člane kot državljane, saj smo si vsi kot ljudje enaki, z enakimi pravicami in 

možnostmi – pri tem pa gre poleg formalnega vidika vključevanja tudi za odnos do vključenih 

samih. A šele ko bodo izključene razlike javno pripoznane, ne da bi se kulturne manjšine morale 

odpovedati svoji kolektivni identiteti, bo kulturnim manjšinam omogočen dostop do 

državljanstva (prav tam). 
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Galeotti (prav tam) je kritična do klasičnega liberalnega razumevanja nevtralnosti v smislu 

slepote za razlike, kajti ta slepota onemogoča boj proti izključenosti manjšin, ker jih kot take 

pravzaprav ne priznava – v očeh politike so kot državljani vsi enaki. Še več, tovrstna slepota 

pripelje do že prej omenjene situacije, ko se razmerja moči večine nad manjšino še krepijo (prav 

tam). Zato je treba klicati k javni toleranci oz. toleranci kot pripoznanju; v tem Galeotti (prav 

tam) vidi aplikacijo teorije tolerance na razmerje manjšine in večine v okviru liberalnih načel 

(gl. tudi Lægaard, 2008). Obenem pa je seveda treba ljudi opolnomočiti, da bodo znali razumeti 

in uporabiti svoje pravice, torej da bodo imeli »enake sposobnosti« za uporabo teh pravic, da 

bodo lahko delovali kot državljani (Sen, 2010).  

 

Galeotti (2009) razloge za izključitev iz polnega državljanstva argumentira ravno s tem, da so 

pripadniki manjšin postali nosilci identitet, ki jih večina vrednoti kot negativne, pri tem pa niti 

ni nujno, da je večina netolerantna ali diskriminatorna do teh skupin. Za izključitev je dovolj 

že, da ima do njih stalen negativen odnos. Posamezniki, ki so tako temu odnosu podvrženi, 

bodo tudi zaradi tega manj koristili pravice, ki jih imajo kot državljani, saj uporaba pravic 

pogosto zahteva osebni angažma, motivacijo, ki je zaradi svoje »negativne« identitete 

največkrat nimajo (Lægaard, 2008). Javna toleranca je torej utemeljena na potrebi, da se 

izključene posameznike (ki so izključeni zaradi neenakega družbenega položaja) vključi v 

družbo kot polne državljane, saj je to nujno za vzpostavitev pravičnega sistema (prav tam). Na 

tem Galeotti (2006) utemelji potrebo po pripoznanju, pri čemer liberalni koncept tolerance 

razširi z dveh vidikov, s prostorskega in semantičnega. Toleranco tako iz zasebne premakne v 

javno sfero in jo pojmuje ne več kot nevpletanje, ampak kot sprejemanje in pripoznanje.  

 

Seveda ob tem ne moremo mimo preprostega dejstva, da v današnjem času posamezniki, ki so 

marginalizirani, niso nujno državljani države, v kateri prebivajo; posledično aplikacija teh načel 

njih ne zadeva (npr. v Sloveniji begunci ali »izbrisani«). Prav tako v Sloveniji razen v izjemnih 

primerih (gl. »Zakon o državljanstvu Republike Slovenije [ZDRS – UPB 2]«, 2007) ni mogoče 

dvojno državljanstvo – tudi če posameznik izpolnjuje vse pogoje za pridobitev slovenskega 

državljanstva, se mora, da bi ga dejansko pridobil, odpovedati svojemu primarnemu 

državljanstvu, ki je pomemben del njegove identitete, kar pomeni, da je že sam zakon 

asimilacijsko naravnan in posameznikom ne omogoča aktivne participacije v družbi, razen če 

se odrečejo pomembnemu delu svoje identitete. 
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Koncept pripoznanja se vse bolj uveljavlja tudi zato, ker različni identitetni položaji niso več 

zadovoljni samo s toleriranjem njihovih življenjskih navad in načinov življenja prek večine 

(kajti v tem primeru so vedno označeni kot deviantni), ampak si želijo pravega enakovrednega 

pri(po)znanja njihovih identitet. Načelo klasičnega modela tolerance je bilo tolerirati različne 

religije, čeprav se nam zdijo problematične, pri čemer se od tolerirajočega ne zahteva, da prizna 

tem religijam kakršno koli vrednost ali veljavo – to, klasično pojmovanje tolerance je bilo torej 

potrebno za izogibanje konfliktom in nasilju (Bachvarova in Moore, 2006). Kot smo videli, pa 

je ta model zahteval umik vseh identitet v zasebno sfero, kar je v nasprotju z modelom 

pripoznanja. A Galeotti (2009) opozarja, da je treba javno pripoznanje in varstvo šibkih identitet 

ločiti od zahtev manjšinskih skupin po jamstvu lastne neodvisnosti. Pri zadnjem gre namreč za 

vprašanje kolektivne svobode, ne več pripoznanje, torej za kolektivno pravico skupin, da se 

država ne vmešava v njihovo organiziranost, dejavnosti in v življenje v skupnosti. Seveda za 

liberalnodemakratično družbo, v kateri naj bi bili vsi državljani pred zakonom enaki, to 

predstavlja problem, kajti med drugim pomeni ukinitev določenih pravil za to skupino (npr. 

prepoved šoloobveznosti). Kolektivna svoboda lahko pomeni zahtevo skupine, da prakticira 

svoj tradicionalni način življenja brez vmešavanja večine (npr. Amiši) ali pa pokrajinsko 

avtonomijo, na osnovi katere ohranja kulturno, jezikovno in ozemeljsko integriteto (npr. 

tujejezične manjšine v različnih evropskih državah). V obeh primerih gre za ločitev manjšine 

od večine, pri čemer obe ohranjata svojo homogenost. Zgodovina je pokazala, da ravno 

poudarjanje in poostritev razlik vodita k netoleranci, saj nas ob tovrstnih oblikah segregacije 

zanimajo samo naše resnice, ne druge, ki jim tako ne dovolimo vplivati na naše resnice 

(Maffesoli, 1996; Mendus, 1998). Tudi po mnenju Habermasa (1996) enake pravice različnim 

etničnim in jezikovnim skupinam, religijam in načinom življenja ne morejo biti zagotovljene 

za ceno razdrobitve družbe v manjše subkulture, ki nimajo stika druga z drugo. Skratka, vsak 

ostaja zaprt v svoj svet in s tega vidika pluralizem pomeni samo soprisotnost različnih 

homogenih skupin, ne pa sožitja različnih. Pripoznanje pa – nasprotno – zahteva heterogenost 

družbe, osnovano na medsebojnem spoštovanju (Galeotti, 2009). In dalje, če naj večkulturna 

družba dejansko zaživi, sta nujna srečevanje in komunikacija med različnimi kulturami. Da bi 

bilo to mogoče, pa morajo biti te kulture v medosebni interakciji in ne ločene druga od druge. 

 

Zakaj govorimo o pripoznanju skupin in ne posameznikov? Zato, ker je posameznik kot 

pripadnik neke skupine nosilec prejete skupinske identitete, ki mu je dodeljena tudi proti 

njegovi volji. Tudi če bi se ji želel odreči, je v očeh preostalih vedno njen nosilec in torej ni 

podvržen diskriminaciji, netoleranci in nevidnosti kot posameznik, ampak kot pripadnik 
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skupine, ki jo večina negativno zaznava. Zato ostaja marginaliziran in stigmatiziran, čeprav mu 

demokratična država jamči pravico do svobode in enake obravnave (prav tam). Iz tega razloga 

je potrebna »kolektivna vključitev prek javnega pripoznanja kolektivnih drugačnosti in 

identitet« (prav tam, str. 41). A vendar dejstvo ostaja, da pripadniki skupin ne morejo biti 

enakovredno vključeni v družbo – ravno zaradi svojih razlik pogosto ne morejo v polnosti 

uživati državljanstva in nanj vezanih pravic (prav tam) –, saj šele državljanstvo omogoča dostop 

do uživanja in zaščite pravic posameznikov (Catania, 2000). Kljub nekaterim premikom v smeri 

večje vključenosti prikrajšanih skupin so njihove razlike/drugačnosti od večine vedno 

razumljene kot primanjkljaji, ki jih je treba kompenzirati v smeri izenačitve z večinskim 

prebivalstvom. Tako tudi politike, ki na videz upoštevajo razlike, dejansko od posameznikov 

implicitno zahtevajo izoblikovanje družbene identitete, neodvisne od lastnosti, potez in vedenj, 

izhajajočih iz skupine izvora in ki so navadno podvržene negativnim sodbam (Galeotti, 2009). 

Torej posamezniki niso sprejeti zaradi svojih razlik ali s svojimi razlikami, ampak kljub svojim 

razlikam, ki so jih znali prikriti ali zatreti za to, da bi postali bolj podobni večinsko sprejetim 

lastnostim (prav tam). A kot pravi Galeotti (prav tam), zahteve po pripoznanju niso dovolj; 

treba je klicati k netolerantnosti do vedenj, ki so žaljiva do šibkih identitet (prav tam). V 

trenutku, ko so skupine javno pripoznane, mora država »prepovedati vsa netolerantna vedenja 

in drže, katerih cilj je obnoviti izključenost manjšinskih skupin« (prav tam, str. 151). 

2.6.3 Problem pripoznanja, vezanega izključno na politično dimenzijo 

Za Galeotti (2009, str. 32) »je pripoznanje skupine sredstvo za doseglo celostne blaginje (»well-

being«) individuuma ter v funkciji njegove možnosti in sposobnosti, da zunaj vnaprej določenih 

usod dejansko postane individuum«.  

 

Ker so glavni razlogi izključenosti pripadnikov manjšin družbeni dejavniki, npr. predsodki, 

stigmatizacija, diskriminacija, različnost od norm (Galeotti, 2002), se Lægaard (2008) sprašuje, 

ali je potem javno pripoznanje, kot ga predvideva Galeotti, sploh ustrezno – avtorica namreč 

»javno« veže na politično (zakonodaja, javno priznanje prisotnosti manjšin) in ne družbeno 

dimenzijo (odnosi med ljudmi). Lægaard (prav tam) namreč problematizira dejstvo, da javno 

pripoznanje omogoča samo »simbolno« inkluzijo (prav tam, str. 304), ne pa »polne« inkluzije. 

Zadnja je, kot Galeotti (2002) sama priznava, vezana na družbene dejavnike (npr. odnos večine 

do manjšine) in nujna za zagotavljanje družbene pravičnosti.  
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Lægaard (2008) izpostavi, da lahko liberalna država sicer na formalni ravni poskrbi za 

deklaracije, pri čemer se opredeli zaželene oblike odnosov med državljani, ki imajo lahko 

določen vpliv na vedenje ljudi, pa vendar taka dejanja simbolne narave ne zadostujejo za 

spremembo stališč, ki so ključna za polno inkluzijo. Liberalna država pa nima legitimitete, da 

bi to simbolno raven presegla, saj bi vsakršna (prisilna) intervencija, ki bi narekovala ljudem, 

kako ravnati, naletela na trk s temeljnimi načeli liberalizma. Lægaard (prav tam) problematizira 

teorijo Galeotti kot nepopolno, saj pripoznanje jemlje v zelo ozkem pomenu, kot potencialno 

nesprejemljivo z vidika poseganja države v družbeno dogajanje in zahtevajočo nekaj 

nemogočega, saj bi država morala storiti veliko več kot dejansko lahko naredi.  

 

Ob upoštevanju Lægaardove kritike tudi sami menimo, da je pripoznanje nujno treba vezati tudi 

na družbeno dimenzijo, pri čemer so v ospredju odnosi med (različnimi) ljudmi, in ga 

obravnavati ne samo kot politični, ampak tudi kot etični koncept. Pri pripoznanju gre namreč 

tudi za vrednotenje skupinskih identitet, kar nosi s seboj novo vrednost (gl. npr. tudi Jones, 

2006), ter za (pre)oblikovanje lastne identitete ob vstopanju v odnose z drugim kot drugačnim 

(Butler, 2006).  

2.6.4 Pripoznanje kot etični koncept 

Taylor (1994) pojasnjuje, da je pripoznanje nujno za oblikovanje posameznikove identitete, 

sicer lahko posameznik ostane ujet v napačnih, popačenih ali osiromašenih predstavah o samem 

sebi (zgodovinsko gledano, so temu bile najbolj podvržene ženske, temnopolti in domorodna 

ter kolonizirana ljudstva). Podobno trdi Habermas (1999), po katerem nadvlada enih kultur nad 

drugimi, tudi v modernih družbah, ki naj bi vsem zagotavljale enake pravice, pogosto vodi v 

boj manjšinskih kultur z večinskimi (npr. Frankofoni v Kanadi, Valonci v Belgiji, Baski in 

Katalonci v Španiji). Tudi Taylor (1994) pravi, da večinske skupine pogosto utrjujejo svojo 

nadvlado tako, da vcepljajo manjšinam manjvrednostno podobo. A obenem imajo tudi moč, da 

manjšine opolnomočijo, saj – kot pravi Hall (1992) – za nobeno etnijo ne velja, da bo preživela, 

le če bo marginalizirala, preganjala, razlastila ali pozabila na druge etnije. Zato je ključno, da 

se ne zadovoljimo samo s pasivno toleranco v družbi, ampak da se odzovemo s skrbjo za naše 

»druge« (prav tam).  

 

Kot že omenjeno, je pripoznanje ključno za razvoj identitete. V tem kontekstu lahko 

individualno identiteto znotraj etnične skupine okrepi njeno pripoznanje prek drugih etničnih 
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skupin (Taylor, 1994). Že večkrat omenjena slepota za razlike vseh vrst, ki naj bi bila nujna v 

nevtralni državi (Lægaard, 2008), škoduje ravno tistim skupinam, ki se razlikujejo od 

privilegiranih, zato ostajajo marginalizirane in ne morejo v celoti razviti svojih potencialov 

(Galeotti, 2009; Young, 1990). Ne nazadnje je oblikovanje identitete vedno dialoško – svojo 

identiteto definiramo v dialogu z lastnostmi, ki jih pomembni drugi želijo videti v nas, ta dialog 

pa je vseživljenjski (Taylor, 1994).  

 

Po Blumu (1998) marginalizirane skupine ne želijo samo pripoznanja svoje kulture, ampak tudi, 

da se jih preneha jemati kot manj vredne. Za afirmacijo lastnega dostojanstva pa tudi 

dostojanstva skupine, ki ji pripadamo, je namreč ključno, da se znebimo ponižujoče podobe, ki 

nam jo večinska družba zadaja (Taylor, 1994). Zatirane skupine želijo, da se pripozna pozitivno 

vrednost njihove kulture in v boju za pripoznanje tudi za večinsko kulturo postane težko 

prikazovati svoje norme kot nevtralne in univerzalne ter vrednote zatiranih skupin kot 

deviantne, manjvredne itn. (Young, 1990). Ob tem je treba poudariti, da enako pripoznanje vseh 

skupin ne zajema le distribucije družbenih dobrin, ampak predvsem polno participacijo in 

vključenost posameznikov v družbeno dogajanje ter možnost, da vsak v polnosti razvije in 

uveljavlja svoje potenciale (prav tam). Rekli bi lahko, da pripoznanje predstavlja aktivno držo 

v smeri valorizacije razlik (Mosconi, 1996). V tem smislu si je treba prizadevati za ustvarjanje 

priložnosti za tiste, ki se od večine razlikujejo, in vzpostavljati mehanizme pomoči, ki bi 

omogočili ohranitev in gojenje njihovih različnosti (Mendus in Edwards, 1990). Večkulturna 

družba bi morala tako omogočati, da se v njej oblikujejo individualne in kolektivne identitete, 

da so pripoznane, da se medsebojno soočajo, se učijo druga od druge in da jim je omogočeno 

tudi spreminjanje (Viola, 1999). 

2.6.5 Identitarni in statusni model pripoznanja 

Fraser (2000, 2001), ki se zavzema predvsem za politični koncept pripoznanja, ločuje dva 

modela pripoznanja – identitarnega in statusnega. Identitarni model bi lahko vezali na etični 

koncept, statusni model pa na političnega. 

 

Po identitarnem modelu je identiteta oziroma posameznikova subjektiviteta zgrajena skozi 

dialog z drugim, natančneje v procesu medsebojnega pripoznanja razlik in podobnosti. Če do 

tega procesa ne pride in je posamezniku pripoznanje negirano, kot se npr. dogaja s 

pripoznanjem manjšinske prek večinske kulture, ima to izrazit negativen vpliv na njegov odnos 
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do samega sebe in oblikovanje njegove identitete. Ali konkretno: pripadniki manjšin, ki so 

konstantno podvrženi stigmatizaciji in nespoštovanju, razvijejo negativen odnos do samih sebe 

ter posledično ne morejo razvijati lastne »zdrave kulturne identitete« (Fraser, 2000). Zato bi 

politike pripoznanja morale stremeti k premagovanju tovrstnih podob in ustvarjanju možnosti, 

ki bi pripadnikom manjšin omogočili gradnjo pozitivne podobe znotraj lastne kulture. Te 

zahteve in posledično pripoznanje večine bi pripeljalo do spremembe odnosa celotne družbe do 

marginaliziranih kultur (prav tam). Vse navedeno se sicer sliši obetavno, a s seboj prinaša 

nemalo težav na ravni konkretizacije skupinskih identitet in novega pojmovanja redistribucije. 

 

Kot pravi Fraser (2000, 2001), do nepripoznanja prihaja zaradi podcenjevanja ali zaničljivega 

odnosa posameznikov do posameznih kultur, na drugi strani pa razlogi tičijo v distributivni 

nepravičnosti, ki ima temelje v družbeni ureditvi. Zato – kot navaja Fraser (2000, 2001) – 

politike pripoznanja ne smemo ločevati od politike redistribucije. Ena izmed težav, ki jo politika 

identitet prinaša, je tudi pritisk na posameznika, da se prilagodi določeni skupinski kulturi, saj 

to zahteva kolektivna identiteta. A to – kot navaja Fraser (2000) – pomeni tudi, da se ne 

upošteva kompleksnosti posameznika kot takega, ki ni le pripadnik določene družbene skupine, 

ampak je osebnost v vsej svoji celosti.  

 

Fraser ob teh in veliko drugih pomanjkljivostih identitarnega modela pripoznanja ponudi 

statusni model, ki vprašanje pripoznanja postavi kot vprašanje socialnega statusa, ki ni vezano 

na specifično skupinsko identiteto, ampak na status posameznikov kot pripadnikov neke 

skupine, ki vstopajo v socialne interakcije kot enakovredni partnerji. S tega vidika je vprašanje 

nepripoznanja vezano na družbeno podrejenost, ki posameznikom onemogoča enakovredno 

participacijo v družbenem življenju. Politika pripoznanja tako za avtorico ni več vezana na 

vprašanje identitete, prav tako ne samo na negativen, podcenjujoč odnos do drugačnosti, ampak 

na premagovanje podrejenosti. Šele tako bi nepripoznanim posameznikom, ki jim je zanikan 

status enakovrednega partnerja v socialnih interakcijah, omogočili polno participacijo v družbi. 

Pri tem pa imajo ključno vlogo institucionalizirani vzorci, ki postavljajo eno skupino v položaj 

»normalnosti«, drugo pa v položaj »nenormalnosti« (npr. odkritost žensk : pokritost žensk z 

verskimi pokrivali). Ti vzorci so lahko del uradne zakonodaje, vladnih politik, administrativnih 

pravil, poklicnih praks, lahko pa so tudi institucionalizirani na neformalni ravni – navade in 

prakse družbe.  
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Kot pravi Fraser (2000, 2001), mora politika pripoznanja stremeti k deinstitucionalizaciji 

vzorcev, ki vzpostavljajo odnose pod- in nadrejenosti, ter njihovi zamenjavi z vzorci, ki 

spodbujajo enakovredno participacijo vseh. Poleg te dimenzije pa statusni model poudarja tudi 

pomembnost distribucije dobrin, kajti ekonomska podrejenost je prav tako pomemben element, 

ki posameznikom preprečuje enakovredno udejanjanje v družbenem življenju. Pri tem Fraser 

(2000, 2001) poudari, da je nemogoče v vseh primerih premagati distributivno nepravičnost s 

pripoznanjem samim po sebi – pomembna je tudi ustrezna politika distribucije. Kot pravi 

Kroflič (2010b), je s pripoznanjem kot političnim konceptom mogoče dopolniti Rawlsovo 

distributivno teorijo pravičnosti, saj »vseh konkretnih oblik družbene nepravičnosti ni mogoče 

zvesti na kršitev načela poštenih enakih možnosti in diferencirane obravnave najšibkejših 

članov družbene skupnosti, čeprav med zahteve po redistribuciji poleg zahteve po distribuciji 

dobrin vključimo tudi zahtevo po pravični razporediti pravic in svoboščin« (prav tam, str. 27). 

 

Sklenemo lahko, da je pripoznanje koncept, ki ga je treba celostno gledati, in sicer skozi 

njegovo politično in etično dimenzijo; kot takega ga je treba tudi razvijati. Vprašanje, ki je za 

nas pomembno, je predvsem, ali je lahko vzgojno-izobraževalni sistem tisti prostor, v katerem 

se začne deinstitucionalizacija prevladujočih vzorcev podrejenosti in nadrejenosti, pa tudi 

prostor, v katerem ima posameznik možnosti in spodbude za gradnjo in spreminjanje lastne 

identitete, ne glede na njegove razlike, predvsem ob vstopanju v odnose z drugimi.  

3 ŠOLA V POSTMODERNI 

Duh moderne in postmoderne dobe ter predvsem prehoda iz ene v drugo se je iz družbenega 

premaknil tudi v šolski prostor. V obdobju moderne se začnejo vzpostavljati povezave med 

pedagogiko (šolo) in državo (Medveš, 1991a, 1991b). Moderno lahko – tako Medveš (1991a, 

str. 103) – v pedagogiki razumemo kot »projekt, ki naj bi […] 'razumskost družbenosti' 

omogočal, in to z vzgojo posameznikov v skladu z načeli prihodnje družbene ureditve 

(države)«. Čeprav je bil v moderni deklariran smoter vzgoje avtonomen individuum, so bili 

vzgojni učinki šolstva vidni samo v močni politični in religiozni socializaciji takratne mladine. 

Razsvetljenska vzgoja je tako temeljila na prenosu družbeno sprejetih norm odrasle generacije 

na mlade generacije, kar je bilo mogoče zaradi kulturne hegemonije, v kateri ni bilo prostora za 

avtonomnost (Medveš, 1991a, 1991b). V postmoderni pa se to spremeni, saj novo obdobje 

prinese za seboj mnogoterost resnic, vrednot, a ravno zaradi tega, ker ne ponuja »velikih zgodb« 

in s tem ničesar trdno oprijemljivega, vrsto negotovosti. Predvsem v luči pluralnosti družbe se 
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začne postavljati vprašanje, na katerih (univerzalnih) vrednotah zasnovati vzgojo v javni šoli in 

ali bi morala šola postati svetovnonazorsko nevtralna. 

3.1 Na katerih vrednotah utemeljiti šolo postmoderne 

Ena temeljnih zahtev Bele knjige (Krek, 1995; Krek in Metljak, 2011) je svetovnonazorsko 

nevtralna javna šola, a nekateri kritiki izpostavljajo, da tovrsten koncept vzpostavlja šolo, ki bo 

samo izobraževala, ne pa tudi vzgajala, šolo brez vrednot (Kovač Šebart, 2002). A kritike niso 

na mestu, saj čeprav je izhodiščna in primarna funkcija šole izobraževanje, se vzgoji v njej 

nikakor ne moremo (in ne smemo) izogniti. Vzgoja namreč ni le zavestna, načrtna, sistematična, 

obvladljiva dejavnost, ampak se dosega tudi prek izobraževanja, discipliniranja, učiteljeve 

osebnosti, organizacije življenja na šoli idr., zato je razmislek o tem, kako jo uresničevati, nujen 

(Kovač Šebart, 2002; Kroflič, 1997; Medveš, 1991a, 1991b; Medveš, 2000; Peček, 2000). 

 

Dejstvo, da v postmoderni družbi ni enega samega vrednotnega sistema, skladno s katerim bi 

lahko vzgajali, ne pomeni, da se lahko v šoli izognemo spoprijemanju z vrednotami (Kovač 

Šebart, 2002). Pluralnost vrednot pa seveda lahko predstavlja dilemo, ko so vrednotni sistemi 

med učenci ter med učenci in učitelji medsebojno različni, celo nekompatibilni. Rešitev je 

veliko teoretikov iskalo in še vedno išče v vzpostavljanju dialoga, temelječega na specifičnih 

vrednotah, na primer zmernosti, pogumu, pravičnosti, usmiljenju, dobrodelnosti (prav tam). To 

pa nikakor ne pomeni, da je treba ukiniti iskanje univerzalnega smisla človeka in človečnosti, 

navsezadnje »človek, posameznik ne more postati človek brez vpliva univerzalnega« (Medveš, 

1991b, str. 217). Vprašanje pa je, ali je v postmoderni mogoče definirati univerzalni moralni 

kodeks in dalje, ali lahko sploh govorimo o konsenzualno sprejetem kodeksu ob upoštevanju 

diskriminacije in izključevanja določenih, navadno manjšinskih skupin in vrednot. Poleg tega 

je vprašanje, kako naj se pri vzgoji v duhu vrednot izognemo indoktrinaciji in kako zagotoviti, 

da se bo posameznik skladno s privzgojenimi vrednotami tudi ravnal v življenju (Medveš, 

2007). »S kom ali s čim naj se kdor koli ponotranji, če obstaja mnoštvo 'notranjosti', idealov, 

matric, socialnih mrež?« (prav tam, str. 24). In vendar se mora kljub temu vzgoja nujno 

naslanjati »na principe, ki jih lahko v tem prostoru in tem času štejemo za univerzalne« 

(Medveš, 2000, str. 193). Strinjamo se z Medvešem (1991a, 1991b), da mora v vsakem 

vzgojnem konceptu nujno ležati tudi moment univerzalnega, saj razmišljanje o vzgojni funkciji 

javne šole pomeni razmišljanje o etiki, skladno s katero naj učitelj deluje.  
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Kot podarja Kovač Šebart (2002, str. 70), pa »ni dovolj, če izhod iz partikularnosti 

(poenostavljeno rečeno) iščemo v stališču, da naj šola otroke zgolj seznanja z različnimi 

vrednotnimi sistemi, otroci pa bodo med njimi izbirali sami. Prav tako seveda ni dovolj niti 

partikularno naštevanje vrednot, za katere menimo, da omogočajo dialog, četudi verjamemo, 

da pri tem ne izhajajo iz partikularne svetovnonazorske naravnanosti«. Ker je otrokom v šoli 

treba dati vodilo, ki bi jih vrednotno usmerjalo, je iz partikularnih vrednotnih sistemov treba 

najti tisto, kar je v nekem specifičnem časovnem obdobju skupno, saj » na ta način vzpostavimo 

temeljni sistem vrednot, na katerih naj bi temeljil pouk v javni šoli« (prav tam, str. 70). Tovrstno 

soglasje pa danes po mnenju mnogih, kot smo videli v predhodnih poglavjih, predstavljajo 

človekove pravice (gl. tudi Kovač Šebart, 2002; Peček, 2000).  

3.1.1 Utemeljenost institucionalizirane vzgoje na človekovih pravicah in svetovnem etosu 

V Beli knjigi (Krek in Metljak, 2011), ki služi kot osnova zakonodaje s področja vzgoje in 

izobraževanja, so kot prvo izmed splošnih načel vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

navedene »človekove pravice in dolžnosti«, ki so definirane kot »izraz doseženega soglasja o 

temeljnih vrednotah« (prav tam, str. 28), ki »nikogar ne privilegirajo ali izključujejo« (prav 

tam, str. 28) ter »vsebujejo tudi skupne temeljne moralne vrednote« in tako »v sebi združujejo 

najboljše, kar so proizvedli različni moralni in vrednotni sistemi« (prav tam, str. 28). 

 

A tudi v šolskem, tako kot v družbenem prostoru človekove pravice niso brez pomanjkljivosti. 

Očita se jim, da so se formalizirale v pravne norme, s čimer naj bi izginila njihova etična 

dimenzija, prav tako pa se tudi v šolskem prostoru postavlja vprašanje njihove univerzalne 

vrednostne zasnove (Badiou, 1996; Cerar, 1996; Medveš, 2007; Peček, 2000; Rorty, 1996). 

Pravna formulacija lahko sicer povsem zadošča za reguliranje sprejemljivega oziroma 

nesprejemljivega vedenja na šoli. Ker pa vzgoja ni le disciplina, samo izhajanje in sklicevanje 

na človekove pravice kot pravne norme nikakor ne zadostuje (Kroflič, 2014). 

 

Čeprav se strinjamo, da človekove pravice še vedno predstavljajo najvišjo stopnjo konsenza 

slovenske družbe in so posledično organizirajoče načelo vzgojnega koncepta javne šole (Krek 

in Metljak, 2011; Peček in Lesar, 2009), ne moremo mimo dejstva, da so zaradi veliko 

pomanjkljivosti, sploh v današnji večkulturni družbi, potrebne prenove oz. dopolnitve v smeri 

integriranja interpretacije človekovih pravic tudi drugih, ne le zahodnih kultur. Za tiste, ki jih 

ne sprejemajo ali jih dojemajo drugače od večine, lahko namreč pomenijo obliko prisile (Peček, 
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2000). A kot smo videli v predhodnih poglavjih, je integracija nezahodnega razumevanja in 

zahodnega razumevanja pravic izjemno težka, če ne celo nemogoča. Kaj to pomeni za šolski 

prostor? Še vedno predstavljajo pravno osnovo delovanja šol, a vendar »same po sebi, le s 

sklicevanjem nanje, brez etične presoje posameznikov, ki so v odnose vpleteni, ne rešujejo niti 

konfliktov niti ne morejo biti nosilke vzgojne razsežnosti javne šole« (Peček in Lesar, 2009, 

str. 174). Strinjamo se s Peček in z Lesar (prav tam, str. 174), da »same po sebi ne predstavljajo 

vrednot v javni šoli, temveč je potrebno vrednote iz njih in drugih etičnih teorij šele izpeljati«. 

 

Tako kot Küng (2008) zato tudi sami trenutno rešitev vidimo v vrednotah in etičnih načelih 

svetovnega etosa, s katerimi je mogoče okrepiti sporočilnost in vlogo jezika človekovih pravic 

(Kroflič, 2005a). Zadnji namreč ne spodbuja etičnega razsojanja oziroma osebne moralne drže 

ter na to vezane odgovornosti, ta primanjkljaj pa, kot bomo pojasnili v nadaljevanju, dopolnjuje 

ravno svetovni etos (gl. npr. Kroflič, 2005a, 2014). Toda tudi na ta projekt, kot smo videli, 

padajo očitki. Tako se mu očita, da želi vse religije združiti v eno in tako ustvariti univerzalno 

svetovno religijo, da skuša s t. i. zahodnimi vrednotami doseči prevlado zahodnega sveta nad 

preostalim itn. (»20 Questions«, 2009; »Does the Global Ethic Project«, 2009), čeprav, kot 

pokaže npr. Kroflič (2014), ta očitek ne vzdrži. Mogoče je najbolj problematična interpretacija 

svetovnega etosa vezana na izpeljavo predpostavke, da so za nemir na svetu odgovorne religije, 

kar lahko vodi v še večje tenzije med njimi (Abderrahman, 2008). A vendar kljub temu 

predstavlja svetovni etos v tem trenutku najboljšo dopolnitev pravne logike človekovih pravic 

z etično dimenzijo. Človekove pravice tako v šolah predstavljajo »pravno kodificiran jezik«, 

medtem ko etos predstavlja »jezik moralnih načel«, ki jih ni mogoče kodificirati (Kroflič, 

2014). To pa v večkulturni šoli, ki spoštuje različnost, ne nazadnje pomeni, da mora šola 

(po)ostati odprta za argumente različnih kulturnih položajev, v tem kontekstu pa so »načela 

svetovnega etosa idealno ogrodje za utemeljitev […] vloge kulturno in svetovnonazorsko 

pluralne javne šole« (prav tam, str. 46). Šola mora namreč biti prostor, odprt za različne 

svetovne nazore, pri čemer je vsakemu otroku dan glas ter je zgodba vsakega cenjena in 

spoštovana. Prostor torej, v katerem vzgoja prvotno ni vezana na klasično posredovanje in 

ponotranjanje nekih vnaprej določenih vrednot, ampak prostor, v katerem je vrednota ravno 

pripoznanje drugačnosti drugega in v katerem potem lahko vsak svojo drugačnost tudi 

svobodno izrazi (glej tudi Kroflič, 2014). To pa pomeni, da mora postati prostor sobivanja, 

temelječega na spoštljivih odnosih do drugih kot drugačnih in med njimi. 
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Razsežnost etičnega v postmoderni se torej ne nanaša več na univerzalno (totalitarno) teorijo, 

ki naj bi zagotovila vsakršne odgovore na vsakršna vprašanja, ampak se dogaja skozi etos, torej 

skozi razmerje do drugega človeka v vsej njegovi enkratnosti, vključno z zbližanjem učenca in 

učitelja (Kosovel, 1995). Etos kot sobivanje z drugimi (Kocijančič, 2008) pa postavi temelje 

vzgoji, pri čemer je človek cilj in ne več sredstvo, posledično pa je cilje vzgoje treba definirati 

z vidika priprave na sožitje (Medveš, 1991a, 1991b). Ali drugače: »Osnovno vprašanje, kje /…/ 

iskati novo obeležje vzgojne teorije v postmoderni, se pokaže v iskanju načina, kako razumeti 

možnost sobivanja ('sožitja') v svetu relativnosti in legitimnega soobstoja različnih življenjskih 

in mišljenjskih praks« (Kroflič, 1996, str. 229). 

 

To vprašanje je toliko pomembnejše v luči naraščajoče večkulturnosti v šolah in dilem, ki jih 

prinaša, predvsem na ravni sobivanja zelo različnih, včasih nasprotujočih si kulturnih vzorcev. 

Če si prizadevamo za šolo, temelječo na sobivanju v smislu sožitja, ki moment univerzalnosti 

ne nazadnje vidi v spoštovanju različnosti in glasu vsakega, mora ta šola temeljiti na 

spoštovanju in nanj vezanem pripoznanju, ne pa na toleranci do drugega kot drugačnega. V 

nadaljevanju tako predstavljamo tiste koncepte in pristope, ki so po našem prepričanju v šolah 

temeljni za razvijanje kulture sožitja, temelječe na spoštovanju drugega kot drugačnega. 

Analiza različnih konceptov in pristopov (poleg tistih, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, tudi 

npr. medkulturni dialog (Bergant, Jazbec in Pogačnik, 2009); medkulturnost kot didaktično 

načelo (Skubic Ermenc, 2003, 2007, 2010); medkulturne zmožnosti (Vižintin, 2013); 

shadowing (Sclavi, 2003)) nas je pripeljala do ugotovitve, da so v nadaljevanju predstavljeni 

pristopi in koncepti tisti, ki v večji meri kot preostali omogočajo razvoj spoštljivih odnosov in 

pripoznanje drugačnosti drugega v vzgojno-izobraževalnem prostoru ter ustrezajo v predhodnih 

poglavjih izpostavljenim dilemam, vezanih na spoštljiv odnos do drugega kot drugačnega. 

Poleg tega so se pokazali kot uspešni predvsem v večkulturnih vzgojno-izobraževalnih 

kontekstih. 

3.2 Šola kot inkluzivno naravnana inštitucija 

Odkar je bila leta 1994 sprejeta Salamanška izjava, v kateri je bil poudarjen pomen razvoja 

inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki bi ustrezal potrebam in pravici do 

kakovostnega izobraževanja vseh ranljivih družbenih skupin, je inkluzija koncept, ki se kot 

temelj pravičnosti in enakosti v izobraževanju pojavlja v mnogoterih dokumentih na nacionalni 
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in mednarodni ravni, a vendar še vedno ni v polnosti uresničen (Chakir in Peček, 2014; Vinci, 

2015), čeprav predstavlja osnovo za gradnjo šole, temelječe na spoštljivosti do drugačnosti. 

 

Šola kot inkluzivno naravnana ustanova je ključnega pomena predvsem za ranljive učence, tj. 

vse tiste učence, ki so kakor koli marginalizirani in zapostavljeni zaradi svoje drugačnosti od 

večine (otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi, otroci iz družin z nizkim socialno-

ekonomskim statusom) (gl. tudi Chakir in Peček, 2014). V takšni šoli namreč učenec lažje 

razvija občutek pripadnosti šolski skupnosti, v njej prevladujejo pozitivni in podporni odnosi z 

učitelji in sošolci, kar dokazano vpliva na nižji osip oziroma na boljše učne izide ter zdrav 

socialni in psihološki razvoj učencev (OECD, 2015). Inkluzivna šola kot šola, dostopna vsem 

otrokom, ne glede na njihove značilnosti oziroma posebnosti, spodbuja participacijo vseh 

učencev, nikogar ne izključuje in diskriminira zaradi njegove drugačnosti, pri tem pa skrbi za 

odpravljanje ovir, ki otežujejo ali preprečujejo njihov napredek na vseh področjih. V inkluzivni 

šoli različnosti predstavljajo vrednoto, prav tako pa je vrednota občutek pripadnosti, skupnosti, 

sodelovanja (Chakir in Peček, 2014; Lesar, 2009; Vinci, 2015). Inkluzivna šola tako s 

povečevanjem participacije in z zmanjševanjem izključevanja naslavlja in odgovarja 

raznolikim potrebam vseh otrok (Booth, 1996), kar pomeni, da je poučevanje oziroma šolsko 

delo usmerjeno na celoten razred in ne (samo) na specifično kategorijo ranljivih učencev 

(Chakir in Peček, 2014). 

 

Šele v inkluzivnem šolskem okolju, temelječem na priznavanju in valoriziranju razlik in 

podobnosti, je mogoče razvijati spoštljiv odnos do vsakega posameznika ter do njegove 

edinstvenosti in avtentičnosti (Chakir, 2016). Prvi pogoj za oblikovanje inkluzivne šolske 

skupnosti pa je ustvarjanje vzdušja zaupanja, v katerem lahko vsak izrazi svoje stališče, ne le 

žrtev, ampak tudi »krvnik«, torej tudi tisti, ki se nad drugačnimi »znaša« oziroma goji do njega 

negativna stališča. Tudi ti učenci so lahko v stiski, lahko imajo občutke nemoči, ki jih zaradi 

takšnih ali drugačnih razlogov izražajo v odnosu do drugačnih. Šele takrat, ko damo vsem 

otrokom možnost reflektiranja o svojih dejanjih in besedah, se odprejo možnosti tudi za 

spremembo stališč (Sabatano, 2015) in posledično prihodnjih praks. 

 

Tudi Booth in Ainscow (2002), ki sta oblikovala indeks inkluzije, tj. instrument, ki na osnovi 

analize šolske situacije pomaga šolam oblikovati načrt za izboljšanje lastne stopnje 

inkluzivnosti, posebej poudarjata, da je treba pozornost usmeriti na vse učence. Avtorja 

poudarjata ključni pomen predvsem treh dimenzij, in sicer ustvarjanja inkluzivne kulture šole, 
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ki naj bo varna, sprejemajoča skupnost, v kateri je vsak posameznik valoriziran; inkluzivnih 

politik, ki omogočajo, da vsakršno načrtovanje šolskega dela izhaja iz inkluzivnih vrednot, 

predvsem pa iz participacije otrok in učiteljev, pri čemer nihče ni izključen; inkluzivnih praks, 

ki odražajo kulturo in politiko šole, tj. proces poučevanja ustreza potrebam in različnostim vseh 

učencev, učenci so aktivno udeleženi v vseh vidikih učnega procesa, pri čemer se vrednoti vse 

izkušnje, ki jih učenci prinesejo iz šolskega prostora pa tudi zunaj njega.  

 

Inkluzivna šola je tako usmerjena v razvoj spoštovanja različnosti in drugačnosti. Je šola, ki si 

prizadeva, da bi se vsi učenci počutili sprejete in razvijali vse svoje potenciale ter aktivno 

participirali pri šolskem delu, pri tem pa učitelji uporabljajo vse potrebne strategije, da bi vsi 

učenci učno snov razumeli in aktivno sodelovali. Je šola, ki svojo raznolikost izraža tudi skozi 

svoj videz in učne vsebine. Pravila, ki veljajo na šoli, tako kot tudi poti discipliniranja, 

kaznovanja in nagrajevanja, niso diferencirana glede na učenčevo drugačnost. V svojem bistvu 

so enaka za vse. Pomemben vidik inkluzivne šole je tudi, da ne dopušča nikakršne oblike nasilja 

nad komer koli zaradi njegove drugačnosti in se ob njihovem pojavu nanje ostro odzove. Šele 

v takšni šoli, ki se bo zavezala inkluziji in si prizadevala za njeno uresničevanje, bo mogoče 

implementirati različne projekte, programe in smernice, ki so oblikovani za razvijanje 

spoštljivega odnosa do drugih kot drugačnih. Ker se sami ukvarjamo z drugačnostjo na etnični 

osnovi, zagovarjamo stališče, da je inkluzivna naravnanost šole temelj, na katerem graditi 

spoštljiv odnos do specifičnih oblik drugačnosti. Koncept, ki se posebej usmerja na inkluzijo 

otrok različnih etnij in vzpostavljanje pozitivnih medetničnih odnosov, pa je koncept 

medkulturne vzgoje (Skubic Ermenc, 2003), a ga je, kot bomo videli v nadaljevanju, po našem 

prepričanju za razvoj spoštljivih odnosov nujno treba dopolnjevati s protipristranskim 

pristopom (»anti-bias«). 

3.3 Medkulturni in protipristranski vzgojno-izobraževalni pristop 

Takrat, ko je govor o etnični različnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu, so prevladujoči 

predvsem trije vzgojni pristopi, in sicer večkulturni in medkulturni pristop ter pristop »anti-

bias« (Murray in Urban, 2012; Turnšek, 2016), ki smo ga, kot bomo pojasnili v nadaljevanju, 

podomačili v protipristranski pristop. 

 

Ker večkulturni pristop, kot smo ga opredelili v uvodnem delu, predstavlja samo tolerančni 

odnos večine do manjšine in še vedno ohranja neenakovreden odnos ene in drugih (Murray in 
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Urban, 2012) ter se usmerja prvotno v »pomoč in odpravljanje 'deficitov' deprivilegiranih 

učencev« (Bešter in Medvešek, 2016, str. 29), zagovarjamo stališče, da je veliko primernejši 

medkulturni pristop, ki daje (enakovreden) glas tudi manjšini ter upošteva dialoškost oziroma 

spremenljivost kultur in identitet (gl. npr. Bešter in Medvešek, 2016). V šolah, ki stremijo k 

medkulturnosti, se namreč spodbuja medsebojno interakcijo, razumevanje in spoštovanje, 

učenje in sožitje različnih kultur oziroma etnij (Skubic Ermenc, 2003). 

 

A tudi medkulturni pristop ni brez pomanjkljivosti. Resnična medkulturnost je mogoča samo 

takrat, ko so vsem kulturam/etnijam priznane enake pravice oziroma ko je uresničena enakost 

vseh kultur in njihova reprezentiranost ter participacija (gl. npr. Murray in Urban, 2012). 

Dejstvo pa je, da v družbi in posledično šoli obstajajo razlike med »več« in »manj vrednimi« 

oziroma (pri)poznanimi kulturami, da idealno družbeno stanje, v katerem bi bili vsem kulturam 

in njenim pripadnikom omogočeni enaki izhodiščni pogoji in enake možnosti in kjer bi bila 

drugačnost valorizirana kot vrednota in ne ovira, (še) ne obstaja (gl. tudi Thomson, 1993; 

Turnšek, 2016, 2013; Vandenbroeck, 2007). 

 

Zato pritrjujemo Vandenbroecku (2007; gl. tudi Turnšek, 2016), da ne le večkulturni, ampak 

tudi medkulturni pristop zanemarja dejanski družbeni kontekst ter v njem delujoča razmerja 

moči, neenakosti, diskriminacije itn., s katerimi so predvsem pripadniki najranljivejših skupin 

vsakodnevno soočeni. Ob tem je treba povedati tudi, da nekateri avtorji (gl. npr. Bešter in 

Medvešek, 2016; Dei, 1996; May in Sleeter, 2010; Solomon, 1996) ob zavedanju 

pomanjkljivosti medkulturnega pristopa govorijo o kritični medkulturni/večkulturni 

vzgoji/pedagogiki, ki presega »načelno raven« (Zanniello, 1992) in poudarja predvsem potrebo 

po opolnomočenju učencev za kritično (o)vrednotenje družbenega stanja, v katerem so 

posamezne skupine še vedno vrednotene kot manjvredne. A tudi v tem primeru ni jasne in 

enotne definicije tega koncepta (Maniatis, 2012), zato bi lahko z dodatkom pridevnika kritični 

in veliko nanj vezanih razlag povzročili ne samo terminološko, ampak tudi konceptualno 

zmedo. Predvsem zaradi tega razloga menimo, da je medkulturni vzgojno-izobraževalni pristop 

treba nadgraditi oziroma v šolah poleg njega razvijati tudi t. i. pristop »anti-bias«, ki izhaja iz 

drugačne predpostavke kot medkulturni pristop, in sicer da v družbi nismo vsi enaki, da ne 

uživamo istih pravic in da vladajo nepravična razmerja moči predvsem med večino in 

manjšinami.  
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Pristop »anti-bias« je v Sloveniji sorazmerno nepoznan. Z njim se pri nas najbolj ukvarja 

Turnšek (gl. npr. 2013, 2016), ki ga veže na prostor predšolske institucionalizirane vzgoje. 

Glede na njegove značilnosti smo sklenili, da ga podomačimo kot protipristranski pristop. 

Zadnjega ne gre enačiti z mogoče bolj znanim protirasističnim pristopom, ki učence in učitelje 

opremlja z veščinami, potrebnimi za spoprijemanje z rasizmom in diskriminacijo na etnični 

osnovi, ter se bori za inkluzivno družbo, v kateri se med ljudmi ne dela razlik (Lee, 2009). 

Termin protirasistični pristop/protirasistična pedagogika je sicer bolj v uporabi v anglosaškem 

prostoru (Skubic Ermenc, 2003), a kot smo že v predhodnih poglavjih omenili, je termin 

»rasizem« problematičen, poleg tega pa se, kot bomo videli v nadaljevanju, protipristranski 

pristop usmerja na vse oblike neenakosti in stremi predvsem k vzpostavitvi aktivne drže zoper 

neenakosti v družbi.  

 

Protipristranski pristop ima svoje temelje v Freirovi filozofiji, natančneje v tezi, da se 

posameznik lahko osvobodi šele takrat, ko zavrne podobe in strahove, ki mu jih je vsilil 

zatiralec, ter jih nadomesti z avtonomijo in odgovornostjo, kar pomeni, da posameznik ozavesti 

svojo zmožnost spreminjanja resničnosti, to zavest pa mora začeti razvijati čim bolj zgodaj (Lin, 

Lake in Rice, 2008). To je toliko pomembnejše, ker so otroci že v najzgodnejšem otroštvu 

soočeni s sporočili, ki jih prejemajo od zunaj, in tako vstopajo v šolo z že oblikovanimi 

prepričanji o tem, kaj je prav in kaj ne, predvsem pa o tem, kaj je v družbi normalno in kaj ni 

(McIlwaine, 2014; Vandenbroeck, 2000), prav tako pa se že v predšolskem obdobju zavedajo, 

da so barva kože, spol, jezik itn. vezani na privilegije in moč (Derman - Sparks, 1989). To pa 

vpliva ne nazadnje tudi na otrokovo zaznavanje samega sebe in drugih (Derman - Sparks, 1989; 

Ramsey, 1990). Predsodki in stereotipi torej niso nekaj, kar se razvije v poznem otroštvu, ampak 

so, kot so pokazale raziskave, v eksplicitni obliki prisotni že pri treh letih (Aboud in Doyle, 

1996; Vezzali idr., 2012), vsaj pri šestih letih pa ima otrok že razvita implicitna pristranska 

stališča do družbenih skupin (Vezzali idr., 2012). Ta v nasprotju z eksplicitnimi, ki začno 

upadati pri starosti sedmih, osmih let, ostajajo precej stabilna med otrokovim odraščanjem (prav 

tam). Negativna sporočila, ki jih otroci prejemajo od samih začetkov, se tako postopoma 

kopičijo v otroku in vplivajo na njegov razvoj kot »toksini« (Derman - Sparks in Olsen - 

Edwards, 2016). Zato je bil protipristranski pristop v svojem bistvu zasnovan za predšolski 

sistem (Derman - Sparks, 1989; Giugni, 2008), a menimo, da je zaradi diskriminatornega 

odnosa, ki so ga pogosto v šolah deležni učenci neslovenskih etnij, močno potreben tudi v 

osnovnošolskem sistemu, sploh v luči tega, da veliko raziskav dokazuje učinkovitost 
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protipristranskega pristopa na različnih stopnjah šolanja (Schniedewind, 2005; Skattebol, 2003; 

Turnšek, 2013, 2016). 

 

Protipristranski pristop ima štiri temeljne cilje, ki se medsebojno dopolnjujejo. Prvi cilj je vezan 

na identiteto, natančneje na razvijanje otrokovega samozavedanja, samozaupanja, ponosa na 

svoje korenine in pozitivnih skupinskih identitet. Drugi cilj je vezan na raznolikost, tj. na razvoj 

občutka ugodja ob raznolikosti in vzpostavitev skrbnih medosebnih odnosov. Tretji cilj je vezan 

na pravičnost, in sicer vsak otrok bi moral biti zmožen prepoznati krivičnost oziroma 

nepravičnost, to znal opisati in razumeti, da je lahko oseba, ki je tovrstne obravnave deležna, 

zaradi tega prizadeta. Četrti cilj pa je vezan na aktivizem, natančneje na opolnomočenje otrok 

in razvoj spretnosti, na osnovi katerih bodo delovali zoper predsodke in diskriminacijo (Derman 

- Sparks in Olsen - Edwards, 2010, 2016). 

 

Zagovarjamo torej stališče, da je pri specifičnih vprašanjih soočenja z večkulturnostjo v šolah 

treba razvijati protipristransko medkulturno vzgojo, ki je usmerjena v vzpostavljanje spoštljivih 

interakcij med različnimi etničnimi skupinami, obenem pa v otrocih razvija kritično zavest o 

krivičnosti družbenih razmerij in željo po aktivnem ukrepanju zoper te krivice. Pri tem je nujno, 

da tovrstna vzgoja ne bi bila samo del nekega predmeta ali specifičnih vzgojnih dejavnosti, 

ampak da bi prežemala vse vidike šolskega vsakdana (gl. tudi Tarman in Tarman, 2011).  

3.4 Medkulturna občutljivost 

Čeprav se navadno, tudi v nacionalnih in mednarodnih uradnih dokumentih, raje poudarja 

pomen medkulturnih kompetenc (ponekod zmožnosti) (Evropska komisija (2006) je npr. 

opredelila medkulturne kompetence kot ene ključnih kompetenc), sami za razvoj spoštljivih 

odnosov do drugih kot drugačnih poudarjamo primarni pomen razvoja medkulturne 

občutljivosti, ki se veže predvsem na odnosno in emocionalno raven posameznikove osebnosti.  

 

V slovenskem prostoru se kompetence velikokrat izenačuje z zmožnostmi (npr. Vižintin, 2013), 

a sami se strinjamo s Štefancem (2006), ki ta pojma ločuje. Kot navaja Štefanc (prav tam), je 

zmožnost širši pojem od kompetence. Rekli bi lahko, da gre pri kompetencah za praktično 

uporabo zmožnosti, saj lahko o kompetencah govorimo takrat, ko »med posameznikovo 

ponotranjeno zmožnostjo in objektivacijo te zmožnosti de facto ni več razlike« (prav tam, str. 

77). Ali drugače povedano, lahko imamo »zmožne ljudi, ki pa niso nujno kompetentni, če 
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svojega znanja in sposobnosti ne znajo uporabiti v praksi« (Vrečer, 2011, str. 171). Termin 

»medkulturna kompetenca« je na splošno težko definirati (Sinicrope, Norris in Watanabe, 

2007), kar dokazuje tudi dejstvo, da redkokateri avtorji, ki o medkulturnih kompetencah pišejo, 

te tudi opredeljujejo (Vrečer, 2011). Dearforff (2009) kot ena najpogosteje omenjenih avtoric, 

ko gre za definicije kompetenc, te definira kot spretnosti, vezane na znanje, sposobnosti, 

vedenje o uspešnem in primernem komuniciranju v medkulturnih situacijah. Ker je njihov 

razvoj dinamičen in kontinuiran proces, so tudi kompetence v nenehnem spreminjanju. To 

spreminjanje pa je povezano tudi s samorefleksijo našega odnosa z drugačnostjo in do 

drugačnosti. Med najpogosteje omenjenimi medkulturnimi kompetencami so: empatija, 

spoštovanje mnenj drugih, odprtost za nove izkušnje, znanje o drugih kulturah, sposobnost 

prilagajanja vrednotam drugih, zavedanja lastne kulturne identitete, vrednot itn., medosebne 

veščine, toleranca do nejasnih oz. nepredvidljivih situacij, prilagodljivost, potrpežljivost, smisel 

za humor, zmožnost odpravljanja stereotipov in predsodkov (Vrečer, 2011).  

 

Sami medkulturne kompetence pojmujemo kot spretnosti učinkovite komunikacije v 

večkulturnih situacijah in ustreznega delovanja v različnih kulturnih kontekstih (Bennet in 

Bennet, 2004). Pri tem pa je v prvi vrsti potrebna medkulturna občutljivost, ki je vezana na 

percepcijo kulturnih razlik. Bolj kot smo kulturno občutljivi, bolj lahko postanemo medkulturno 

kompetentni (Bennet, 2004). Oboje, medkulturna občutljivost in medkulturne kompetence, pa 

je del medkulturnega učenja, ki – dolgoročno gledano – vodi do razvoja globalnega 

državljanstva oziroma drugih oblik zavedanja in spoštovanja kulturnih razlik (Bennet, 2009).  

 

Medkulturno občutljivost tako razumemo kot zanimanje za druge kulture, ozaveščenost in 

odprtost do kulturnih razlik in različnih pogledov na svet, ki jih imajo druge kulture, ter 

pripravljenost spremeniti lastno vedenje kot znamenje spoštovanja do pripadnikov drugih 

kultur (Bennet, 1993; Bhawuk in Brislin, 1992; Greenholtz, 2000), pri čemer medkulturna 

občutljivost ni vezana na to, ali nam je kultura kot taka všeč oziroma ali se strinjamo z njenimi 

temeljnimi vrednotami (Bennet, 2004). Medkulturno občutljivi posamezniki so motivirani za 

razumevanje, cenjenje, učenje, spoštovanje, pripoznavanje in sprejemanje kulturnih razlik in 

podobnosti ter za pozitivno medkulturno interakcijo (Bennet, 1993; Chen in Starosta, 1997). 

Zmožni so doseči stopnjo večkratne identitete in uživati v kulturnih razlikah (Chen in Starosta, 

1997). 
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3.4.1 Šeststopenjski model razvoja medkulturne občutljivosti 

Bennet (1993, 2004) je razvil šeststopenjski model razvoja medkulturne občutljivosti, ki temelji 

na načinu subjektivnega doživljanja kulturnih razlik (Lee Olson in Kroeger, 2001). Bennet 

(1993, 2004) model deli na dve ravni, znotraj vsake ravni pa obstajajo tri faze: 

1. etnocentrična ali monokulturna raven zajema zanikanje, obrambo in minimizacijo; 

2. etnorelativna ali medkulturna raven pa zajema sprejemanje, prilagajanje in integracijo. 

Oseba z razvito etnocentričnostjo deluje in se odloča na osnovi predpostavke, da je njen pogled 

na svet boljši od drugih, medtem ko oseba z razvitim etnorelativizmom predpostavlja, da so 

kulture odvisne druga od druge in da je posameznikovo vedenje vedno povezano s kulturnim 

kontekstom (Bennet, 1993, 2004).  

 

Kot pravi Bennet (1993, 2004) v prvi fazi – zanikanje – nismo zmožni interpretirati in 

vzpostaviti odnosa s kulturno različnostjo. Rekli bi lahko, da imamo do drugačnosti tolerančen 

odnos, ki pa lahko v skrajnem primeru ob stiku z drugim vodi do želje po uničenju tega, saj se 

želimo razlikam izogniti ali jih odstraniti (npr. protesti zaradi prihoda večjega števila 

temnopoltih v predhodno povsem belske soseske; primer so lahko tudi nedavni protesti 

domačinov v različnih slovenskih krajih zaradi morebitne nastanitve sirskih beguncev v 

»njihovem« kraju). V tej fazi se lahko izoliramo v homogeno skupino in ostajamo 

nezainteresirani za vzpostavljanje izkušnje z drugačnostjo ali celo vzpostavimo separacijsko 

razmerje do kulturnih razlik, da bi zaščitili lasten pogled na svet. 

 

Druga faza – obramba – je zaznamovana z delitvijo na mi – oni. Kulturne razlike so prepoznane, 

a negativno vrednotene. Lastna kultura je vrednotena kot najboljša, večvredna, zato se druge 

kulture, ki se jih doživlja predvsem kot grožnjo, predstavlja v slabši luči. Druga faza pri 

priseljencih lahko pomeni, da kulturo, v katero so se priselili, vrednotijo kot večvredno od svoje 

izvorne kulture (v tem primeru je edina razlika ta, da ne gre za popolno obrambo, saj se druge 

kulture ne doživlja kot grožnjo). Pogosto pripadniki večine v tej fazi dojemajo priseljence ali 

manjšine kot nekoga, ki skuša ogroziti njihove vrednote in ki ima preveč privilegijev (npr. 

koncepcije Romov med Slovenci). Pripadniki manjšine pa v tej fazi razvijajo od večine ločeno 

kulturno identiteto (Bennet, 1993, 2004). 

 

V tretji fazi – minimizacija – posamezniki sicer že sprejemajo kulturne razlike, a jih obenem 

minimizirajo v prepričanju, da so vsi ljudje v svojem bistvu enaki. V tej fazi namreč poudarjamo 
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predvsem podobnosti in vrednote, ki jih imamo za skupne in temeljne. Ta faza se odraža na 

dveh ravneh, in sicer na fizičnem in transcendentalnem univerzalizmu. Pri prvem so 

posamezniki usmerjeni na biološke razlage – vsi ljudje imajo skupne fizične lastnosti, ki 

diktirajo njihovo vedenje. V drugem primeru pa gre za prepričanje, da je vsem ljudem skupen 

neki transcendentalni imperativ, princip, pa naj bo politični (npr. vsi ljudje si želijo živeti v 

demokratični državi) ali religiozni (npr. vsi ljudje so božji otroci) (Bennet, 1993, 2004). 

 

V četrti fazi – sprejemanje – se kulturne razlike spoštuje; razume se, da je neka kultura le ena 

izmed kultur na ravni vedenj ter na ravni vrednot in prepričanj. Pri tem pa je treba povedati, da 

poznavanje značilnosti posameznih kultur še ne pomeni, da smo v tej fazi – ključno je, da 

razumemo pogled na svet, ki ga neka kultura ima. Pri tem sicer potrebujemo neko kritično maso 

informacij, ki pa tudi ne zadostuje, če nismo premagali težav, vezanih na minimizacijo (Bennet, 

1993, 2004). Če želimo razumeti relativnost vrednot v smislu, da so te vezane na neki kulturni 

kontekst, moramo ohraniti tudi etično zavezo v luči take relativnosti, kar pomeni, da svojih 

vrednot ne moremo prenašati na druge, ker bi jih imeli za boljše, saj bi to predstavljajo 

etnocentrično fazo minimizacije (Miltenburg in Surian, 2002). 

 

Peta faza – prilagajanje – zajema razvoj medkulturnih komunikacijskih spretnosti, ki šele 

omogočajo vstop in izstop iz različnih referenčnih kontekstov ali drugače, v različnih kulturnih 

kontekstih se različno vedemo, skušamo zavzeti perspektivo drugega (delujemo empatično), in 

ker smo zmožni spreminjati referenčni okvir, lažje vstopamo v interakcije z drugimi (Bennet, 

1993, 2004). 

 

Šesta faza – integracija – zajema ponotranjenje različnih pogledov, ki smo se jih v predhodni 

fazi zavedali, kar pomeni, da smo se zmožni gibati v različnih kulturnih okvirih – oblikujemo 

večkulturno identiteto (Bennet, 1993, 2004). V tem primeru gre za gradnjo t. i. konstruktivne 

marginalnosti, pri čemer so premiki v kulture in iz kultur nujen in pozitiven del identitete – 

zaznavamo se torej kot večkulturna bitja, ki sama izbirajo najustreznejši kulturni kontekst, v 

okviru katerega bodo delovala. Pri tem je treba poudariti, da ta faza ni nujno boljša od 

adaptacijske, v kateri ohranjamo svojo prvotno kulturno identiteto in se prilagajamo drugim 

kulturam (Bennett, 1993, 2004; Endicott, Bock in Narvaez, 2002; Miltenburg in Surian, 2002). 

 

Ob vsem tem pa je pomembno, da se učitelj zaveda, da medkulturno občutljivi učenci niso 

nujno boljši ljudje, saj medkulturna občutljivost opisuje samo tisto, kar naj bi bilo dobro v 
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medkulturnih odnosih. Model medkulturne občutljivosti govori o tem, kako se človekov izvorni 

pogled na svet giblje od etnocentričnih do bolj etnorelativističnih ravni, da se pri človeku razvije 

večja medkulturna občutljivost (Bennet, 2004). Čeprav bi lahko rekli, da je največji 

primanjkljaj Bennetovega modela njegova stopnjevalnost, saj ni nujno, da gre vsak posameznik 

skozi vse navedene faze, pa ga lahko raje kot na tak način interpretiramo kot model 

medkulturnih strategij spoprijemanja z drugačnostjo (Miltenburg in Surian, 2002). 

3.5 Vzgoja za odgovornost 

Ko govorimo o vzpostavljanju odnosov z drugim kot drugačnimi, ne moremo mimo vprašanja 

odgovornosti. V postmoderni je prisotna močna kritika zahodne metafizike (Patella, 1996), njen 

glavni predstavnik pa je Derrida s svojo dekonstrukcijo prisotnosti (Laino, 2012). 

Dekonstruktivizem, ki ima svoje začetke v Derridovi filozofiji, ima za cilj osvetlitev implicitnih 

teorij, predsodkov, vsega, kar je latentno v kulturi in jeziku in česar se pravzaprav v največji 

meri niti ne zavedamo (prav tam), tudi razumevanje subjekta kot nekaj substancialnega, 

ločenega od družbe (Henriques, Holloway, Urwin, Venn in Welkerdine, 1984; Mencin Čeplak, 

2003; Rovatti, 2010). Dekonstruktivizem pa na subjekt gleda kot na nekaj, kar se formira v 

družbi, in zato zanika dihotomijo družba – subjekt. Še več, vse, kar posameznik je (njegove 

misli, njegove želje itn.), je konstrukt družbenih ideologij in norm (Balkin, 1991; Berger in 

Luckmann, 1991; Butler, 1997; Salecl, 1994; Završnik, 2009). Ali lahko potem, če je vse že 

dano oziroma družbeno pogojeno, od posameznika sploh zahtevamo odgovornost za lasten 

pristranski odnos, predsodke, diskriminatorna nagnjenja in prakse?  

 

Odgovor je pritrdilen, izhaja pa iz postmoderne feministične teorije Butler (Završnik, 2009). 

Ravno zato, ker smo sami konstruirani skozi družbo, se lahko istim normam, ki nas 

determinirajo, vključno s predsodki, tudi zoperstavimo, se jim upremo in s tem spremenimo 

družbeni svet, iz katerega izhajamo. Ključno torej je, da tudi če smo od norm odvisni, tudi če 

nas te oblikujejo, do njih vzdržujemo tudi kritičen in tranformativen odnos. Če bomo torej 

učence vzgajali kot kritične mislece, se bodo lahko sami odločili, ali se tem normam upreti ali 

jim slediti. Šele takrat, ko bodo to odločitev sprejeli, se bodo uveljavili kot subjekti, odgovorni 

za svoja dejanja in besede (Butler, 2004, 1990; Salecl, 1998; Završnik, 2009). Čeprav drži, da 

se bo otrok, ki je npr. odraščal v do drugačnosti sovražnem okolju, težko sam od sebe odločil 

kritično reflektirati lastna negativna stališča in morebitno sovražnost spremenil v spoštovanje, 

ravno na tej točki nastopi ključna vloga učitelja, ki vzgaja otroka k odgovornosti do sebe in 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

66 

 

drugih, kritične (samo)refleksije in do zavzetja aktivne drže do nespoštljivega odnosa do 

drugačnosti (gl. tudi Chakir, 2016). 

 

Ob tem pa se vprašanje odgovornosti nujno veže tudi na spoštljiv odnos do obličja drugega. 

Kot etično odgovorna bitja smo namreč dolžni vedno prvotno razmisliti o posledicah, ki jih 

bodo naša dejanja imela na sočloveka in ne izključno o njihovi skladnosti z družbenimi 

normami (Kroflič, 2008a). Tudi tovrsten razmislek lahko vodi do zavzetja kritične (aktivne) 

drže zoper obstoječe družbene norme, sploh takrat, ko so norme v neskladju z etičnim 

odgovorom na ranljivost obličja drugega. V njem se namreč že po Lévinasu nahaja izvor etične 

odgovornosti, saj je »neskončno nespoznaven drugi« tisti, ki nas s svojimi potrebami, 

pričakovanji in pravicami nagovarja k spoštljivemu odnosu in s tem sproži v nas razvoj etične 

odgovornosti (prav tam). Če potem sledimo tezi, da drugega ne moremo nikoli dokončno 

(s)poznati, da je drugi torej drugačen od nas in mi od njega, ravno za občutljivost do najine 

diference opredeljuje medosebne odnose, v katere vstopamo z drugim (prav tam). Vzgojno-

izobraževalni prostor bi potem moral biti prostor srečevanja drugih kot drugačnih, v katerem 

učenci vstopajo v kakovostne spoštljive medosebne odnose, pri tem pa svoja ravnanja vedno 

presojajo skozi prizmo skrbi za drugega oziroma zaščite njegovega obličja. Družbene/Šolske 

norme, ki tovrstno argumentacijo onemogočajo ali so v nasprotju z njo, pa bi učenci morali 

imeti možnost kritično reflektirati in v največji mogoči meri vplivati na njihovo spreminjanje. 

Po drugi strani pa je prav tako pomembno, da so učitelji za to odprti, da torej učencem ne le 

omogočajo, ampak pri njih celo spodbujajo kritični razmislek o veljavnih normah in so 

pripravljeni te norme tudi prilagajati ali spreminjati ter jih na novo postaviti ob participaciji 

učencev.  

 

Kot eden najučinkovitejših pristopov, ki omogočajo otrokom razviti občutljivost do občutij 

drugega, se je pokazal induktivni vzgojni pristop. 

3.6 Induktivni vzgojni pristop 

Kot ugotavlja Štirn Janota (2015), se vse več teoretikov umika od substancialnega pogleda na 

moralnost, utemeljenega na deduktivni razlagi univerzalno postavljenih norm in etičnih načel. 

Na njihovi osnovi posameznik sicer brani pravice in dolžnosti, a vendar z neke distance. 

Posameznika namreč »ne spodbujajo k povezanosti/sodelovanju z drugimi, doživljanju 

njihovega in svojega položaja v skupnosti, upoštevanju konteksta in posledic, ki jih njegovo 
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dejanje prinaša v odnosu do drugega« (prav tam, str. 65). Prosocialna čustva in odnosi so torej 

zanemarjeni, namesto da bi bili v ospredju in utemeljeni na vprašanju, kako posamezniki 

doživljajo konkretno situacijo, konkretno ravnanje (prav tam). Kot eden najučinkovitejših 

pristopov v tej smeri se je pokazal induktivni vzgojni pristop, ki ima velik vpliv na izkazovanje 

empatičnosti otrok do drugih in njihovo pripravljenost pomagati. Z induktivnim pristopom 

»razvijamo občutljivost posameznika do drugega s tem, da spodbuja razvoj empatičnih 

zmožnosti, vznik osebnostnih dimenzij sočutja, skrbi in empatične krivde« (Štirn Janota in Štirn 

Koren, 2012, str. 18).  

 

Induktivni pristop se uresničuje na dva način, in sicer kot disciplinska praksa in kot celovit 

induktivni vzgojni pristop. Induktivni pristop je kot disciplinski pristop prvi razvil Hoffman v 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja, a ga je nato Kroflič razširil na koncept odgovornosti v 

navezavi na Lèvinasovo etiko obličja, na koncepte prosocialnega razvoja M. Klein, S. Todd, N. 

Eisenberg in K. Kristjansson ter na koncept samoomejitvene avtoritete, ki ga je prav tako razvil 

Kroflič (Kroflič, 2012). Uporaba induktivnega pristopa prek vzgojitelja pomaga otroku 

razumeti stališče drugega, razvijati prosocialno vedenje in odgovoriti na klic obličja drugega, 

ki kliče k spoštovanju, pri tem pa ga hkrati vzgaja na način, da otrok prevzema odgovornost za 

svoja dejanja in besede (Hoffman, 2001; Kroflič, 2007, 2008b, 2012; Lèvinas, 1998). Naloga 

vzgojitelja pri tem je, da počaka na odziv otroka in njegovo rešitev, torej rešitve ne sme ponuditi 

oziroma predlagati sam (Kroflič, 2008b). 

 

V konfliktnih situacijah, ki so v večkulturnih kontekstih pogoste, lahko učitelj induktivno 

vzgojno argumentacijo uporabi na naslednji način (Hoffman, 2001; Kroflič, 2008b, 2012; Štirn 

Janota, 2015): 

 

1. Vzgojitelj izrazi lastno nestrinjanje z otrokovim obnašanjem in eksplicitno ali implicitno 

moralno obsodi njegovo dejanje. 

2. Vzgojitelj izpostavi distres žrtve na način, da otrok razume, da ga je povzročilo njegovo 

delovanje, s čimer sproži mehanizme, ki vzbudijo v otroku empatijo. 

3. S tem otrok občuti empatično krivdo (prosocialno čustvo, ki v otroku spodbudi željo, da 

odpravi svojo napako in naredi nekaj v korist prizadete osebe) in začne iskati načine, kako 

storjeno škodo popraviti. 
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Kroflič pa je induktivni pristop iz disciplinskega pristopa razširil na celovit vzgojni model, 

vezan na spodbujanje prosocialnosti, zmanjšanje strahu pred razlikami, razvoj osebnih in 

odnosnih vrlin, spoštljivega odnosa do drugega in okolja, razvoj socialne občutljivosti, 

družbene angažiranosti in osebne odgovornosti pri otrocih. Vloga vzgojitelja v tem primeru je, 

da poskrbi za odnose in aktivnosti prav tako skozi tri korake, pri čemer ne gre za klasičen 

linearni model, saj je vsak korak predvsem z vidika moralnega razvoja pomemben tudi takrat, 

ko se je že dosegel naslednji korak (Kroflič, 2007, 2008b, 2012; Kroflič in Smrtnik Vitulič, 

2015; Štirn Janota, 2015): 

 

1. Vzgojitelj otroka spodbuja k vstopanju v odnose prijateljstva in ljubezni z odraslimi in 

vrstniki, s katerimi razvija odnos odgovora-zmožnost (tj. sposobnost odgovarjanja drugemu ob 

upoštevanju etične teže, ki jih imajo lastna dejanja na drugega) in normativno naravnanost k 

prosocialnim dejavnostim na najbolj avtentičen način.  

2. Drugi korak zadeva razvoj občutka spoštovanja do obličja drugega. V konfliktnih 

situacijah, kot smo videli, so predvsem otroci nagnjeni k izogibanju posledicam svojih dejanj. 

A induktivna argumentacija otroka »sili« k spoprijemanju z distresom žrtve, zato je pomembno, 

da se učitelj izogne opozarjanju na kršenje pravil (npr. »pri nas se ne obnašamo tako«), ampak 

da pozornost umeri na emocionalni distres, saj – kot smo videli – šele s tem spodbudi v otroku 

empatično krivdo, na osnovi katere bo ta želel popraviti storjeno škodo in s tem utrjeval 

izkušnjo spoštovanja obličja drugega ter prosocialnega delovanja v podobnih situacijah. 

3. V tretji fazi sledi otrokovo zavedanje etičnih načel in humanističnih zahtev, ki zadevajo 

predvsem spoštovanje človekovih pravic in ekoloških vrednot (v smislu spoštovanja vseh živih 

bitij in narave kot take), ter učenje, kako jih uporabiti kot osnovo demokratičnega dogovarjanja 

v medosebnih konfliktih. Šele v tej fazi vzgojitelj uporabi generaliziranje v smislu razumevanja 

pomena vrednot in etičnih načel. Otrok je namreč že v predšolskem obdobju zmožen razumeti 

pravila, ki preprečujejo moralne konflikte, in se po njih ravnati ali ne (Durkin, 1995). 

 

Dejavnosti, ki omogočajo uresničitev tovrstnega vzgojnega pristopa, so vezane predvsem na 

spodbujanje skupinskega sodelovanja, na aktivno poslušanje, medsebojno učenje, različne 

oblike stika z drugačnostjo, spodbujanje prosocialnih aktivnosti, spoprijemanje s stereotipi in 

predsodki ter strahom pred drugačnostjo, umetniško udejstvovanje itn. (Štirn Janota, 2015). 
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3.7 Od empatije k eksotopiji 

Kot smo videli, induktivni pristop v temelju izhaja iz sposobnosti empatičnega doživljanja 

otrok. Empatija v svojem bistvu predstavlja sposobnost razumevanja občutenja drugega tako, 

da se postavimo v njegove čevlje (Depalmas in Ferro Allodola, 2013) oziroma je »zmožnost 

vživljanja v doživljanje drugih« (Smajla in Lepičnik - Vodopivec, 2014, str. 43). Pri tem ima 

empatija afektivno in kognitivno ter volitivno komponento. Afektivna komponenta zajema 

dejansko potopitev v položaj druge osebe in zavzetje na to vezanih čustev; na osnovi kognitivne 

komponente posameznik prepozna distres žrtve, volitivna komponenta pa ga vodi v moralno 

ravnanje (Hoffman, 1979; Štirn, 2005).  

 

Tudi v okviru induktivnega pristopa se otrok usmeri k stiski vrstnika in pri tem sam razmisli o 

razrešitvi konfliktne situacije, s to razrešitvijo pa se mora strinjati tudi žrtev (Štirn Janota, 

2015). A dejstvo je, da bo otrok razrešitev iskal na osnovi lastnih razumevanj okoliščin, lastnih 

predhodnih izkušenj in ne nazadnje tega, kar bi v podobni situaciji tudi njemu pomagalo. 

Čeprav se torej žrtev z rešitvijo strinja, ta prvotno izhaja iz lastnih pogledov in ne pogledov 

prizadete osebe. Lahko bi rekli, da moramo za empatično vživljanje v različnih kontekstih 

dekontekstualizirati izkušnjo drugega, da bi jo lahko razumeli na osnovi lastne izkušnje, s čimer 

ohranjamo veljavnost lastnega konteksta, iz katerega dejansko tudi izhajamo. Rekli bi lahko, 

da v poskusu postavitve v čevlje drugega tega postavimo v lastne čevlje (Caon, 2016). To 

zagato pa lahko premostimo z eksotopijo. Pri njej se namreč odkrivanje drugega dejansko začne 

takrat, ko ugotovimo, da nam čevlji drugega niso prav (Sclavi, 2003). S tem tudi sebe začnemo 

gledati skozi oči drugega in se spoznamo na način, na kakršnega se prej nismo (Caon, 2016). 

 

Empatični pogled tako omogoča prvotno vzpostavitev čustvenega stika z drugim, občutenje 

njegovih doživetij, eksotopični pogled pa predstavlja zmožnost prepoznavanja sebe kot 

drugačnega od drugega in drugega kot drugačnega od sebe (prav tam). Eksotopija tako 

predstavlja »dialoško napetost«, znotraj katere drugega vedno znova konstituiramo kot nosilca 

njemu lastne perspektive, ki je prav tako smiselna in pomembna kot naša (Sclavi, 2003).  

 

Kaj tovrstna perspektiva pomeni v medkulturnih (šolskih) kontekstih? Skladno z Ricoeurevo 

(1994) tezo, da je drugi tisti, ki nam daje smisel, lahko rečemo, da nas drugi opredeljuje in mi 

opredeljujemo njega. Če k temu prištejemo predpostavko, da je proces oblikovanja identitete 

dialoški – lastno identiteto torej oblikujemo tudi/predvsem na osnovi tega, kako nas drugi 
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vidijo, dialog pa traja vse življenje (Taylor, 1994) –, lahko izpeljemo tezo, da šele z uporabo 

eksotopičnega pogleda njegovo različnost (oziroma drugačnost od nas) naredimo vidno. Seveda 

pa to ne pomeni, da empatijo zanemarimo ali da je kakor koli manj pomembna od eksotopije. 

Gre le za to, da bi morali iti z roko v roki (Pedersen idr., 2003). Zavedanje, da drugega mogoče 

ne bomo nikoli mogli razumeti (njegovi čevlji nam niso prav), v nas ustvari nelagodje, zadrego, 

saj se ne počutimo konformne nekemu kontekstu, a ravno takrat nastopi trenutek spoznavanja. 

Ko se namreč umaknemo iz svojega okvira nelagodja in vidimo dogajanje okrog sebe, 

revaloriziramo svoj prvotni okvir in dogajanje interpretiramo na drugačen način (Sclavi, 2003). 

Ravno ti občutki so namreč znak, da je naš okvir destabiliziran; v tem torej tiči priložnost, da 

zamenjamo svoj okvir, ki ga imamo za samoumevnega, spremenimo zorni kot, zato da bi videli 

svoj prvotni zorni kot. Trenutek nelagodja nas v tem primeru torej ne blokira, ampak v njem 

najdemo nekaj pozitivnega, trenutek za odkrivanje novih pogledov, novih svetov (prav tam). 

Tudi šolskem prostoru »je poseg v implicitne teorije vzgajanja/poučevanja/discipliniranja 

vedno pogoj za korenitejše (paradigmatske) premike v vzgojni praksi« (Kroflič, 2010c, str. 

215). Srečanje ali spopad, konflikt z drugačnostjo je lahko edinstvena priložnost za rast in 

obogatitev samih sebe (Portera, 2003). 

 

Pogled od zunaj v nasprotju z empatijo ne pomeni razumevanja prek identifikacije, ampak prek 

pripoznanja razlik, kar vodi tudi k boljšemu razumevanju samih sebe. Zato je pomembno, da si 

oba poglede izmenjujeta in sta v dialoškem odnosu. Razlike so namreč vir znanja za enega in 

drugega (Czarniawska, 2014). Kot pravi Bachtin (1990), ko drugi kulturi zastavimo vprašanje, 

ki si ga sama ni zastavila, nam ta odgovori in razkriva nove pomene, nove poglede. Kulturi se 

v tem dialogu ne spajata in se ne mešata; vsaka ohranja svojo enotnost, a obe se medsebojno 

bogatita.  

3.8 Dialoškost v pedagoškem procesu 

Dialog med učiteljem in učenci navadno poteka na način, da učitelj nekaj vpraša (učitelj je torej 

navadno tisti, ki začne dialog), učenec odgovori, nato mu učitelj poda povratno informacijo 

(Cazden, 2001; Nuthall, 2007; Siraj - Blatchford in Manni, 2008). Učitelji so navadno nagnjeni 

k zastavljanju vprašanj, na katera načelno znajo sami odgovoriti, s čimer pa so oni tisti, ki 

postavijo merilo tega, katero znanje je vredno. Poleg tega je učitelj največkrat tisti, ki odloča, 

kdaj lahko učenec kaj pove (Alexander, 2004; Cazden, 2001; Silseth in Arnseth, 2011). Razlog 

za tovrstno obliko dialoga je lahko tudi občutek učiteljev, da so časovno omejeni, da so učni 
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načrti prenatrpani in da je treba hitro predelati snov, ali pa občutek, da bodo učenci poznali 

odgovore ali zastavljali vprašanja, na katera učitelj ne bo znal odgovoriti. Skidmore (1999) tej 

obliki dialoga pravi pedagoški dialog, pri čemer je učitelj glas avtoritete, ki pozna pravilne 

odgovore in popravi učenca, če ta ne poda pravilnega odgovora, ter pozove preostale k iskanju 

pravilnega odgovora (po navadi v učbeniku). A to predstavlja zamujeno učno situacijo, saj bi 

lahko ta »nepravilen« odgovor postal vzrok za pogovor v razredu oziroma za odzive preostalih 

učencev na njegov odgovor. Skidmore (prav tam) pedagoški dialog loči od dialoške 

pedagogike, pri čemer učitelj pozove učence, da naj ovrednotijo prebrano z lastnimi besedami, 

s čimer učenci gradijo njim lastne pomene. Ker šele tak dialog opolnomoči otroke, da postanejo 

odgovorni za lastno učenje, pri tem pa razvijajo veščine kritičnega mišljenja (Alexander, 2004), 

je tovrstna dialoškost tista, ki bi jo učitelji med poukom morali spodbujati. Sami sicer menimo, 

da je bolje kot o dialoški pedagogiki govoriti o dialoškosti v pedagoškem procesu, saj Skidmore 

termina dialoške pedagogike ne definira na način, ki bi bil skladen z znanstveno definicijo 

pedagogike. 

 

Alexander (prav tam) je v svoji raziskavi ugotovil, da je v angleških in ameriških šolah pogovor 

slabše vrednoten kot pisni izdelki, saj so ti tisti, ki naj bi dokazovali napredek v znanju; 

predvsem imajo otroci v angleško govorečih državah zelo malo priložnosti za aktivno 

participacijo v dialogu, v katerem bi lahko predstavili svoje poglede ali gradili na njihovi osnovi 

svoje smisle in izkušnje. 

 

Dialog je, kot pravi tudi Kroflič (2009), temeljnega pomena za vzgojo, pri tem pa se sklicuje 

na Sidorkina, po katerem se v dialogu različni glasovi izmenjujejo, so v medsebojnem odnosu, 

a se nikoli ne spojijo. V dialogu vsak izmed udeležencev s svojim glasom definira drugega 

(Burbules, 1993). Pri tem ne postanega enaka, ampak ozavestita razlike, ki lahko postanejo 

priložnosti za pridobivanje novih pogledov. Ključno je torej, da otroke predvsem z lastnim 

zgledom naučimo, da naj se ne ustavijo pri tem, kar vidijo in slišijo, ampak da dajo drugemu 

možnost predstaviti tudi svoj zorni kot (Sclavi, 2003). Prek dialoga z drugim oblikujemo svoj 

jaz, ki je tudi po Bakhtinu (2011) vedno dialoški in se oblikuje v odnosu z drugim. 

 

Tudi če smo razvili medkulturno občutljivost do točke, ko smo zmožni vstopanja in izstopanja 

iz različnih kulturnih kontekstov oziroma ko smo zmožni te kontekste integrirati kot del lastne 

identitete, to še ne pomeni, da ne bo prihajalo do notranjih konfliktov. Heteroglosija (termin, ki 

ga je oblikoval Baktin (2011)) oziroma družbena mnogoterost glasov, skozi katere se lahko 
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posameznik izraža, jih ponotranji, lahko vodi do diskurzivne tenzije, konfliktov. Dialog lahko 

vodi do pozitivne razrešitve teh konfliktov, lahko pa jih celo poglobi. A bistveno je, da tudi v 

tem primeru učitelj v dialogu vidi učno situacijo, v kateri se lahko učenci in on sam zavedajo 

lastne edinstvenosti in dejstva, da smo tudi sami drugi za drugega (Burbules in Rice, 1991). Ko 

nastopi konflikt, smo ljudje nagnjeni k temu, da se ga znebimo, redkokdaj nanj gledamo kot na 

učno situacijo, iz katere lahko potegneta veliko posameznik in skupina. Dejstvo pa je, da se 

konfliktov, sploh ko gre za medetnična vprašanja, ne moremo znebiti, lahko pa se jih naučimo 

obvladovati. Tudi obstanek v konfliktu namreč zahteva valorizacijo drugačnosti drugega, 

decentralizacijo lastnih prepričanj in poslušanje drugega (Di Modica, Di Rienzo in Mazzini, 

2005). Rezultat konfliktov je lahko ne nazadnje tudi sprememba diskurza, saj je ravno dialog 

proces, v katerem se posameznik zaveda mnogoterosti dostopnih družbenih diskurzov in 

samoreflektira tudi diskurz, skozi katerega sam govori (Bahktin, 2011; Hamston, 2006). Tudi 

za Freireja (2004) je dialog priložnost za odprtost mišljenju drugega. 

 

Obenem je pomembno, da ima dialog za učence smisel, saj bodo šele tako izpostavljeni 

različnim družbenim jezikom in različnim strategijam oblikovanja pomenov ter s tem 

izboljševali svojo samorefleksijo (Miller, 2003). Če namreč dialog in njegova vsebina nimata 

pomena za udeležence, bo tudi učni proces brez učinka (Kubli, 2005). Miller (2003) je dokazala, 

da bolj kot so učenci vključeni v smiseln dialog s sošolci, bolj se spreminja tudi način 

oblikovanja njihovih vprašanj, ki so v začetni fazi prepirljiva in nepotrpežljiva, pozneje pa 

postanejo podporna. Ali drugače, učenci se začnejo pogovarjati med seboj in ne govorijo samo 

drug drugemu, začnejo bolj zaupati drug drugemu in postanejo samozavestnejši pri izražanju 

lastnih zgodb. 

 

Uspeh dialoga in na splošno kakovost odnosov, v katere vstopamo z drugim (kot drugačnim), 

je odvisen tudi od načina, kako ga poslušamo. Že Freire (1977) je v svoji Pedagogiki zatiranih 

pisal, da zatiranega ne moremo osvoboditi tako, da ga vnovič »zatremo« z lastnimi prepričanji. 

Vzgoja, ki osvobaja, je tista, ki omogoča posamezniku, da je to, kar sami želi. Zato je vzgoja 

dialoški proces in zahteva aktivno poslušanje. Zadnje predpostavlja, da so vsi učenci aktivni 

protagonisti, da imajo vsi možnost predstaviti svojo zgodbo in jo primerjati z drugimi (pri tem 

gre lahko za predstavitev pravljice, igre, sanj, filma, česar koli, kar se otroku zdi pomembno) – 

pogoj za to pa je seveda, da so ga drugi pripravljeni poslušati. Medkulturna komunikacija je 

namreč vzajemen proces, v katerem drugemu govorimo, a ga tudi poslušamo (Nanni in Curci, 

2005).  
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V evropskem prostoru poznamo predšolski sistem, ki temelji na aktivnem poslušanju oziroma 

na t. i. pedagogiki poslušanja – gre za sistem vrtcev Reggio Emilia, v katerih je ena temeljnih 

vlog vzgojitelja ta, da spodbuja otroke k izražanju lastnih idej, k poslušanju idej drugih, s čimer 

spodbuja odprtost do drugih kot drugačnih in k njihovi valorizaciji. Ko je otrok slišan, dobi 

izkušnjo poslušanja, obenem pa se tudi sam uči poslušati sebe in druge ter s tem premosti lastno 

egocentričnost (Malaguzzi, 1993, 1996; Rinaldi, 1999, 2006).  

3.9 Stik z drugim kot drugačnim 

Številne raziskave dokazujejo, da je stik z drugim ključen pri zmanjševanju implicitnih 

predsodkov, ki se lahko hitro sprevržejo v negativna nebesedna vedenja (npr. izogibanje 

očesnemu stiku, socialna distanca itn.). Zadnja pa pripadniki manjšin dojemajo kot znak 

predsodkov in največkrat negativnega vrednotenja lastne skupine prek večine (Vezzali idr., 

2012), kar ne nazadnje vpliva tudi na razvoj njihove pozitivne identitete. 

 

V šolah lahko stik z drugim omogočimo na dva načina, in sicer na neposreden in posreden 

način. 

3.9.1 Neposreden stik z drugim kot drugačnim v razredu/šoli 

Dutton, Singer in Devlin (1998) so ugotovili, da imajo večkulturni razredi vrsto prednosti. 

Otroci, ki so obiskovali večkulturne razrede, so pogosteje za prijatelje izbirali pripadnike drugih 

etnij, poleg tega so se bolj zavedali pomena (lastne) etnične pripadnosti. Avtorji pa so tudi 

ugotovili, da otroci, ki so obiskovali monokulturne razrede, težje sprejemajo tuje kulture in so 

veliko bolj etnocentrično naravnani. 

 

A vendar je napačno sklepati, da za vzpostavitev spoštljivega odnosa do drugačnosti 

zadostujejo večkulturni razredi kot taki oziroma stik kot tak nikakor ni dovolj. Še več, raziskave 

kažejo, da je na eni strani kulturna raznolikost na šoli pozitivna za premagovanje predsodkov, 

pa tudi, da lahko poveča občutek ogroženosti, ki ga vzbuja drugačna skupina (Liebkind, 

Mähönen, Solares, Solheim in Jasinskaja - Lahti, 2014; Pettigrew, Tropp, Wagner in Christ, 

2011; Van Driel, Darmody in Kerzil, 2016). Številne raziskave kažejo, da so tisti, ki poznajo 

samo enega tujca, bolj nagnjeni k vzpostavljanju stika z drugim kot drugačnim, kot tisti, ki 

poznajo več tujcev. Posameznik namreč več tujcev že dojema kot skupino, do katere se lahko 
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hitro vzpostavi občutek ogroženosti. Tujci postanejo »oni« v razmerju do »nas« (Elias in 

Scotson, 1994). 

 

Tudi Allport (1954), utemeljitelj teorije stika, navaja, da osebni stik ne pripelje vedno nujno do 

izboljšanja odnosa do tujcev. V odnosu z drugim lahko namreč na eni strani odkrijemo 

pozitivne vidike, ki rušijo stereotipe, ali negativne vidike, ki te stereotipe okrepijo, ali – še več 

– odkrijemo nove negativne vidike, za katere prej sploh nismo vedeli. Prav tako ni nujno, da 

pozitivno izkušnjo in spremembe v odnosu do dotične osebe vedno prenesemo na celotno 

skupino (Mazzara, 1997). Po Allportu (1954) ima stik lahko pozitivne učinke, le če je 

dolgotrajen in če imajo skupine skupen cilj. Drugi pogoj je, da imajo enak oz. podoben status 

in moč (torej da v situaciji stika, ne nujno v vsakodnevnem življenju, ena skupina/en 

posameznik nima občutka večvrednosti nad drugo/drugim). Ko tretji pogoj Allport (prav tam) 

navaja institucionalno podporo za stik (sprejemanje drugačnosti kot norma in skrb za 

zmanjševanje medskupinskih napetosti), zadnji pogoj pa je medsebojno sodelovanje (ne 

tekmovanje) med skupinami. Več raziskav je pokazalo, da je ob izpolnjevanju teh pogojev 

učinek pozitivnega stika lahko posplošen na odnos do različnih skupin (gl. npr. Kende, Hadarics 

in Lášticová, 2017; Pettigrew, 1998) oziroma razrešitev predsodkov do ene skupine, h kateri 

pripomore stik, lahko pozitivno vpliva na razrešitev predsodkov tudi do drugih skupin, ki v 

stiku niso bile neposredno vključene (Pettigrew idr., 2011). Pri tem pa je ključno, kot na osnovi 

pregleda raziskav navajajo Pedersen idr. (2003), da so izpolnjeni prav vsi omenjeni pogoji, sicer 

lahko stik pripelje celo do nasprotnega učinka, tj. povečanja napetosti. V svoji študiji o odnosu 

med Romi in Neromi tudi Kende idr. (2017) navajajo, da sam stik med enimi in drugimi lahko 

vodi prej do negativnih kot pozitivnih izkušenj in odnosov, če ni podprt z močnimi družbenimi 

gibanji, če ni deležen pravne in institucionalne podpore in če sam (več)medkulturni ideal ne 

obstaja ali pa ni apliciran na Rome. Ob tem Maučec (2013) poudarja, da je ob neposrednem 

stiku, ki ima veliko vlogo pri premagovanju predsodkov, ključno, da se drugačne osebe ne 

tretira kot izjemo pravilu, ampak je pomembno, da oseba, ki pripada neki manjšinski skupini, 

večkrat opomni preostale na njeno pripadnost tej skupini. Tako se dokazano zmanjšajo 

negativna čustva do pripadnikov celotne manjšinske skupine. Toliko bolj, če eni in drugi 

spoznajo, da jih združujejo enake oziroma podobne stvari (npr. okus za glasbo, konjički, čustva 

itn.). Maučec (prav tam) poudari, da pri premagovanju stereotipov v tem kontekstu igrajo 

pomembno vlogo tudi čustva (drugi čuti enako kot jaz, tudi njega je strah, tudi on ljubi), ki 

drugemu povrnejo humanost, ki mu je bila s stereotipi odvzeta (stereotip namreč dehumanizira 

človeka), in omogočajo vznik empatije do drugega. 
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3.9.2 Posreden stik z drugim kot drugačnim v razredu/šoli 

Dejstvo pa je, da vzpostavitev neposrednega stika v šolah ni vedno mogoča, včasih zaradi 

preprostega razloga, da je v šoli zelo malo učencev drugih etnij ali pa ti niso »vidni«. Zato si v 

tem primeru učitelji pri razvijanju spoštljivega odnosa učencev do drugih kot drugačnih 

pomagajo tudi z različnimi metodami posrednega stika, ki so sicer manj učinkovite od 

neposrednega stika, pa vendar so lahko – ko je možnosti za neposreden stik malo ali nič – tudi 

te metode odlično orodje za premagovanje predsodkov, med drugim tudi za pripravo otrok na 

prihodnje neposredne stike (Vezzali idr., 2012). 

 

Ena takih metod je razširjeni stik (Wright, Aron, McLaughin - Volpe in Ropp, 1997). Raziskave 

so pokazale, da če ima vsaj en pripadnik skupine prijatelja zunaj te skupine in preostali to vedo, 

lahko že to izboljša medetnične odnose (Maučec, 2013; Vezzali idr., 2012) in zmanjša odkrite 

in implicitne predsodke do druge skupine (Liebkind idr., 2014; Vezzali in Giovannini, 2012; 

Vezzali idr., 2012). Kljub dokazani učinkovitosti tovrstnega pristopa na odnos do priseljencev 

pa je njegova pomanjkljivost ravno ta, da mora imeti vsaj en pripadnik skupine vzpostavljeno 

tovrstno prijateljstvo, kar je težko v razmerah, v katerih v okolišu šole ni priseljencev ali so 

odnosi prvotno konflikti, oziroma v situaciji, ko posameznik, ki ima priseljenca za prijatelja, to 

težko pove, saj se boji, da ga bo socialna skupina izključila iz družbe (Vezzali in Giovannini, 

2012). Razširjeni stik je lahko uspešen, le če učenci opazovano interakcijo dojemajo kot 

pozitivno in uspešno, poleg tega pa je pomembno, da se učenci lahko poistovetijo z 

opazovanimi pripadniki lastne in tuje skupine, ki jih morajo torej dobro reprezentirati (Liebkind 

idr., 2014). 

 

Učinkovita je tudi metoda domišljijskega stika (Turner, Crisp in Lambert, 2007 v Vezzali in 

Giovannini, 2012). Raziskovalci so dokazali, da že sama predstava o pozitivnem srečanju s 

pripadnikom zunanje skupine (npr. najprej v šoli, nato blizu doma, nato v parku) vodi do 

pozitivnega medskupinskega odnosa. Seveda je pomembno, da učitelj ob tem spodbudi 

skupinski pogovor o tem srečanju.  

 

Čeprav sta učinkovita posreden in neposreden stik, zadnji vodi do stabilnejših medskupinskih 

odnosov, ki so težje podvrženi spremembam; če je le mogoče, naj se v šolah spodbuja 

neposreden stik (Vezzali in Giovannini, 2012) in nanj vezan razvoj medetničnih prijateljstev, 

ki je verjetnejši ob podpori ustanove in avtoritet (Pettigrew in Tropp, 2000). Pri zmanjševanju 
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predsodkov do etničnih skupin je namreč pomemben element medetnično prijateljstvo, saj to 

pomeni sodelovanje in skupne cilje, enak status, prijateljstvo pa tudi lajša odpiranje drugim 

(Pettigrew, 1998; Pettigrew idr., 2011; Vezzali idr., 2012). 

3.10 Sodelovalno učenje v medkulturnih kontekstih 

Kot navaja Chiari (2011), številne raziskave dokazujejo, kako pri klasičnem, frontalnem, 

transmisijskem modelu poučevanja v primerjavi s skupinskim, sodelovalnim delom 

primanjkuje elementov, ki so pomembni za razvoj medkulturne občutljivosti ter razvoj 

pozitivnega odnosa do sebe in drugih: participacija (v najožjem smislu vezana na udeleženost 

učenca v lastnem učnem procesu), odgovornost do lastnega dela in drugih učencev, refleksija 

o smislu lastnega dela ter lastne vloge, medsebojno deljenje informacij, podatkov, materialov, 

zamisli itn., skrb za druge. Sodelovalno učenje je posebej pomembno takrat, ko je razred 

kulturno raznolik oziroma ko so v njem tudi učenci, ki ne pripadajo večinski etniji. Številne 

raziskave so namreč dokazale, da sodelovalno učenje vpliva na izboljšanje učnih izidov vseh 

učencev, predvsem pripadnikov manjšin, pa tudi na odnos do različnih etničnih skupin, na 

zmanjševanje predsodkov do njih in na vzpostavitev prijateljskih odnosov med učenci različnih 

etnij, prav tako pa vpliva na zmanjšanje konfliktov v razredu ter povečanje želje po pomoči 

pripadnikom drugih etnij oziroma na razvoj prosocialnosti med učenci (prav tam). Poleg tega 

je dokazano, da sodelovalno učenje vpliva na razvoj veščin nenasilne komunikacije in 

spoštovanja drugačnosti ter na povečanje medkulturne občutljivosti (Johnson, Johnson in 

Stanne, 2000; Santerini, 2012). Sodelovalno učenje namreč valorizira posameznike, ustvarja 

skupinski duh in spodbuja demokratično naravnanost učencev. Pozitiven vpliv ima na učenčevo 

kognitivno, emocionalno in socialno raven (Slavin, 2010; Chiari, 2011), predvsem pa na razvoj 

socialnih veščin, kot so: komunikacija, reševanje težav in konfliktov, odločnost, zaupanje, 

vodstvene sposobnosti (Chiari, 2011). 

 

Jedro sodelovalnega učenja so skupni cilji, močna skupinska identiteta, deljenje in dajanje, 

individualna in skupinska odgovornost (prav tam). Raziskave so pokazale posebno učinkovitost 

sodelovalnega učenja z uporabo induktivne metode, kakršna je predvsem skupinsko 

raziskovanje (ang. group investigation) (npr. Chiari, 2011; Shachar in Sharan, 1994). 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

77 

 

3.10.1 Skupinsko raziskovanje 

Raziskave so pokazale, da ima metoda skupinskega raziskovanja vrsto prednosti pred 

klasičnimi metodami pa tudi pred drugimi metodami sodelovalnega učenja, sploh ko gre za 

večkulturno okolje. Posebej se omenja učne dosežke, ki so pri vseh učencih višji oziroma je 

raven znanja kakovostnejša, poleg tega pa so raziskave pokazale, da so pri skupinskem 

raziskovanju učenci različnih etnij v diskusijah sodelovali z enako frekvenco, medtem ko so pri 

frontalni obliki dela prevladovali učenci večinskega prebivalstva. Ena izmed prednosti je tudi 

ta, da ta oblika dela zmanjšuje tekmovalnost in povečuje sodelovanje ter medsebojno pomoč, 

predvsem pa socialno interakcijo med učenci, pripadniki različnih etnij. Metoda ima pozitiven 

učinek tudi na učitelje. Dokazano je namreč bilo, da pri frontalnem načinu dela učitelj uporablja 

veliko bolj formalen jezik, se manj odziva na pobude učencev, zastavlja vprašanja, ki zahtevajo 

kratke odgovore, medtem ko je med skupinskim raziskovanjem njegov jezik prijaznejši, veliko 

bolj se odziva na pobude učencev, jim daje več povratnih informacij in jih spodbuja (Chiari, 

2011; Sharan in Sharan, 1990). 

3.11 Vrednost znanja o kulturah 

Pogosto šole v dobri veri, da bodo delovale inkluzivno, le utrjujejo stereotipizirane predstave o 

določenih kulturah, največkrat zaradi uporabe minimalističnega pristopa, kar pomeni, da se v 

razredu oziroma na šoli seznanjajo samo s »tipičnimi« značilnostmi drugih kultur (npr. s hrano, 

festivali, folkloro, z modo, s prazniki) (Ho, 2010; Meyer in Rhoades, 2006), a na tak način se 

razlikovanje mi – oni in marginaliziranost le ohranjata, celo okrepita, zato tovrsten pristop ne 

omogoča razvoja inkluzivne razredne oziroma šolske skupnosti (Solomon, 1996). Tak pristop 

temelji na »dekontekstualizaciji« in otrokom ne prikaže vsakodnevnega življenja ljudi. Ob tem 

pa posledično izgubimo priložnost in otrokom odvzamemo izkušnjo kritične analize položaja 

neke skupine v družbi (Ho, 2010), obenem pa se tako nujno ne znebimo morebitnega strahu 

pred njimi (Di Modica idr., 2005). 

 

Pridobivanje znanja o drugih kulturah je pomembno predvsem z vidika, da je dokazana 

povezava med diskriminatornimi praksami in napačnimi prepričanji o določeni etnični skupini, 

ta prepričanja pa so navadno oblikovana na tem, kar so ljudje slišali od drugih, ne pa doživeli 

sami prek lastnega izkustva. Prav tako je bilo raziskano, da se tovrstna, naučena napačna 

prepričanja lahko premagajo, s čimer se zmanjšajo tudi predsodki do določene skupine 
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(Pedersen idr., 2003). Kot poudarja Pate (1981 v Pedersen idr., 2003), je znanje prvi pogoj za 

zmanjševanje predsodkov, ne more pa biti samo po sebi glavni in edini cilj.  

3.11.1 Usmerjenost na podobnosti in/ali razlike 

Omenili smo že, da učitelji v dobronamerni želji, da bi drugačnost valorizirali, to pogosto 

izpostavijo na način, ki v otrocih utrjuje stereotipe do drugačnosti, in to drugačnost naredijo za 

negativno, kar ne nazadnje lahko vodi tudi v dodatno stigmatizacijo in izključenost teh otrok 

(Benadusi, 2009).  

 

V pogovorih, ki jih je s srednješolci maroškega izvora v Italiji opravila Notarangelo (2012), so 

ti omenili, kako so učitelji pred vsemi, pogosto z dobrimi nameni, a negativnimi učinki, 

izpostavljali njihovo drugačnost, npr. večkrat so jih vprašali, ali bi morali razlagati počasneje, 

čeprav so otroci živeli v Italiji že vrsto let, nižali so merila in posledično neutemeljeno dvigovali 

ocene, s čimer so, kot so mladostniki izpostavili, negativno vplivali na njihovo samopodobo, 

saj se je v njih ustvarilo prepričanje, da niso dovolj sposobni, da bi sami dosegli več, poleg tega 

pa so se ustvarili tudi konflikti s sošolci, ki so učencu priseljencu zamerili, ker mu je učitelj 

neutemeljeno dvignil oceno. Eden izmed mladostnikov je v intervjujih z Notarangelo (prav tam) 

izpostavil tudi, da so ga nekateri učitelji večkrat postavili za zgled preostalim, rekoč, kako ima 

ravno on, ki »prihaja od drugod«, boljše ocene od italijanskih sošolcev, zaradi česar so sošolci 

gojili zamere do njega. V vseh teh primerih gre za oblike izključevanja, ki niso tako nasilne, 

kot je rasizem, a nosijo s seboj hude implikacije za otrokovo osebnostno rast (prav tam). Tudi 

raziskave pritrjujejo njihovemu mnenju, saj kažejo, da imajo učitelji do priseljencev in 

pripadnikov manjšin pogosto nižja pričakovanja ter jih imajo za manj sposobne od preostalih 

(Terril in Mark, 2000; Van Driel idr., 2016). Zelo podobno se dogaja tudi v slovenskih šolah z 

romskimi učenci (gl. npr. Peček in Munda, 2015). 

 

Negativne učinke pa lahko učitelji dosežejo tudi, če se izogibajo izpostavljanju razlik v 

prepričanju, da bodo otroci tako razvili predsodke. A s tem so dejansko oni tisti, ki pripomorejo 

k utrjevanju predsodkov med učenci. Raziskave so namreč pokazale, da molčanje o razlikah 

vodi ne le v razvoj predsodkov, ampak tudi v utrditev vseh napačnih predstav in stereotipov, s 

katerimi se otroci vsakodnevno srečujejo na družbeni ravni prek medijev, institucij, govora itn. 

(Derman - Sparks, 1989; Derman - Sparks in Olsen - Edwards, 2010, 2016). Ni namreč težava 

v razlikah samih po sebi, ampak se »otroci predsodkov učijo od predsodkov« (Derman - Sparks 
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in Olsen - Edwards, 2010), kar pomeni, da je odgovor na razlike tisti, ki vodi do predsodkov, 

strahu in do pristranskega odnosa. Poleg tega zanikanje razlik lahko vodi v situacijo, ko 

posamezne identitete ali – širše – kulture, etnične skupine postanejo nevidne, o čemer smo že 

pisali v uvodnih poglavjih. V luči tega je pomembna učiteljeva občutljivost na razlike, 

predvsem pa stopnja njegove lastne medkulturne občutljivosti. 

 

Da bi učenec bolje razumel samega sebe in drugega kot individuum in hkrati kot del skupine, 

je pomembno, da se pozornost usmeri tudi na podobnosti, torej na vse tisto, kar nam je skupno 

z vidika potreb, interesov, eksistenčnih vprašanj, pravic in dolžnosti, skratka vse, kar »združuje 

človeštvo onkraj razlikovanj« (Bolognesi, Di Rienzo, Lorenzini in Pileri, 2006, str. 35). Vzgoja 

v šolah mora biti torej usmerjena v valorizacijo podobnosti, saj nas te še dodatno približajo 

drugemu, ki ga zaradi njegove edinstvenosti (torej njegove drugačnosti od nas), kot smo že 

povedali, ne moremo nikdar v celoti (s)poznati (Butler, 2004). Tovrstna vzgoja, ki spodbuja 

edinstvenost vsakega posameznika in naredi njegove razlike vidne, obenem pa ne zanemarja 

podobnosti, otroku na eni strani omogoča, da bolje spozna samega sebe in druge, obenem pa 

razvija svojo osebnost in identiteto (Chakir, 2016). 

 

Vsi koncepti in metode, ki smo jih predstavili, so prvotno usmerjeni v razvijanje spoštljivih 

odnosov do drugih kot drugačnih, pa vendar številne raziskave (gl. npr. Malnar, 2004) 

dokazujejo, da je odnos do njih v širši družbi velikokrat ne le nespoštljiv, ampak tudi 

diskriminatoren, ksenofoben, v najboljšem primeru tolerančen (gl. npr. Garcia Coll in Szalacha, 

2004; Kende idr. 2017; Kirbiš idr., 2012; Komac, 2013). Tudi Slovenija, kot pravi Komac 

(2013), še vedno ni pripravljena na spreminjajočo se etnično sestavo države. »Še vedno velja 

maksima, da je Slovenija država slovenskega naroda (etničnih Slovencev) in dveh 

tradicionalnih manjšin, italijanske in madžarske, ki jima pripada ustrezen nabor 

kompenzacijskih pravic. V zadnjih letih je bilo marsikaj postorjenega tudi na področju urejanja 

romske problematike. Za druge Ne-Slovence pa velja obče sprejeto mnenje, ki pravi, da naj se 

priseljeni prilagodijo življenju v slovenskem okolju, naučijo naj se slovenskega jezika in naj ga 

v vsakdanjem življenju v javnosti tudi uporabljajo« (prav tam, str. 2). Zato se nam lahko 

legitimno postavlja vprašanje, ali se tovrsten prvotno tolerančen in nespoštljiv odnos odraža 

tudi v slovenskem šolskem prostoru. Ali je torej sama sistemska raven sprejemanja oziroma 

vključevanja učencev različnih etnij usmerjena v spoštovanje ali toleranco, predvsem pa se 

postavlja vprašanje, kako se sobivanje in nanj vezano spoštovanje uresničuje v praksi. Zato ti 

ravni analiziramo v nadaljevanju. 
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4 VKLJUČEVANJE UČENCEV NESLOVENSKIH ETNIJ V 

SLOVENSKE OSNOVNE ŠOLE 

Zaradi naraščajoče večkulturnosti se tudi šole spoprijemajo z vrsto dilem in težav pri 

vključevanju učencev različnih etnij. Poleg tega se razmerja moči, prisotna v družbi, o katerih 

smo pisali v analizi družbe v postmoderni, prenašajo tudi v šole, kar se nazadnje lahko odraža 

v odnosu učencev in učiteljev do v družbi najranljivejših etničnih skupin. Zato nas zanima, kaj 

kažeta formalni in praktični vidik vključevanja učencev neslovenskih etnij v luči razvijanja 

kulture sprejemanja in spoštovanja na šolah. 

4.1 Kaj kaže formalni vidik vključevanja 

V Sloveniji imamo kar nekaj podlag, ki urejajo vključevanje otrok priseljencev v osnovnošolski 

sistem: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja [ZOFVI] (2007); Zakon o 

osnovni šoli [ZOsn] (2006); Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb [ZZZRO] (2017); Zakon 

o mednarodni zaščiti [ZMZ-1] (2017); Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli (2013); Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007); Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012). Poleg tega je leta 2016/17 Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport pripravilo dokument Vključevanje otrok priseljencev v slovenski 

vzgojno-izobraževalni sistem (2017), v katerem so ob posebnih ukrepih, sprejetih v letu 

2016/17, »opredeljeni sistemski vidiki vključevanja otrok priseljencev, poseben poudarek pa je 

glede na ranljivost populacije namenjen vključevanju otrok prosilcev za mednarodno zaščito in 

otrok z mednarodno zaščito v vzgojno-izobraževalni sistem« (Vključevanje priseljencev v 

sistem vzgoje in izobraževanja/Splošno, 2018). Poleg tega je Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport v zadnjih letih razpisalo številne projekte, vezane ne tematiko več- oziroma 

medkulturnega izobraževanja. 

 

Na prvi pogled je s formalnega vidika področje vključevanja priseljencev široko pokrito, pa 

vendar kljub s sistemskega vidika zagotovljenim enakim možnostim za vpis vseh otrok 

natančna analiza pokaže nemalo pomanjkljivosti, ki so vezane predvsem na učenje slovenščine 

kot drugega jezika; učenje maternega jezika učencev; pomanjkljivo upoštevanje kulture in 

jezika priseljencev; prilagajanje na ravni ocenjevanja; neenotno terminologijo, vezano 

predvsem na uporabo terminov priseljenec in tujec; definiranje priseljencev skozi njihovo 
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stopnjo primanjkljaja, tj. neobvladovanje slovenščine (gl. npr. Medvešek in Bešter, 2010; 

Skubic Ermenc, 2010; Vižintin, 2013). Različni avtorji (npr. Medvešek, 2006; Kolednik, 2010; 

Vižintin, 2013) kot eno izmed rešitev navedenih težav poudarjajo pomen posodobitve vsebin, 

ki bi bolj ustrezale večkulturni sestavi družbe, pomembnost učenja učnega jezika kot drugega 

jezika ter učenja in ohranjanja maternega jezika in kulture priseljencev. 

 

Sami pa z vidika odnosov med etnijami in do etnij kot eno največjih pomanjkljivosti na 

sistemski ravni ugotavljamo prevlado tolerančnega, prej kot spoštljivega odnosa do 

neslovenskih etnij. V Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012) ter v 

Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji (2007), ki področje vključevanja urejata tudi z vsebinskega, ne samo 

zakonodajnega vidika, je sicer mogoče zaznati prisotnost medkulturne dimenzije oziroma 

pomen upoštevanja kulture in jezika teh otrok (pri tem jasni načini, kako to uresničevati, niso 

opredeljeni), a natančnejša analiza kmalu pokaže primat tolerance in ne spoštovanja. Tako je v 

navedenih Smernicah (2012, str. 4) na primer zapisano, da bo učencem priseljencem 

»zagotovljena pravica do ohranjanja lastne kulturne identitete«, kar je vezano na toleriranje 

drugačnosti drugega v smislu, da lahko ohrani svojo identiteto, medtem ko ni govora tudi o 

možnostih razvijanja njegove identitete, s čimer so šele postavili temelj za pripoznanje njegove 

drugačnosti. Čeprav je v Smernicah (prav tam, str. 4) zaslediti zapis »spoštovanje otrokove 

izvorne kulture«, se spoštovanje nanaša samo na »podporo pri uporabi maternega jezika«, pri 

tem pa ni jasno, kaj ta podpora konkretno pomeni. Kljub besedi spoštovanje tako vnovič 

zaznavamo samo tolerančen odnos, saj se priseljencem ne odreka pravice do uporabe maternega 

jezika, pa vendar ta uporaba ni aktivno spodbujana. Pri tem je zanimivo, da je pri razvoju 

sporazumevalnih zmožnosti v slovenskem jeziku uporabljen termin aktivno spodbujanje teh 

zmožnosti. Primanjkljaj, ki ga na ravni navedenih dokumentov zaznavamo, je vezan tudi na 

konkretizacijo zapisanih načel oziroma smernic. Tako na primer tudi na tistih mestih, na katerih 

je mogoče zaznati težnjo v smeri spoštovanja etnične identitete otroka, večinoma ni jasnih 

napotkov, kako na ravni praks to uresničevati. Tako na primer iz zapisa, da naj šole »razvijajo 

medkulturno vzgojo in izobraževanje, ki upošteva kulturno identiteto udeleženca v učnem 

procesu, tako da zagotavljajo ustrezno in kulturno odzivno izobraževanje za vse« (prav tam, str. 

4), ni jasno, kako naj šole to zagotovijo in na kaj konkretno se navedena kulturna odzivnost 

izobraževanja nanaša. Tovrstna nejasnost pa prinaša s seboj tudi težavo z etičnega vidika, saj 

lahko različne šole in različni učitelji zapis tolmačijo povsem drugače, s čimer se ne nazadnje 

krši tudi pravica staršev, da so jasno seznanjeni z vzgojnimi cilji in s potmi vzgoje, ki jih 
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zasleduje šola (o tem več npr. v Kroflič, 2003). Podobno je mogoče razbrati iz sicer pozitivno 

zastavljenega cilja vključevanja, navedenega v Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007, str. 12): »Razvijanje 

zmožnosti za predstavljanje lastne kulture, zaznavanje, razumevanje in sprejemanje drugačnosti 

za premagovanje predsodkov do drugih kultur, primerjanje kultur, vzgajanje k strpnosti, 

ohranjanje oz. nadgrajevanje lastne identitete in kulture«, pri čemer vnovič ni na konkretni ravni 

zapisano, kako lahko šola te zmožnosti pri učencih dejansko razvija. 

 

V navezavi na sistemsko raven vključevanja učencev priseljencev ugotavljamo, da je na 

sistemski ravni dokumentov sicer veliko ter da se dokumenti dopolnjujejo oziroma oblikujejo 

novi, tudi glede na pokazane potrebe prakse, pa vendar natančnejša vsebinska analiza pokaže, 

da je veliko ciljev zapisanih samo na načelni in ne konkretni ravni ter da je temeljno vodilo 

navedenih dokumentov prvotno vključevanje v smislu prilagajanja (asimiliranja?) slovenskemu 

sistemu, ta pa jim pri prilagajanju pomaga z različnimi ukrepi. Največ, kar omogoča, je 

možnost/pravica do ohranjanja lastne etnične identitete, ne pa toliko spodbujanje njenega 

razvoja in pripoznavanja prek drugih. V ospredju torej ni inkluzivnost, torej medsebojno 

prilagajanje, učenje in bogatenje, ampak v najboljšem primeru integracija. Ali drugače: ni 

govora o »nas«, ampak je razvidna delitev na »mi – oni«. Poleg tega v nobenem delu ni govora 

o razvoju pozitivnih medosebnih odnosov in kulture spoštovanja ter razumevanja med etnijami 

ter do etnij, ki bi bile druge drugim enakovredne oziroma vredne enakega spoštovanja. Podobno 

ugotavlja tudi Skubic Ermenc (2010), ki meni, da bi bili cilji, navedeni v omenjeni Strategiji, 

lažje uresničljivi, če bi v izhodišču imela razvoj medkulturnosti in inkluzivnosti, ne pa samo 

vključevanje kot tako. Pri tem moramo dodati, da je inkluzija proces, ki zahteva medsebojno 

prilagajanje in je potem določena mera delitve na »nas« in »njih« nujna. Pa vendar je tovrstna 

delitev lahko upravičena samo na ravni učnega procesa oziroma metodik in didaktik, kar je 

vezano tudi na z zakonodajo predpisano individualizacijo in diferenciacijo pouka, ne pa tudi na 

ravni odnosov oziroma etosa, pri čemer bi morala biti v ospredju sožitje in spoštovanje vsakega 

v enaki meri, ne glede na njegovo etično ali katero koli drugo pripadnost. 

 

Področje izobraževanja Romov urejajo »ZOsn« (2006); »ZOFVI« (2007) in Zakon o romski 

skupnosti v Republiki Sloveniji [ZRomS-1] (2007). Leta 2004 je bila sprejeta Strategija vzgoje 

in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, ki je bila dopolnjena leta 2011 zaradi sprejetja 

veliko dokumentov, ki urejajo položaj romske skupnosti v Republiki Sloveniji. Čeprav 

dopolnjena strategija ponuja vrsto dopolnitev, predvsem na področju predšolskega in 
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srednješolskega izobraževanja, ter je usmerjena v upoštevanje romske kulture tudi na konkretni 

ravni, ne moremo mimo dejstva, da je tudi v tem primeru mogoče zaznati usmerjenost v 

vključevanje v smislu golega prilagajanja/asimiliranja Romov v slovenski sistem. Tudi v tem 

dokumentu je tako govor npr. o »ohranjanju identitete« in »spoštovanju jezika«, ki sta – kot 

smo že predhodno argumentirali – vezana bolj na toleranco kot pa na spoštovanje in nanj vezano 

pripoznanje drugega kot drugačnega. Enako kot prej tudi tokrat ugotavljamo nejasnost zapisov, 

predvsem kar zadeva konkretno raven realizacije zapisanih načel in smernic. Nejasno je na 

primer, kaj v zapisu izhodišča (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 

2011, str. 7) »uveljavljanje pravice do ohranjanja spoštovanja romskega jezika in kulture v 

vzgoji in izobraževanju« pomeni pravica do ohranjanja spoštovanja. Ali gre za tipkarsko 

napako ali vsebinsko nejasen zapis? Morebitno problematičen, celo nevaren z vidika izražanja 

predsodkov se nam zdi zapis »za otroke, ki niso bili vključeni v institucionalno predšolsko 

vzgojo, mora biti obvezna vključitev v brezplačni program za petletne otroke s ciljem 

socializacije in gradnje pozitivne samopodobe ter učenja slovenščine kot prvega tujega jezika« 

(prav tam, str. 8), saj nudi interpretacijo, ki spodbuja ali utrjuje morebitne (implicitne) 

predsodke, da Romi niso socializirani oziroma, kot je večkrat mogoče slišati, da niso civilizirani 

(gl. npr. Studen, 2015). Zapis bi bilo po našem videnju treba spremeniti ali vsaj pojasniti, kaj je 

s terminom socializacija mišljeno. V Strategiji iz leta 2011 so navedeni tudi primeri dobrih 

praks, ki ne nazadnje temeljijo tudi na možnostih razvijanja identitete Romov ter vzpostavljanja 

spoštljivega in enakovrednega odnosa med večinskim prebivalstvom in Romi. Kot pozitiven 

vidimo v Smernicah (prav tam, str. 9) izražen pomislek o izvajanju predšolske vzgoje v romskih 

naseljih, ki lahko pomeni umik od inkluzije in – kot navajajo Smernice – lahko vodi do 

getoizacije t. i. romskih naselij. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poleg tega šolam 

zagotavlja dodatna finančna sredstva, vezana na izvedbo projektov in zagotavljanje ukrepov 

uspešnega vključevanja Romov v sistem vzgoje in izobraževanja. Čeprav je bil s Strategijo iz 

leta 2011 narejen pomemben korak naprej v primerjavi s Strategijo iz leta 2004, ne moremo 

mimo dejstva, da tudi te niso brez pomanjkljivosti ter da je področje vzgoje in izobraževanja 

Romov še vedno problematično, na kar opozarjajo tudi učitelji v intervjujih, opravljenih v 

namen oblikovanja Strategije 2011. Dodati moramo, da je veliko ciljev v Strategiji (2011) 

dobro zastavljenih (npr. sistematizacija delovnega mesta romskega pomočnika; vključevanje 

romske kulture v učbenike in na to vezano usposabljanje učiteljev; učna pomoč učencem v 

popoldanskem času itn.), pa vendar bi bilo treba delati tudi v smeri spreminjanja zakonodaje, 

saj je veliko ciljev zaradi zakonskih omejitev nedosegljivih.  
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Posebnosti dela vzgojno-izobraževalnega sistema in uresničevanje posebnih pravic pripadnikov 

dveh avtohtonih narodnih skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja urejata – poleg 

»ZOsn« (2006) in »ZOFVI« (2007) – tudi Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih [ZSNS] 

(1994) ter Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju 

vzgoje in izobraževanja [ZPIMVI] (2001). Na narodnostno mešanem območju, na katerem živi 

italijanska narodna skupnost, poteka vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah za 

pripadnike italijanske narodne skupnosti v italijanskem učnem jeziku, v osnovnih šolah, v 

katerih poteka izobraževanje v slovenskem jeziku, pa je obvezno učenje italijanščine. Na 

dvojezičnem območju, na katerem živi madžarska narodna skupnost, v osnovnih šolah vzgojno-

izobraževalno delo poteka v slovenskem in madžarskem jeziku. Obema manjšinama, predvsem 

pa madžarski, je tako zagotovljeno ne samo ohranjanje, ampak tudi razvijanje lastne identitete 

in njen enakovreden položaj v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in družbi. Pa vendar se 

moramo ob tem vprašati, ali obstaja pomembna razlika med tema sistemoma z vidika inkluzije 

in sožitja večinskega in manjšinskega prebivalstva. Če je namreč jasno, da je na narodnostno 

mešanem območju, na katerem živi madžarska večina, sistem inkluziven, to po našem mnenju 

težko trdimo za območje, na katerem živi italijanska manjšina, saj nudi ločene vzgojno-

izobraževalne ustanove za italijansko manjšino. S tega vidika se nam postavlja vprašanje, ali to 

ne vpliva na drugačen odnos večinskega prebivalstva do italijanske in madžarske manjšine. 

4.2 Kaj kaže šolska praksa 

Sprašujemo se , ali se tudi na ravni šolskega vsakdana kaže prvotno tolerančni odnos do drugih 

kot drugačnih zaradi njihove etnične pripadnosti. Poleg tega se sprašujemo, ali se učenci z 

drugačnim etničnim ozadjem srečujejo z bistveno drugačnimi težavami kot slovenski učenci. 

Raziskava MIPEX (Migrant Integration Policy Index), ki meri politike integracije priseljencev 

v vseh državah članicah EU, v Avstraliji, Kanadi, Islandiji, na Japonskem, v Južni Koreji, na 

Novi Zelandiji, Norveškem, v Švici, Turčiji in ZDA, je pokazala, da je bila v Sloveniji leta 2014 

poleg zdravstva in politične participacije največja težava izobraževanje priseljencev. Slovenski 

izobraževalni sistem le počasi odgovarja specifičnim potrebam priseljencev, prav tako pa ne 

upošteva v zadostni meri priložnosti, ki jih priseljenci prinašajo v slovenske razrede. Podatki 

prav tako kažejo, da šole prejmejo le malo napotkov za delo z učenci priseljenci in šibko 

finančno podporo (MIPEX, 2015). 
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Na ravni učnih izidov raziskave PISA7 (Programme for International Student Assessment) 

podatki že vrsto let kažejo, da v večini držav OECD, vključno s Slovenijo, učenci priseljenci 

dosegajo nižje izide od učencev večinskega prebivalstva. Poleg tega je učni uspeh učencev v 

šolah, v katerih je število otrok priseljencev višje, v povprečju nižji (OECD, 2017). Ob tem ne 

moremo mimo dejstva, da na rezultate še najbolj vpliva socialno-ekonomski status učencev – 

otroci iz revnejših družin imajo v primerjavi z otroki iz bogatejših družin nižje učne izide (Field, 

Kuczera in Pont, 2007). Tudi v Zeleni knjigi: Migracije in mobilnost: izzivi in priložnosti za 

izobraževalne sisteme v EU (2008) je izpostavljena prikrajšanost otrok priseljencev8 na 

področju izobraževanja, pri tem pa je kot glavni vzrok njihovih težav naveden nizek socialno-

ekonomski položaj, čeprav ta ni edini dejavnik (gl. tudi OECD, 2017). Raziskave PISA sicer 

kažejo, da učenci priseljenci dosegajo nižje izide tudi v primerjavi z drugimi učenci, ki prihajajo 

iz podobnih socialno-ekonomskih razmer – ti podatki veljajo tudi za Slovenijo. Še več, v 

Sloveniji z ekonomsko-socialno-kulturnimi dejavniki pojasnjujemo 46 % razpršenosti 

dosežkov, medtem ko je v drugih državah, vključenih v raziskave PISA, ta delež nižji od 20 % 

(Kroflič in Peček, 2009). Tudi v drugih državah pa pri nizki uspešnosti učencev ključno vlogo 

igrata socialno-ekonomski status in etnično ozadje otrok, kar dokazuje, da je problem družbene 

neenakosti dejansko (tudi) problem izobraževanja (Razpotnik, 2014). Kot ključni dejavniki 

prikrajšanosti so v »Zeleni knjigi« (2008) poleg nizkega socialno-ekonomskega položaja 

navedeni: izguba vrednosti nakopičenega znanja; neobvladovanje učnega jezika; pričakovanja 

družine in skupnosti do izobraževalnih dosežkov (pojmovanje izobrazbe kot vrednote); 

vzorniki in razumevanje skupnosti. Tudi slovenske raziskave (npr. Peček in Lesar, 2006; Peček, 

Čuk in Lesar, 2008) kažejo, da predvsem Romi in učenci priseljenci iz držav nekdanje 

Jugoslavije dosegajo slabše učne izide od preostalih učencev, pri tem pa glavno vlogo igrajo 

njihove jezikovne in kulturne razlike, izobrazba staršev in socialno-ekonomsko manj 

spodbudno okolje. 

 

                                                      
7 Sklicujemo se na raziskave PISA, ker na mednarodni ravni primerjajo tudi dosežke učencev s priseljenskim 

ozadjem in brez njega. 

8 Pri tem so mišljeni samo tisti otroci, ki živijo v eni izmed držav EU, a se v njej niso rodili, a obravnavana 

problematika gotovo velja tudi za otroke, ki so bili v državah rojeni, imajo pa drugačno etnično oz. kulturno 

pripadnost v primerjavi z večino (npr. Romi) (Zelena knjiga. Migracije in mobilnost: izzivi in priložnosti za 

izobraževalne sisteme v EU, 2008). 
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Po drugi strani pa raziskave kažejo, da ob ustreznih integracijskih vzgojno-izobraževalnih 

politikah lahko učenci priseljenci dosegajo izide, ki so primerljivi z dosežki naravnih govorcev 

(Cattaneo in Wolter, 2012).  

 

Takrat, ko se asimilacijske težnje pojavljajo že na ravni sistemske ureditve, dokazuje pa jih tudi 

praksa, je težko, da jih otroci ne bi zaznali. Poleg družbenega nepripoznanja ter velikokrat 

slabega in diskriminatornega odnosa večinske družbe tudi v šolah otroci, ki odraščajo v 

neslovenskem jezikovnem in kulturnem okolju, niso deležni posebne obravnave, ampak se od 

njih največkrat pričakuje asimilacija večinski kulturi in njenim vrednotam (Peček, 2005; Šarić, 

2006; Vižintin, 2013). Na to ne nazadnje kažeta tudi monokulturnost učnih načrtov (Vižintin, 

2013) in dejstvo, da vsebine, ki se obravnavajo, drugačnega pogosto reprezentirajo 

stereotipizirano in diskriminatorno (gl. npr. Uršič, 2010). Kot enega izmed ukrepov v smeri 

(pri)poznavanja večkulturnosti slovenske družbe Vižintin (2013) tako predlaga uvedbo 

večkulturnih učnih načrtov.  

 

A vendar vsaka drugačnost ni enako obravnavana. Tudi v šoli, kot zapiše Razpotnik (2014), so 

vidne razlike v obravnavi različnih skupin priseljencev – šola s svojim delovanjem pogosto 

reproducira in potrjuje različni status, ki ga imajo v Sloveniji različni priseljenci, ter vzpostavlja 

in utrjuje hierarhije večje in manjše pomembnosti jezikov, kultur in posledično njenih 

pripadnikov. Če ima torej vzgojno-izobraževalni sistem na eni strani zelo pomembno vlogo pri 

premagovanju predsodkov, stereotipov, pri boju zoper ksenofobijo in diskriminacijo, pa je 

lahko po drugi strani tudi prostor, v katerem se vse to reproducira, če se sistem zadev ne loti 

sistematično in premišljeno (Milharčič Hladnik, 2012).  

 

Tako lahko prihaja do situacij, ko se učenci drugih etnij, katerih kulturno ozadje je drugačno 

od večinskega, na primer ne vedejo primerno v šoli, ne izpolnjujejo pričakovanj učiteljev, ne 

dosegajo visokih šolskih uspehov, zato ker ne želijo biti »beli« oziroma ne želijo biti kot »kokos 

– rjavi navzven in beli navznoter«. Vedo namreč, da so podvrženi predsodkom in diskriminaciji 

učiteljev in se zato ne želijo prilagoditi, saj bi prilagoditev zanje pomenila izgubo njihove 

identitete (Grossman, 2004). Po drugi strani pa zaradi naravne potrebe otrok po pripadnosti 

skupini, ki jo zadovoljujejo v šoli prek stikov z vrstniki in učitelji, lahko socialna izključenost 

pogosto pripelje do čustvenih motenj, predvsem tesnobnosti, in antisocialnega vedenja pa tudi 

manjše motiviranosti za šolsko delo in učne neuspešnosti (Deater - Deckard, 2001; Košir, 

2013). Takšni, zavrnjeni učenci so agresivnejši, kažejo višje stopnje umika, tudi njihove 
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kognitivne sposobnosti so nižje – nasprotno od priljubljenih učencev. Pri tem raziskave kažejo, 

da je agresivnost pri teh učencih obrambni odziv ob doživljanju jeze (Košir, 2013). Pomemben 

je še en podatek, in sicer da so posledice zavračanja manjše, če ima zavrnjeni učenec vsaj en 

prijateljski odnos. Nemalokrat pa se zgodi, da so ta prijateljstva zaznamovana s 

prilagoditvenimi težavami zavrnjenega učenca, so manj kakovostna, manj podporna, manj je 

pozitivnih izmenjav in varnosti, več pa je učencev, kar tovrstno vedenje le okrepi (Bierman, 

2005; Košir, 2013). Kontroverzni učenci kažejo lastnosti priljubljenih in zavrnjenih učencev – 

njihove socialne spretnosti so boljše, prav tako učni dosežki, kognitivne sposobnosti višje v 

primerjavi z zavrnjenimi učenci, imajo pa precej visoko stopnjo agresivnosti. Razlog je v tem, 

da antisocialen učenec navadno oblikuje prijateljstvo s podobnim učencem, kar tovrstno 

vedenje le okrepi (Košir, 2013). Po Cooleyjevi metafori zrcalnega sebstva se otroci vrednotijo 

skladno z zaznavanjem tega, kako jih vrednotijo drugi. S tega vidika se zavrnjeni učenci 

vrednotijo kot socialno manj kompetentni, so bolj osamljeni in nezadovoljni ter imajo nižje 

samospoštovanje, a to velja predvsem za agresivne zavrnjene in ne neagresivne zavrnjene 

učence. Vzrok je v tem, da agresivni zavrnjeni učenci uporabijo obrambni odziv, zaradi 

katerega se ne zavedajo stopnje zavračanja, precenjujejo stopnjo sprejetosti vrstnikov in lastno 

socialno kompetentnost. Ta obrambni odziv na eni strani sestavlja dejstvo, da krivdo za svoje 

socialne neuspehe prej pripišejo drugim kot sebi ter da agresivnost uporabljajo kot samozaščito 

in nadzorovanje negativnih izidov. Zaradi tega razloga svoje zavrnjenosti ne doživljajo nujno 

kot problem in niso motivirani za spremembe ter so samozaščiteni pred negativnimi čustvi 

(Bierman, 2005; Košir, 2013). Zavrnjen in agresiven učenec, pripadnik etnične manjšine, tako 

postane večkratno marginaliziran; začaran krog socialnega in učnega neuspeha je tako sklenjen, 

predvsem če upoštevamo podatke raziskav, ki kažejo, da imajo zavrnjeni agresivni učenci več 

možnosti za izpad iz šolskega sistema (Wentzel in Asher, 1995). Otroci, ki so v slovenskem 

prostoru posebej podvrženi tovrstni marginalizaciji, so – po raziskavah sodeč – romski učenci 

(gl. npr. Peček in Macura - Milovanović, 2012).  

 

Romi so v vsej Evropi, vključno s Slovenijo, najmanj zaželena etnična skupina, negativen odnos 

do njih pa se odraža tudi v izobraževalnem sistemu. Veliko ljudi se izogiba kakršnih koli stikov 

z Romi zaradi načina njihovega življenja in kulture, ki jo ima večinsko prebivalstvo za čudaško 

(Maučec, 2013), njihovo okolje pa se z vidika slovenskega vrednotnega sistema razume kot 

kulturno nespodbudno (Šarić, 2006). Ker velja prepričanje, da imajo romski otroci učne težave, 

so pogosto napoteni v ustanove za otroke s posebnimi potrebami (Maučec, 2013), v rednih šolah 

pa pogosto sicer opravijo osnovnošolsko obveznost, a brez končanih vseh devetih razredov 
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(Petrovčič, 2013). Tudi Macura - Milovanović (2006) je v svoji raziskavi, opravljeni v Srbiji, 

ugotovila, da se je kot ena temeljnih ovir inkluzije romskih otrok v osnovno šolo pokazalo 

nesprejemanje romskih otrok in njihovih staršev v šolskem okolju. To nesprejemanje pa se je 

kazalo na ravni učiteljev (pripisovanje krivde za šolski neuspeh Romom samim, diskriminacija 

učiteljev) ter staršev (rasizem) in ustanov (sklep o izključitvi Romov iz osnovne šole in njihov 

vpis v šolo za izobraževanje odraslih). Ovire so bile tudi na ravni neprilagojenosti učne prakse 

izobraževalnim potrebam romskih otrok in pomanjkljive usposobljenosti (strokovne in 

vrednotne narave) učiteljev na tem področju. Pokazalo pa se je tudi, kar se kaže v veliko 

evropskih državah, vključno s Slovenijo (gl. npr. Lesar, Čuk in Peček, 2006), da šola 

problematiko nepoznavanja večinskega jezika romskih otrok rešuje tako, da se jih preusmeri v 

osnovno šolo s prilagojenim programom. Žal se je kot ovira pokazalo tudi prepričanje 

posameznih romskih družin o nepomembnosti šolanja, zaradi česar otrok niso vpisali v osnovno 

šolo ali pa so iz nje izostajali. V raziskavi Macure - Milovanović (2006) se je pokazalo, da je 

za vključevanje romskih otrok bistvena kultura sprejemanja v šolskem okolju. Pomembno 

vlogo so imeli tudi usposabljanje učiteljev, vsakodnevno vzgojno-izobraževalno delo z 

romskimi otroki in institucionalna podpora. Ob tem sta bila izjemnega pomena razvijanje 

samospoštovanja in (samo)zaupanja romskih otrok v stimulativnem delovnem okolju ter 

motivacija staršev romskih otrok za šolsko delo. Tudi raziskave, ki so bile opravljene npr. na 

Madžarskem, dokazujejo, da ob ustreznem podpornem okolju Romi niso nič manj motivirani 

za učno delo kot preostali otroci (Maučec, 2013). Enako kažejo podatki za Slovenijo (gl. npr. 

Munda, Macura in Peček, 2016). Podobno je ob priseljencih iz nekdanjih jugoslovanskih 

republik, v katerih velik del učiteljev prav tako svoje vloge pri njihovi inkluziji ne zaznava. V 

primeru enih in drugih se kaže, da učitelji svojih metod poučevanja ne prilagajajo jeziku 

oziroma kulturi učencev (Peček, Čuk in Lesar, 2008). 

 

Tudi Vižintin (2013) je v svoji raziskavi ugotovila, da tiste šole, ki medkulturnosti pripisujejo 

veliko vrednost in jo razvijajo na različnih ravneh, veliko več truda in podpore namenjajo 

vključevanju otrok priseljencev, s čimer je tudi vključevanje teh otrok uspešnejše. Podobno tudi 

Milharčič Hladnik (2011) ugotavlja, da je v Sloveniji veliko dobrih praks vključevanja 

priseljencev v šole (gl. npr. pregled, ki ga je v svoji doktorski disertaciji opravila Vižintin 

(2013)), a je to načelno prepuščeno dobri volji šol in posameznih učiteljev. To pa tudi zaradi že 

omenjenih pomanjkljivosti, ki izhajajo iz sistemske ureditve vključevanja, ki med drugim nudi 

premalo konkretnih napotkov za uspešno vključevanje teh učencev. 
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Po opravljeni analizi stanja na sistemski in praktični ravni ugotavljamo, da je za slovenski šolski 

sistem pripravljena vrsta dokumentov, ki urejajo področje šolanja učencev priseljencev, Romov 

in pripadnikov dveh tradicionalnih nacionalnih manjšin, pa vendar praksa dokazuje, da se 

slovenski šolski sistem spoprijema z nemalo težavami, ko gre za vprašanje vključevanja 

priseljencev in Romov. Učitelji so kljub številnim dokumentom večinoma prepuščeni samim 

sebi, saj so predvsem smernice in strategije, kot smo ugotovili, pogosto napisane na način, ki 

omogoča raznovrstne interpretacije, konkretizacije posamičnih načel in usmeritev pa je malo. 

To dokazujejo tudi mednarodne analize, kakršna je MIPEX (2015). Težave so v tem okviru 

vezane tudi na odnos, ki se na sistemski in praktični ravni vzpostavlja do učencev neslovenskih 

etnij. Analiza dokumentov je pokazala, da je prevladujoč vzorec tolerančnega in ne spoštljivega 

odnosa do neslovenskih etnij. Na ravni prakse pa številne raziskave, opravljene v slovenskem 

prostoru, kažejo, da je problematičen predvsem odnos učiteljev do priseljencev in Romov – na 

ravni prevzemanja odgovornosti za njihov učni proces in uspeh ter na ravni znanja in 

pripravljenosti za delo z njimi. Problem pa so tudi učiteljeve implicitne teorije oziroma njihovi 

predsodki, ki se (nezavedno) prenašajo na učence, in na to vezan drugačen odnos do različnih 

etnij. V zadnjih letih so različni strokovnjaki opozarjali in iskali rešitve na predstavljene težave, 

npr. z iskanjem poti za učinkovitejše inkluzivno delo v šolah (npr. Peček in Lesar, 2006; Lesar, 

2009), z oblikovanjem modela medkulturne vzgoje in izobraževanja (Vižintin, 2013) ali pa z 

analizo dobrih in slabih strategij poučevanja učencev priseljencev (Budinoska, 2013). Čeprav 

navedene raziskave posredno kažejo na odnos, ki ga imajo sistem in šole do učencev 

priseljencev, do zdaj po našem vedenju v slovenskem prostoru še ni bilo opravljene nobene 

raziskave, ki bi neposredno ugotavljala odnos učiteljev in učencev do različnih etnij. A vendarle 

je to vprašanje pomembno, saj je, kot smo ugotavljali v predhodnih poglavjih, narava odnosa – 

predvsem ali gre za odnos toleriranja ali spoštovanja – tista, ki lahko pomembno determinira 

vključenost priseljenca v večinsko družbo. Če gre samo za odnos toleriranja, torej dopuščanja 

možnosti ohranjanja njegove drugačnosti brez poseganja vanjo – pri čemer ta drugačnost ni 

javno pripoznana niti ni razumljena kot vrednota –, je jasno, da se ohranja razmerja moči med 

večino in manjšino ter potem tudi hierarhična delitev na »nas« in »njih«. Videli smo, da bi 

družba morala delovati v smeri pripoznanja in s tem spoštovanja drugačnosti v smeri dodelitve 

glasu do zdaj neslišanim ter izključenim, predvsem pa v smeri razvijanja posameznikove 

identitete brez strahu, da bi se moral asimilirati, če bi želel biti obravnavan kot enakovredni 

član družbe. Ker se družbeno stanje odraža tudi v stanju na šolah, sami, kot smo dejali, 

zagovarjamo stališče, da bi morale tudi šole postati prostor sožitja različnosti in drugačnosti, 

pri čemer je dan glas vsem in otroci različnih etničnih pripadnosti aktivno sooblikujejo šolski 
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prostor. V šoli kot inkluzivnem prostoru, temelječem na medkulturnosti in protipristranskosti, 

v katerem so učitelji in učenci medkulturno občutljivi posamezniki ter se ne nazadnje prek 

dialoga vzgaja k odgovornosti in spoštljivemu odnosu do obličja drugega, ne bi smelo biti 

prostora za delitev na »nas« (večino) in »njih« (manjšino). Ali drugače: šola bi morala postati 

prostor ne toleriranja, ampak spoštovanja in pripoznanja vseh identitetnih položajev. Pa je to 

tako? Kot smo sami posredno ugotovili v predhodnih poglavjih, je odgovor nikalen. Da bi dobili 

neposreden odgovor na vprašanje, ali je odnos učiteljev in učencev do različnih etnij le odnos 

načelnega ali tudi dejanskega spoštovanja ter ali so po mnenju učencev in učiteljev šolske 

prakse usmerjene v spoštljive odnose do različnih etnij, smo sklenili tovrstno raziskavo opraviti 

sami. Dejstvo namreč je, da je socialna in učna uspešnost učencev močno povezana s tem, kako 

jih zaznavajo in sprejemajo pomembni drugi (učitelji in predvsem vrstniki), poleg tega pa lahko 

narava odnosa učencev in učiteljev do drugih etnij pomembno pogojuje možnosti razvoja šole 

kot prostora sožitja in pripoznanja drugačnosti. Odgovori, pridobljeni s takšno raziskavo, lahko 

nudijo pomembno podlago predvsem za ugotavljanje tega, koliko in na kak način je še treba 

storiti za razvoj šole kot prostora sožitja drugačnosti ter za vzgojo učencev, ki bodo cenili in 

spoštovali svojo drugačnost in drugačnost drugih, se od nje učili in jo upali ter želeli razvijati.  

 

Dognanja iz empiričnega dela raziskave bodo tako pokazala, ali so v slovenskem prostoru 

potrebne smernice za vzgojno-izobraževalno delo šol, ki bi bile usmerjene v razvijanje 

spoštljivih odnosov do drugih kot drugačnih ter bi lahko služile kot osnova za modifikacijo in 

dopolnitev predvsem problematičnih delov dokumentov, v katerih je razviden 

tolerančen/asimilacijski odnos do priseljencev in Romov. Smernice bomo oblikovali sami, 

izhajajoč iz konceptov in pristopov, predstavljenih v teoretičnih izhodiščih. 
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EMPIRIČNI DEL 

V teoretičnih izhodiščih smo izpostavili, da so diskriminacija, sovražnost, nesprejemanje ter 

izključevalen in odklonilen odnos do pripadnikov različnih etničnih skupin, predvsem do etnij 

nekdanje Jugoslavije in Romov, še vedno del šolskega vsakdana. Iz analize sistemske in 

praktične ravni vključevanja smo posredno in neposredno ugotovili, da so v šolah velikokrat 

težnje pri vključevanju učencev različnih etnij usmerjene v asimilacijo ali kvečjemu tolerančen 

odnos (prenaša se, da so prisotni v šoli in da se zaradi svoje etnične pripadnosti razlikujejo od 

večine) do etnične drugačnosti ter da so te težnje različne glede na etnije. Zato se postavlja 

vprašanje, ali se druge kot drugačne zaradi njihove etnične pripadnosti tudi spoštuje. To 

vprašanje je toliko pomembnejše ob upoštevanju izsledkov raziskav, ki kažejo, da odnos, 

stališča in pričakovanja učiteljev vplivajo na dosežke učencev, učiteljevo interakcijo z učenci, 

interakcijo učencev z učiteljem in drugimi učenci, vključenost učencev v dejavnosti v razredu 

pa tudi na stališča učencev do drugih učencev (gl. npr. Hughes in Kwok, 2007; Pianta, 2006). 

Van Houtte (2011) navaja vrsto raziskav, ki kažejo, da etnična pripadnost otrok vpliva na odnos 

med učitelji in učenci, interakcijo učiteljev z njimi, njihovo percepcijo teh otrok ter na stališča 

do njih. Veliko raziskav prav tako kaže, da odnos vrstnikov do sošolcev pomembno vpliva na 

njihovo vrednotenje šole, identifikacijo s šolo ter na njihovo samopodobo in samospoštovanje 

(Avramidis, 2009; Mickelson, 1990; Peček in Munda, 2015), obenem pa pozitivne interakcije 

med sošolci, ki so vezane na odnose sprejemanja, izboljšujejo tudi socialni status učenca v 

razredu (Wiener in Tardif, 2004). 

 

Cilj doktorske disertacije je na osnovi teoretičnih spoznanj in ugotovitev empirične raziskave, 

predstavljene v Empiričnem delu I, ter empirične raziskave, predstavljene v Empiričnem delu 

II, oblikovati smernice za vzgojno-izobraževalno delo šole oziroma učiteljev, katerih temeljno 

vodilo bo spodbujanje razvoja spoštljivih odnosov do otrok različnih, predvsem pa najbolj 

marginaliziranih etnij.  

 

Glavni namen raziskave, opravljene v okviru Empiričnega dela I, je raziskati odnos učencev in 

učiteljev do različnih etnij, mnenje učencev in učiteljev o odnosu učencev in učiteljev do etnij 

ter mnenje učencev in učiteljev o prisotnosti in učinkovitosti pristopov in dejavnosti, ki so 

usmerjene v graditev spoštljivih odnosov do različnih etnij. Na osnovi pridobljenih rezultatov 

in spoznanj, predstavljenih v teoretičnih izhodiščih, bomo pripravili predlog smernic in jih 

preizkusili konkretni šolski situaciji. V okviru Empiričnega dela II pa bomo na osnovi akcijske 
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raziskave ugotavljali njihovo praktično uporabnost, potrebnost, možnosti, prednosti in omejitve 

dela z njimi ter na tej osnovi oblikovali njihovo končno različico. 

 

Z doktorsko disertacijo želimo prispevati k razvoju pedagoške znanosti, predvsem z vidika 

medkulturne in inkluzivne pedagogike, in sicer predvsem z analizo in dopolnitvijo teoretičnih 

izhodišč, na katerih so postavljene prakse za zmanjševanje in preprečevanje izključevalnega 

odnosa do drugačnosti, z oblikovanjem smernic za vzgojno-izobraževalno delo šole, prvotno 

usmerjenih v razvijanje spoštljivih odnosov do drugačnih, ter s preizkusom dela, utemeljenega 

na smernicah, v konkretni šolski situaciji.  

5 EMPIRIČNI DEL I 

5.1 Raziskovalni problem in metodologija 

5.1.1 Raziskovalni problem in cilji 

Osnovni namen raziskave je analizirati odnos učiteljev in učencev javnih slovenskih osnovnih 

šol do etnij, ki so v našem prostoru pogosto podvržene stigmatizaciji in zavračanju ter 

nespoštovanju, in ugotoviti, ali je odnos do njih različen od odnosa do tistih etnij, ki se s tem 

problemom navadno ne srečujejo. Odnos smo raziskali skozi dve dimenziji, in sicer skozi 

dimenzijo načelnega spoštovanja do etnij in skozi dimenzijo pripravljenosti vstopanja v bližnje 

odnose z njimi, pri čemer šele druga dimenzija kaže dejansko stanje spoštljivega odnosa, ki je, 

kot smo na začetku pojasnili, vezan na željo in potrebo po vstopanju v bližnje odnose z drugim. 

 

Prav tako pa je za spoštljivo in inkluzivno šolo pomembno vzgajati otroke, ki bodo znali in 

zmogli proaktivno delovati zoper krivice in neenako obravnavo drugih. A prvi pogoj za to je, 

da se te problematike sploh zavedajo. Po drugi strani pa lahko učitelji otroke učinkovito 

vzgajajo v tej smeri, če imajo tovrstno občutljivost razvito tudi sami. Zaradi teh razlogov smo 

v naši raziskavi želeli ugotoviti mnenje, ki ga imajo učenci in učitelji o odnosu drugih učencev 

in učiteljev do posameznih etnij, saj smo želeli preveriti, v kolikšni meri se sami zavedajo 

oziroma so občutljivi na problematiko morebitnega negativnega odnosa do posameznih etnij. 

 

Ker je za oblikovanje smernic pomembno tudi mnenje učencev in učiteljev o prisotnosti in 

učinkovitosti pristopov in dejavnosti na ravni razreda in šole, ki vplivajo na graditev spoštljivih 
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odnosov do različnih etnij, smo želeli raziskati tudi to dimenzijo. Želimo namreč ugotoviti, 

kako učenci in učitelji zaznavajo te pristope in dejavnosti, ter predvsem, ali tudi zaznava 

pristopov kaže na usmerjenost šolske prakse v spoštljivost. 

 

Čeprav so nekatere dozdajšnje raziskave ugotavljale npr. poglede učencev priseljencev na 

lastno vključenost, doživljanje lastne identitete in odnose z drugimi (Dekleva in Razpotnik, 

2002), odnos učencev in učiteljev do romskih učencev v osnovnih šolah v Mariboru (Peček in 

Munda, 2015), mnenja učiteljev o otrocih Romov in priseljencev iz nekdanje Jugoslavije (Peček 

in Lesar, 2006), stališča učiteljev do vključevanja otrok priseljencev (Budinoska, 2013), je naša 

raziskava po našem vedenju prva v slovenskem prostoru, ki sočasno ugotavlja odnos in mnenja 

učencev in učiteljev do zgoraj izpostavljenih vidikov, saj je šola prostor, ki ga sooblikujejo 

učenci in učitelji; za učinkovito vzgojno delo, usmerjeno v spoštljive odnose do drugačnosti, je 

namreč ključno poznati stališča in potrebe enih in drugih. 

5.1.2 Raziskovalna vprašanja 

Glede na zastavljene cilje smo oblikovali štiri temeljne sklope raziskovalnih vprašanj, vsak 

sklop pa vključuje tri raziskovalna vprašanja. Raziskovalna vprašanja prvih treh sklopov so 

vezana na odnose do trinajstih etnij. Etnije so bile izbrane glede na osnovni namen raziskave 

oziroma glede na izhodišče, da so v slovenskem prostoru različne etnije različno obravnavane. 

Tako smo raziskovali odnos do: 

̶ večinske, tj. slovenske etnije; 

̶ dveh ustavno priznanih avtohtonih narodnih skupnosti, tj. italijanske in madžarske 

etnije; 

̶ posebne z Ustavo priznane etnične skupnosti, ki je v slovenskem prostoru deležna 

največje stigmatizacije, tj. romske etnije; 

̶ glede na popis prebivalstva (»Popis 2002«, 2002) petih najštevilčnejših etnij nekdanje 

Jugoslavije, tj. albanske, makedonske, bošnjaške, hrvaške in srbske; 

̶ dveh »zahodnih« etnij, ki uživata ugled razvitosti in s tem večje cenjenosti, tj. angleške 

in nemške etnije; 

̶ kitajske etnije, ki je v slovenskem prostoru vse bolj prisotna, pa vendar od slovenske 

zelo drugačna; 

̶ kenijske etnije, da bi ugotovili, kakšen je odnos do temnopolte, v slovenskem prostoru 

redko prisotne etnije. 
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Ob tem je treba pojasniti terminološko zagato termina Bošnjak/Bosanec. V slovenskem 

prostoru se za prebivalce Bosne in Hercegovine največkrat pojavljajo oznake Bosanec, 

Musliman in Bošnjak. Od leta 1971 je oznaka Musliman (z veliko začetnico) označevala 

muslimane iz Bosne in Hercegovine, ki jim je bil dodeljen status naroda; gre torej za 

narodnostno oznako. Ta je veljala vse do leta 1994, ko je v veljavo uradno stopila oznaka 

Bošnjak (Kalčić, 2007). V slovenskem popisu se je leta 2002 sicer uporabila oznaka Bošnjaki, 

a se je tretjina prebivalstva vseeno opredelila za Muslimane, nekateri tudi za Bosance (Komac, 

Medvešek in Roter, 2007). Ker smo se v raziskavi želeli izogniti verski konotaciji oznake 

Musliman in se nedvoumno usmeriti na etnijo, smo zapisali oznako Bošnjak, v oklepaju pa 

zapisali tudi nekaterim bližjo oznako Bosanec. V pilotski raziskavi se je izbira pokazala kot 

ustrezna, zato smo jo ohranili. Zaradi večje preglednosti in korektnosti v uporabi uradno 

priznanih oznak v nadaljevanju uporabljamo samo termin Bošnjaki oziroma bošnjaška etnija. 

 

Sklop I: ODNOS UČENCEV IN UČITELJEV DO ETNIJ 

 

̶ Ali med učenci glede na etnično pripadnost, spol, kraj šolanja in razred osnovne šole 

obstajajo statistično pomembne razlike v odnosu do Slovencev, Italijanov, 

Madžarov, Romov, Albancev, Kenijcev, Makedoncev, Bošnjakov, Hrvatov, Srbov, 

Angležev, Kitajcev in Nemcev? 

 

̶ Ali med učitelji glede na etnično pripadnost, spol, razred poučevanja, kraj 

poučevanja in trajanje delovne dobe obstajajo statistično pomembne razlike v 

odnosu do Slovencev, Italijanov, Madžarov, Romov, Albancev, Kenijcev, 

Makedoncev, Bošnjakov, Hrvatov, Srbov, Angležev, Kitajcev in Nemcev? 

 

̶ Ali med učenci in učitelji obstajajo statistično pomembne razlike v odnosu do 

Slovencev, Italijanov, Madžarov, Romov, Albancev, Kenijcev, Makedoncev, 

Bošnjakov, Hrvatov, Srbov, Angležev, Kitajcev in Nemcev? 

 

Sklop II: MNENJE UČENCEV IN UČITELJEV O ODNOSU UČENCEV DO ETNIJ 

 

̶ Ali med učenci glede na etnično pripadnost, spol, kraj šolanja in razred osnovne šole 

obstajajo statistično pomembne razlike v zaznavanju odnosa učencev do Slovencev, 
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Italijanov, Madžarov, Romov, Albancev, Kenijcev, Makedoncev, Bošnjakov, 

Hrvatov, Srbov, Angležev, Kitajcev in Nemcev? 

 

̶ Ali med učitelji glede na etnično pripadnost, spol, razred poučevanja, kraj 

poučevanja in trajanje delovne dobe obstajajo statistično pomembne razlike v 

zaznavanju odnosa učencev do Slovencev, Italijanov, Madžarov, Romov, Albancev, 

Kenijcev, Makedoncev, Bošnjakov, Hrvatov, Srbov, Angležev, Kitajcev in 

Nemcev? 

 

̶ Ali med učenci in učitelji obstajajo statistično pomembne razlike v zaznavanju 

odnosa učencev do Slovencev, Italijanov, Madžarov, Romov, Albancev, Kenijcev, 

Makedoncev, Bošnjakov, Hrvatov, Srbov, Angležev, Kitajcev in Nemcev? 

 

 

Sklop III: MNENJE UČENCEV IN UČITELJEV O ODNOSU UČITELJEV DO ETNIJ 

 

 

̶ Ali med učenci glede na etnično pripadnost, spol, kraj šolanja in razred osnovne šole 

obstajajo statistično pomembne razlike v zaznavanju odnosa učiteljev do Slovencev, 

Italijanov, Madžarov, Romov, Albancev, Kenijcev, Makedoncev, Bošnjakov, 

Hrvatov, Srbov, Angležev, Kitajcev in Nemcev? 

 

̶ Ali med učitelji glede na etnično pripadnost, spol, razred poučevanja, kraj 

poučevanja in trajanje delovne dobe obstajajo statistično pomembne razlike v 

zaznavanju odnosa učiteljev do Slovencev, Italijanov, Madžarov, Romov, 

Albancev, Kenijcev, Makedoncev, Bošnjakov, Hrvatov, Srbov, Angležev, Kitajcev 

in Nemcev? 

 

̶ Ali med učenci in učitelji obstajajo statistično pomembne razlike v zaznavanju 

odnosa učiteljev do Slovencev, Italijanov, Madžarov, Romov, Albancev, Kenijcev, 

Makedoncev, Bošnjakov, Hrvatov, Srbov, Angležev, Kitajcev in Nemcev? 
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Sklop IV: MNENJE UČENCEV IN UČITELJEV O PRISOTNOSTI IN UČINKOVITOSTI 

PRISTOPOV IN DEJAVNOSTI NA RAVNI RAZREDA IN ŠOLE, KI VPLIVAJO NA 

GRADITEV SPOŠTLJIVIH ODNOSOV DO RAZLIČNIH ETNIJ 

 

̶ Ali med učenci glede na etnično pripadnost, spol, kraj šolanja in razred osnovne šole 

obstajajo razlike v stališču o prisotnosti in učinkovitosti pristopov in dejavnosti na 

ravni razreda in šole, ki vplivajo na graditev spoštljivih odnosov do različnih etnij? 

 

̶ Ali med učitelji glede na etnično pripadnost, spol, razred poučevanja, kraj 

poučevanja in trajanje delovne dobe obstajajo razlike v stališču o prisotnosti in 

učinkovitosti pristopov in dejavnosti na ravni razreda in šole, ki vplivajo na graditev 

spoštljivih odnosov do različnih etnij? 

 

̶ Ali med učenci in učitelji obstajajo razlike v stališču o prisotnosti in učinkovitosti 

pristopov in dejavnosti na ravni razreda in šole, ki vplivajo na graditev spoštljivih 

odnosov do različnih etnij? 

5.1.3 Osnovna raziskovalna metoda 

Osnovni raziskovalni metodi, uporabljeni v raziskavi, sta deskriptivna in kavzalno-

neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. S prvo ugotavljamo stanje pedagoškega 

polja, z drugo pa vzročno-posledične odnose med pojavi v pedagoškem polju (Sagadin, 1991, 

1993). 

 

Raziskava temelji na kvantitativni in kvalitativni raziskovalni paradigmi.  

 

V kvantitativnem delu raziskave je bil učencem in učiteljem v reševanje predložen anketni 

vprašalnik z lestvicami stališč Likertovega tipa. Kvalitativni del raziskave zajema 

polstrukturirane intervjuje z učenci in učitelji, katerih osnovni namen je bil lažja osmislitev in 

interpretacija rezultatov, dobljenih z anketnim vprašalnikom.  

 

V nadaljevanju predstavljamo ločeno metodologijo kvantitativnega in kvalitativnega dela 

raziskave. 
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5.1.4 Kvantitativni del raziskave 

5.1.4.1 Vzorec 

Vzorec učiteljev in vzorec učencev sta bila načrtovana ob predpostavki, da želimo v raziskavo 

zajeti učence in učitelje šestih občin znotraj tistih, v katerih se je v popisu prebivalstva leta 2002 

za Slovence opredelilo od 40,0 % do 79,9 % prebivalstva. Znotraj teh občin smo jih nato izbrali 

šest glede na temeljno merilo največjega deleža treh ustavno priznanih etnij, tj. Italijanov, 

Madžarov in Romov, ter približno enakih deležev etnij nekdanje Jugoslavije v teh občinah. Ker 

raziskave kažejo, da sta odnos do Romov in njihova vključenost bistveno drugačna na 

Dolenjskem in v Prekmurju, smo to upoštevali tudi pri izbiri vzorca naše raziskave – kot merilo 

izbire smo zato v povezavi z Romi gledali njihovo številčnost v prekmurskih in dolenjskih 

občinah. 

 

Šole smo nato v izbranih občinah izbirali z metodo slučajnostnega izbora (z žrebom), in sicer 

po merilu ene šole v vsaki občini. Če je izžrebana šola zavrnila sodelovanje, smo izžrebali drugo 

šolo, dokler nismo dobili šole, ki je sprejela sodelovanje v raziskavi. Če v občini, ki je ustrezala 

zgoraj opisanim merilom, ni bilo šole, ki bi sprejela sodelovanje, smo žreb opravili med šolami 

v tisti občini, ki je bila glede na merila takoj za prvo izbrano občino. 

 

Občine, ki so izpolnjevale navedena merila in v katerih je v sodelovanje privolila vsaj ena šola, 

so: Izola, Kočevje, Lendava, Koper, Ljubljana in Kranj.  

5.1.4.1.1 Vzorec učencev 

Podatke smo zbrali na slučajnostnem vzorcu 1.037 anketiranih učencev, in sicer 54,9 % deklic 

in 45,1 % dečkov, ki so v šolskih letih 2014/15 in 2015/16 obiskovali 5., 6., 7. in 8. razred 

osnovne šole.  

 

5. razred je obiskovalo 27,1 % učencev, 6. razred 25,9 % učencev, 7. razred 24,6 % učencev in 

8. razred 22,4 % učencev. 

 

V raziskavi je sodelovalo 10,2 % učencev iz Izole, 12,4 % učencev iz Kočevja, 11,2 % učencev 

iz Kopra, 36,4 % učencev iz Kranja, 17,2 % učencev iz Lendave in 12,6 % učencev iz Ljubljane. 
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Učence smo v anketnem vprašalniku spraševali po njihovi etnični pripadnosti, pri čemer so 

imeli možnost označiti eno ali več etničnih pripadnosti. Mogočih je bilo trinajstih odgovorov 

(slovenska, italijanska, madžarska, romska, albanska, kenijska, makedonska, bošnjaška 

(bosanska), hrvaška, srbska, angleška, kitajska, nemška), učenci pa so imeli tudi možnost odprte 

oz. drugačne opredelitve etnične pripadnosti. Odprto možnost odgovora je izkoristilo 

sedemnajst učencev, in sicer dva ruske, eden irske, eden istrske, trije kosovske, pet črnogorske, 

eden avstrijske, eden tajske in dva ukrajinske etnične pripadnosti.  

 

91,5 % učencev je označilo pripadnost samo eni etniji, 5,5 % učencev dvema etnijama, 1,2 % 

učencev trem etnijam, 0,1 % pa štirim etnijam.  

 

Največ (77,9 %) je Slovencev, sledijo Bošnjaki (3,6 %), Madžari (2,6 %), Albanci (2,3 %), Srbi 

(2,0 %) in Romi (1,8 %). Druge smo razvrstili v eno izmed spodnjih kategorij. 

 

V kategorijo Slovenci in etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (v preglednicah Slo. in 

nek. Jug. in/ali Romi) (3,6 %) smo vključili posameznike, ki so označili hkratno pripadnost 

slovenski etniji in vsaj eni izmed etnij nekdanje Jugoslavije ali romski etniji (Slovenec in hkrati: 

Rom (1-krat), Albanec (2-krat), Makedonec (3-krat), Bošnjak (8-krat), Hrvat (8-krat), Srb (8-

krat), Bošnjak in Črnogorec (1-krat), Hrvat in Srb (1-krat), Makedonec in Bošnjak (1-krat), 

Bošnjak in Hrvat (2-krat)), in posameznike, ki so označili hkratno pripadnost slovenski etniji 

in vsaj eni izmed etnij nekdanje Jugoslavije in romski etniji (Slovenec in hkrati: Rom in Bošnjak 

in Srb (1-krat), Rom in Bošnjak (1-krat)). 

 

V kategorijo Druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (v preglednicah Drugi iz nek. 

Jug. in/ali Romi) (3,1 %) smo vključili posameznike, ki so označili pripadnost kateri izmed 

etnij nekdanje Jugoslavije, ki je zaradi premajhnega deleža opredeljenih ne obravnavamo že 

samostojno (11 Makedoncev, 7 Hrvatov, 3 Kosovci, 2 Črnogorca); posameznike, ki so označili 

hkratno pripadnost dvema etnijama nekdanje Jugoslavije (Bošnjak in Črnogorec (3-krat), 

Bošnjak in Hrvat (1-krat), Hrvat in Srb (3-krat)), in posameznike, ki so označili hkratno 

pripadnost eni izmed etnij nekdanje Jugoslavije in romski etniji (Rom in Hrvat (1-krat), Rom 

in Srb (1-krat)). 

 

V kategorijo Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) (v preglednicah Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi)) (2,0 %) smo vključili posameznike, ki so označili pripadnost slovenski etniji 
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in hkrati vsaj eni izmed etnij, ki niso vezane na nekdanji jugoslovanski prostor in ne na romsko 

etnijo (Slovenec in hkrati: Madžar (15-krat), Anglež (1-krat), Rus (1-krat), Irec (1-krat), Italijan 

in Avstrijec (1-krat), Madžar in Nemec (1-krat)). 

 

V kategorijo Drugi (Nejug./Neromi) (0,8 %) smo vključili posameznike, ki so označili 

pripadnost etnijam, ki niso vezane niti na nekdanjo Jugoslavijo niti ne na romsko etnijo (Anglež 

(3-krat), Ukrajinec (2-krat), Rus (1-krat), Tajec (1-krat)). 

 

V kategorijo Različne oznake (0,4 %) smo vključili posameznike, ki so označili hkratno 

pripadnost slovenski etniji in eni izmed etnij nekdanje Jugoslavije ter eni izmed etnij, ki niso 

vezane niti na nekdanjo Jugoslavijo niti ne na romsko etnijo (Slovenec in hkrati: Italijan in 

Istran (1-krat), Madžar in Srb (1-krat), Madžar in Hrvat (2-krat)). 

 

Zaradi prenizkega deleža učencev iz kategorij Drugi (Nejug./Neromi) in Različne oznake smo 

ti kategoriji izločili iz nadaljnjih obdelav. 

 

Preglednica 1: Učenci po etnični pripadnosti glede na kraj šolanja 

Etnična pripadnost 

učencev 

Kraj šolanja 

Skupaj Izola Kočevje Koper Kranj Lendava Ljubljana 

f f % 

F 

 f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 92 88,5 91 72,2 89 77,4 322 86,3 106 61,3 94 73,4 794 77,9 

Bošnjaki 4 3,8 8 6,3 10 8,7 6 1,6 1 0,6 8 6,3 37 3,6 

Madžari 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 15,0 0 0,0 26 2,6 

Albanci 2 1,9 1 0,8 4 3,5 13 3,5 0 0,0 3 2,3 23 2,3 

Srbi 0 0,0 7 5,6 5 4,3 4 1,1 1 0,6 3 2,3 20 2,0 

Romi 0 0,0 5 4,0 1 0,9 0 0,0 12 6,9 0 0,0 18 1,8 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 
1 1,0 7 5,6 3 2,6 10 2,7 4 2,3 12 9,4 37 3,6 

Drugi iz nek. 

Jug. in/ali Romi 
2 1,9 5 4,0 2 1,7 13 3,5 3 1,7 7 5,5 32 3,1 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 
1 1,0 0 0,0 0 0,0 3 0,8 16 9,2 0 0,0 20 2,0 

Drugi 

(Nejug./Neromi) 
2 1,9 2 1,6 0 0,0 2 0,5 1 0,6 1 0,8 8 0,8 

Različne oznake 0 0,0 0 0,0 1 0,9 0 0,0 3 1,7 0 0,0 4 0,4 

Skupaj 104 100,0 126 100,0 115 100,0 373 100,0 173 100,0 128 100,0 1019 100,0 
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5.1.4.1.2 Vzorec učiteljev 

Vprašalnik za učitelje je izpolnilo 187 učiteljev, in sicer 83,0 % učiteljic in 17,0 % učiteljev, ki 

so v šolskih letih 2014/15 in 2015/16 poučevali na osnovnih šolah v zgoraj navedenih občinah, 

in sicer 31,6 % učiteljev iz Ljubljane, 16,6 % učiteljev iz Kopra, 15,0 % učiteljev iz Kočevja, 

13,4 % učiteljev iz Kranja, 12,8 % učiteljev iz Izole in 10,7 % učiteljev iz Lendave. 

 

Največ učiteljev se je opredelilo za Slovence (89,7 %), trije so se opredelili za Madžare, dva za 

Hrvata, en učitelj se je opredelil za Slovenca in Črnogorca, eden pa za Slovenca in Madžara. 

Učiteljev neslovenskih etnij je bilo tako premalo, da bi lahko v okviru raziskovalnih vprašanj 

ugotavljali razlike med učitelji glede na etnično pripadnost. 

 

Vzorec sestavlja 15,5 % učiteljev razrednega pouka in 84,5 % predmetnih učiteljev.  

 

Delovna doba učiteljev je od 1 do 40 let. Povprečna delovna doba znaša 19,84 leta (standardni 

odklon je 9,84 leta). Zaradi potreb prilagoditve trajanja delovne dobe pri anketiranih učiteljih 

smo učitelje razvrstili v štiri skupine, pri čemer smo izhajali iz »S-modela«, ki ga je razvila 

Javrh. Ta model ob upoštevanju slovenskih posebnosti učiteljev profesionalni razvoj deli v pet 

faz (Javrh, 2007; Valenčič Zuljan, 2012): 

 

1. faza (1–3 let) je faza preživetja in odkrivanja; 

2. faza (4–6 let) je faza stabilizacije v karieri in pouku; 

3. faza (7–18 let) je faza poklicne aktivnosti/eksperimentiranja oz. negotovosti/revizije; 

4. faza (19–30 let) je faza kritične odgovornosti, sproščenosti oziroma nemoči; 

5. faza (31–40 let) je faza izpreganja »sproščeno« ali »zagrenjeno«. 

 

Učitelje smo tako glede na delovno dobo razvrstili v štiri skupine. V prvo skupino smo uvrstili 

učitelje z delovno dobo od 1 do 6 let (takih učiteljev je 11,2 %), v drugo skupino učitelje z 

delovno dobo od 7 do 18 let (takih učiteljev je 35,8 %), v tretjo skupino učitelje z od 19 do 30 

let (takih učiteljev je 38,5 %), v četrto skupino pa učitelje z delovno dobo od 31 do 40 let (takih 

učiteljev je 13,4 %). 

 

Največji delež učiteljev (68,3 %) ima univerzitetno izobrazbo, 24,7 % učiteljev ima višješolsko 

izobrazbo, 5,4 % magisterij, 1,1 % ima specializacijo, 0,5 % pa doktorat.  
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Največ učiteljev, in sicer 46,0 %, ima strokovni naziv svetovalec, 32,6 % strokovni naziv 

mentor, 13,9 % nima strokovnega naziva, 7,5 % pa jih ima strokovni naziv svetnik. 

5.1.4.2 Opis merskega instrumenta 

Podatke smo zbirali z dvema anketnima vprašalnikoma, in sicer z vprašalnikom za učitelje in 

vprašalnikom za učence. 

 

Vprašalnika smo na podlagi raziskovalnih vprašanj in teoretičnih izhodišč ter nekaterih 

obstoječih vprašalnikov oziroma raziskav (Booth in Ainscow, 2002; Peček in Lesar, 2006) za 

potrebe raziskave oblikovali sami. Vprašalnika sta zajemala vrsto vprašanj, saj sta bila 

oblikovana za namene širše raziskave o položaju različnih etničnih skupin. Ker smo želeli 

ugotoviti, ali se kažejo statistično pomembne razlike v stališčih učiteljev in učencev, so 

posamezna vprašanja v obeh vprašalnikih enaka. V nadaljevanju pa predstavljamo samo tiste 

sklope vprašalnika, ki odgovarjajo na raziskovalna vprašanja te doktorske disertacije. 

Vprašalnika sta v prilogi disertacije, vprašanja, ki so bila analizirana za potrebe naše raziskave, 

pa smo obarvali. 

 

Vprašanja, ki odgovarjajo na raziskovalna vprašanja naše raziskave, so naslednja: 

 

̶ skozi vprašanje, zastavljeno učencem in učiteljem, v kolikšni meri spoštujejo pripadnike 

določenih etnij, smo raziskovali dimenzijo spoštovanja učencev in učiteljev do 

določene etnije; učenci in učitelji so na 5-stopenjski lestvici od 1 (sploh ne spoštujem) 

do 5 (zelo spoštujem) označili svojo stopnjo spoštovanja do določenih etnij; 

 

̶ skozi vprašanje, zastavljeno učencem, ali bi si za prijatelja/prijateljico izbral/-a 

pripadnika določenih etnij, smo raziskovali dimenzijo pripravljenosti učencev za 

vstopanje v bližnji odnos z določeno etnijo; učenci so na 5-stopenjski lestvici od 1 

(nikakor ne bi izbral/-a) do 5 (vsekakor bi izbral/-a) označili svojo stopnjo 

pripravljenosti vstopanja v prijateljske odnose z določenimi etnijami; 

 

̶ skozi vprašanje, zastavljeno učiteljem, ali bi v razred sprejeli pripadnike določenih 

etnij, če bi imeli možnost izbire, smo raziskovali dimenzijo pripravljenosti učiteljev 

za vstopanje v bližnji odnos z določeno etnijo; učitelji so na 5-stopenjski lestvici od 
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1 (nikakor ne bi sprejel/-a) do 5 (vsekakor bi sprejel/-a) označili svojo stopnjo 

pripravljenosti sprejetja učenca določene etnije v razred; 

 

̶ skozi vprašanje, zastavljeno učencem in učiteljem, v kolikšni meri po njihovem mnenju 

učenci njihove šole spoštujejo pripadnike določenih etnij, smo raziskali mnenje 

učencev in učiteljev o stopnji spoštovanja učencev do določenih etnij; učenci in 

učitelji so na 5-stopenjski lestvici od 1 (sploh jih ne spoštujejo) do 5 (zelo jih spoštujejo) 

označili svoje stališče;  

 

̶ skozi vprašanje, zastavljeno učencem in učiteljem, v kolikšni meri po njihovem mnenju 

učitelji njihove šole spoštujejo pripadnike določenih etnij, smo raziskali mnenje 

učencev in učiteljev o stopnji spoštovanja učiteljev do določenih etnij; učenci in 

učitelji so na 5-stopenjski lestvici od 1 (sploh jih ne spoštujejo) do 5 (zelo jih spoštujejo) 

označili svoje stališče; 

 

̶ skozi vprašanje, zastavljeno učencem in učiteljem, ali bi si po njihovem mnenju učenci 

njihove šole za prijatelja/prijateljico izbrali pripadnika določenih etnij, smo ugotavljali 

mnenje učencev in učiteljev o pripravljenosti učencev za vstopanje v bližnji odnos 

z določeno etnijo; učenci in učitelji so na 5-stopenjski lestvici od 1 (nikakor ne bi 

izbrali) do 5 (vsekakor bi izbrali) označili svoje stališče; 

 

̶ skozi vprašanje, zastavljeno učencem in učiteljem, ali bi po njihovem mnenju učitelji 

njihove šole v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli učenca določenih etnij, smo 

ugotavljali mnenje učencev in učiteljev o pripravljenosti učiteljev za vstopanje v 

bližnji odnos z določeno etnijo; učenci in učitelji so na 5-stopenjski lestvici od 1 

(nikakor ne bi sprejeli) do 5 (vsekakor bi jih sprejeli) označili svoje stališče; 

 

̶ skozi 16 trditev, predloženih učencem in učiteljem, smo ugotavljali mnenje učencev in 

učiteljev o prisotnosti in učinkovitosti pristopov in dejavnosti na ravni razreda in 

šole, ki vplivajo na graditev spoštljivih odnosov do različnih etničnih pripadnosti; 

učenci in učitelji so na 5-stopenjski lestvici od 1 (nikakor se ne strinjam) do 5 

(popolnoma se strinjam) označili svojo stopnjo strinjanja s trditvami. 
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Pri oblikovanju trditev smo se naslanjali na teoretična izhodišča, analizo formalnega in 

praktičnega vidika vključevanja priseljencev ter na raziskave o poteh oblikovanja spoštljivega 

odnosa do drugačnosti oziroma zagotavljanja pogojev za uresničevanje spoštljivosti na šoli. 

Prvotno smo izhajali iz karakteristik inkluzivne šole, na medkulturnosti zasnovane šole, v kateri 

je etnična različnost vidna tudi navzven, iz njene usmerjenosti v aktivno držo zoper krivice, 

možnosti razvijanja in ohranjanja identitete učencev različnih etnij, možnosti učencev po 

pridobivanju znanj o različnih etnijah, načela vzpostavljanja enakosti možnosti in obravnave 

različnih etnij, iz usmerjenosti šole v spoštljiv in sprejemajoč odnos do vseh etnij.  

 

Trditve so naslednje: 

 Na moji šoli se posveča dovolj pozornosti razvijanju spoštovanja do različnih etničnih 

skupin.  

 Moja šola se trudi, da bi se učenci vseh etničnih skupin počutili sprejete.  

 Moja šola učencem vseh etničnih skupin omogoča, da razvijajo zavest o pripadnosti svoji 

etnični skupini.  

 Na moji šoli imajo učenci vseh etničnih skupin možnost, da dosegajo uspehe na različnih 

področjih.  

 Videz moje šole kaže na etnično raznolikost učencev (npr. razstavljeni izdelki učencev, 

tipični za njihovo kulturo).  

 Moja šola se ostro odzove, če kdo grdo ravna s posameznikom zaradi njegove etnične 

pripadnosti  (npr. ga zaradi tega zafrkava, žali, ogovarja, je fizično nasilen do njega…).  

 Na moji šoli se spoštuje vse ljudi, ne glede na njihovo etnično pripadnost.  

 Moja šola učencem vseh etničnih skupin omogoča, da se učijo o zgodovinski, naravni in 

kulturni dediščini svoje etnične skupine.  

 Na moji šoli se ne ravna grdo s posameznikom zaradi njegove etnične pripadnosti (npr. 

se ga zaradi tega ne zafrkava, žali, ogovarja…). 

 Na moji se učence vseh etničnih skupin spodbuja, da aktivno sodelujejo pri pouku.  

 Na moji šoli se pri discipliniranju in kaznovanju ne dela razlik med učenci različnih 

etničnih skupin.  

 Moja šola vsem učencem omogoča, da se učijo svojega maternega jezika. 

 Pri pouku spoznavamo značilnosti različnih etničnih skupin. 

 Šolska pravila moje šole so za učence vseh etničnih skupin pravična. 

 Na moji šoli se pri nagrajevanju ne dela razlik med učenci različnih etničnih skupin. 

 Moja šola se trudi, da bi učenci vseh etničnih skupin razumeli učno snov. 
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5.1.4.2.1 Merske karakteristike instrumenta 

Veljavnost vprašalnika smo preverjali z odstotkom pojasnjene variance prvega faktorja, 

medtem ko smo zanesljivost preverjali s Cronbachovim koeficientom alfa. 

 

Preglednica 2: Veljavnost in zanesljivost vprašalnika za učence 

Sklop Cronbachov 

koeficient ɑ 

 % variance, pojasnjene s 

prvim faktorjem 

Spoštovanje učencev do etnij 0,933 55,955 

Pripravljenost učencev za vstopanje v 

bližnji odnos z etnijami 

0,915 51,828 

Mnenje učencev o spoštovanju 

učencev do etnij 

0,939 58,477 

Mnenje učencev o spoštovanju 

učiteljev do etnij 

0,944 66,224 

Mnenje učencev o pripravljenosti 

učencev za vstopanje v bližnji odnos z 

etnijami 

0,925 54,387 

Mnenje učencev o pripravljenosti 

učiteljev za vstopanje v bližnji odnos z 

etnijami 

0,955 65,407 

Mnenje učencev o prisotnosti in 

učinkovitosti pristopov in dejavnosti 

na ravni razreda in šole, ki vplivajo na 

graditev spoštljivih odnosov do 

različnih etničnih pripadnosti 

0,889 43,524 

 

Predstavljeni rezultati kažejo, da vsi sklopi vprašalnika za učence dosegajo zadostno 

zanesljivost (Cronbachov koeficient alfa od 0,889 do 0,955) in veljavnost (s prvim faktorjem je 

v vseh primerih pojasnjene več kot 20,0 % variance). 
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Preglednica 3: Veljavnost in zanesljivost vprašalnika za učitelje 

Sklop Cronbachov 

koeficient ɑ 

 % variance, pojasnjene s 

prvim faktorjem 

Spoštovanje učiteljev do etnij 0,989 89,967 

Pripravljenost učiteljev za vstopanje v 

bližnji odnos z etnijami 

0,982 82,977 

Mnenje učiteljev o spoštovanju 

učencev do etnij 

0,959 69,003 

Mnenje učiteljev o spoštovanju 

učiteljev do etnij 

0,986 86,684 

Mnenje učiteljev o pripravljenosti 

učencev za vstopanje v bližnji odnos z 

etnijami 

0,953 65,724 

Mnenje učiteljev o pripravljenosti 

učiteljev za vstopanje v bližnji odnos z 

etnijami 

0,984 85,343 

Mnenje učiteljev o prisotnosti in 

učinkovitosti pristopov in dejavnosti 

na ravni razreda in šole, ki vplivajo na 

graditev spoštljivih odnosov do 

različnih etničnih pripadnosti 

0,895 43,524 

 

Predstavljeni rezultati kažejo, da vsi sklopi vprašalnika za učitelje dosegajo zadostno 

zanesljivost (Cronbachov koeficient alfa od 0,895 do 0,989) in veljavnost (s prvim faktorjem je 

v vseh primerih pojasnjene več kot 20,0 % variance). 

 

Objektivnost vprašalnika smo zagotovili z enotnimi in jasnimi navodili ter z opredelitvami 

kategorij ocenjevalnih lestvic. Občutljivost smo zagotovili z uporabo 5-stopenjske ocenjevalne 

lestvice stališč Likertovega tipa. 

5.1.4.3 Postopki zbiranja podatkov 

Najprej smo v pilotski raziskavi, ki je potekala od septembra do decembra 2014, preverili 

ustreznost vprašalnikov na pilotskem vzorcu 34 učencev in 21 učiteljev. Da bi dodatno preverili 

razumevanje vprašanj, navodil, smiselnost dolžine vprašalnika itn., smo opravili 

polstrukturirane individualne intervjuje in intervjuje v fokusnih skupinah z 12 učenci (tri 

fokusne skupine s štirimi, petimi in s tremi učenci) in z osmimi učitelji (dve fokusni skupini s 

štirimi učitelji).  

 

Vprašalnik za učence in vprašalnik za učitelje smo na osnovi pridobljenih rezultatov in ustnih 

povratnih informacij izpopolnili in izoblikovali njegovo končno različico. 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

106 

 

5.1.4.3.1 Anketni vprašalnik za učence 

Zbiranje podatkov z vprašalnikom za učence smo izvajali od marca 2015 do januarja 2016. Z 

ravnatelji šestih izžrebanih šol smo v marcu 2015 vzpostavili stik prek elektronske pošte in 

telefonsko ter jim, ko so sprejeli sodelovanje v raziskavi, na šolo po pošti poslali ovojnice z 

vprašalniki za učence. Ravnatelje smo prosili, da razredniki razdelijo vprašalnike učencem vseh 

oddelkov 5., 6., 7. in 8. razreda. V ovojnice smo priložili tudi natančna navodila za razrednike, 

pri čemer smo jih prosili, da naj učencem svojega razreda vprašalnike posredujejo v reševanje 

med razredno uro, suplenco ali takrat, ko bo to mogoče. Pojasnili smo predviden čas reševanja 

(od 30 do 45 minut) in zapisali, da morajo vprašalnike učenci rešiti na šoli. Učitelje smo tudi 

prosili, da učencem pomagajo, če ti katerega vprašanja/trditve ne bi razumeli oziroma bi učitelje 

prosili za pojasnila. Postavili smo jim tudi termin, do katerega smo jih prosili, da naj vprašalnike 

pošljejo nazaj. V priloženi ovojnici so šole nato vrnile izpolnjene vprašalnike. 

5.1.4.3.2 Anketni vprašalnik za učitelje 

Zbiranje podatkov z vprašalnikom za učitelje smo izvajali od marca 2015 do marca 2016. 

Ravnateljem šestih izžrebanih šol smo v marcu 2015 prek elektronske pošte poslali povezavo 

do spletnega vprašalnika za učitelje in jih prosili, da jo skupaj z našo prošnjo posredujejo 

učiteljem, ki poučujejo od 5. do 8. razreda. Ker v prvih dveh mesecih ni bilo zadovoljivega 

odziva, smo vnovič z ravnatelji vzpostavili stik prek elektronske pošte in jih prosili, da ponovno 

pošljejo povezavo in našo prošnjo učiteljem. Čeprav smo dodatno še pridobili nekaj izpolnjenih 

vprašalnikov, je bilo teh do septembra 2015 premalo, zato smo januarja 2016 razširili izbor šol 

na vse osnovne šole v izbranih občinah. Ravnatelje vseh šol smo tako prek elektronske pošte 

prosili za sodelovanje in jim pojasnili namen raziskave ter jih prosili, da povezavo do spletnega 

vprašalnika posredujejo učiteljem. Po dveh mesecih smo postopek zaradi nizkega števila 

izpolnjenih vprašalnikov ponovili. Takrat smo dobili zadostno število izpolnjenih vprašalnikov. 

Vprašalnik je izpolnilo 255 pedagoških delavcev, a smo po izločitvi vprašalnikov, v katerih so 

bili izpolnjeni samo demografski podatki, in vprašalnikov, ki jih niso izpolnili učitelji 

razrednega in predmetnega pouka, v nadaljnje obdelave zajeli 188 vprašalnikov. 

5.1.4.4 Postopki obdelave podatkov 

Podatke smo statistično obdelali s statističnim programskim paketom SPSS za Windows na 

osebnem računalniku. 
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Uporabljeni so bili: frekvenčna distribucija (f, f %) in osnovna deskriptivna statistika 

spremenljivk (mere srednje vrednosti, mere razpršenosti), χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti, 

Kullbachov 2Î-preizkus (pri čemer ni bil izpolnjen pogoj o teoretičnih frekvencah za χ2-

preizkus), Mann-Whitneyjev preizkus, Kruskal-Wallisov preizkus, Tukey HSD post hoc 

preizkus, eksploratorna faktorska analiza: metoda glavnih komponent, rotacija »varimax«. 

 

Podatki so prikazani tabelarično. Odstotki so izračunani glede na število anketiranih učencev 

in učiteljev, ki so odgovorili na vprašanje, in to ne glede na skupno število vseh anketiranih 

učencev oziroma učiteljev, zajetih v raziskavo. 

5.1.5 Kvalitativni del raziskave 

V kvalitativnem delu raziskave smo opravili polstrukturirane intervjuje z učenci in učitelji, saj 

smo z njimi želeli osmisliti in interpretirati rezultate, dobljene z anketnim vprašalnikom. 

5.1.5.1 Vzorec, postopki zbiranja in obdelave podatkov 

Zaradi varovanja osebnih podatkov učencev in učiteljev, s katerimi smo opravili 

polstrukturirane intervjuje, v nadaljevanju predstavljamo samo temeljne karakteristike vzorca. 

 

Z učenci in učitelji smo polstrukturirane intervjuje opravili individualno in v fokusnih skupinah. 

Pred začetkom intervjujev smo intervjuvancem predstavili namen intervjujev in jim zagotovili 

varovanje osebnih podatkov. Zagotovili smo jim tudi, da iz zapisov v doktorski disertaciji ne 

bo mogoče razbrati njihove identitete; zaradi tega razloga jih nismo spraševali po etnični 

pripadnosti, učiteljev tudi ne po trajanju delovne dobe. Odgovore smo zapisovali v obliki 

povzetkov in dobesednih zapisov. Odgovore smo nato uporabili in predstavili v okviru 

interpretacij rezultatov kvantitativnega dela raziskave, in sicer v obliki povzetkov in dobesednih 

zapisov, ki nudijo neposredno interpretacijo rezultatov. 

 

Vodilna vprašanja so bila enaka v intervjujih z učenci in učitelji. Pred začetkom intervjuja smo 

enim in drugim predstavili povzetek izsledkov kvantitativnega dela naše raziskave. Vodilna 

vprašanja so bila: 

̶ Čemu učenci in učitelji pripisujejo takšne rezultate (vezane na starost, spol, etnično 

pripadnost, razred itn.)? 
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̶ Zakaj menijo, da prihaja do diskriminacije, neenake obravnave itn. učencev z 

neslovenskim etničnim ozadjem? 

̶ Ali menijo, da bi se na njihovi šoli pokazali podobni rezultati in zakaj? 

̶ Ali se sami spomnijo primera uspešnega/neuspešnega vključevanja učencev 

priseljencev? V čem se je kazala uspešnost/neuspešnost? 

̶ Ali se sami spomnijo dogodka, ko bi bil učenec zaradi svoje etnične pripadnosti 

diskriminiran/drugače obravnavan pri učencih ali učiteljih? 

̶ Ali menijo, da šola naredi dovolj v smeri uspešnega sobivanja/sodelovanja učencev 

različnih etnij? 

V individualnih intervjujih z dvema učencema smo poleg teh vprašanj izhajali tudi iz vprašanj, 

vezanih na njuno specifično situacijo. Individualna intervjuja smo namreč opravili z učencema 

neslovenske etnije: 

̶ Ali sta imela kakršne koli težave ob vstopu v šolo? 

̶ V čem so se morebitne težave najbolj kazale? 

̶ Kako sta jih premagovala? Kdo jima je pri tem najbolj pomagal? 

̶ Ali sta bila deležna diskriminacije, neenake obravnave, nespoštovanja učencev in/ali 

učiteljev? 

̶ Ali imata več pozitivnih ali negativnih izkušenj, vezanih na odnose na šoli zaradi njune 

etnične pripadnosti? 

5.1.5.1.1 Učenci 

Vzorec učencev je bil izbran namensko, in sicer smo polstrukturirane intervjuje opravili z 

učenci na mestni osnovni šoli v ljubljanski občini, na kateri smo izvedli akcijsko raziskavo v 

okviru Empiričnega dela II te doktorske disertacije. Intervjuje smo opravili v mesecu decembru 

2018. 

 

Vzorec učencev je sestavljen iz 26 učencev. Z dvema učencema smo opravili individualna 

intervjuja, s 24 pa intervjuje v fokusnih skupinah. Fokusne skupine so bile spolno heterogene; 

skupaj je v njih sodelovalo 10 dečkov in 14 deklic, od tega 20 predstavnikov razredov in štirje 

drugi učenci. 
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V nadaljevanju predstavljamo osnovne karakteristike vzorca: 

 

Učenec 1 (u1): deklica, devetošolka, rojena v Sloveniji, a s srbskimi koreninami, njena 

materinščina je srbščina, slovensko osnovno šolo obiskuje od prvega razreda naprej. Sama se z 

etničnega vidika opredeljuje kot Slovenka in Srbkinja.  

 

Učenec 2 (u2): deček, devetošolec, rojen na Kitajskem, njegova materinščina je kitajščina. V 

slovensko osnovno šolo se je vpisal v 5. razredu, ko se je z družino preselil v Slovenijo. Sam 

se z etničnega vidika opredeljuje kot Kitajec. 

 

Fokusna skupina 1 (Fu1): 4 učenci iz 2. in 3. razreda 

Fokusna skupina 2 (Fu2): 4 učenci iz 4. in 5. razreda 

Fokusna skupina 3 (Fu3): 5 učencev iz 5. in 6. razreda 

Fokusna skupina 4 (Fu4): 6 učencev iz 7., 8. in 9. razreda 

Fokusna skupina 5 (Fu5): 5 učencev iz 6., 7., 8. in 9. razreda 

5.1.5.1.2 Učitelji 

Vzorec učiteljev je bil izbran namensko, sestavlja pa ga 15 učiteljic iz treh mestnih osnovnih 

šol osrednjeslovenske regije, za katere smo vedeli, da imajo izkušnje s poučevanjem učencev 

priseljencev. Intervjuje z učiteljicami smo opravili od oktobra 2017 do februarja 2018. V 

intervjujih je sodelovalo 10 predmetnih učiteljic in 5 učiteljic razrednega pouka. 

 

Z učiteljicami smo opravili tri individualne intervjuje in intervjuje v treh fokusnih skupinah – 

glede na organizacijske možnosti: 

 

Učiteljica 1 (U1): predmetna učiteljica 

Učiteljica 2 (U2): učiteljica razrednega pouka 

Učiteljica 3 (U3): predmetna učiteljica 

Fokusna skupina 1 (FU1): štiri predmetne učiteljice in dve učiteljici razrednega pouka 

Fokusna skupina 2 (FU2): tri predmetne učiteljice 

Fokusna skupina 3 (FU3): ena predmetna učiteljica in dve učiteljici razrednega pouka 
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5.2 Rezultati in interpretacija 

Rezultati so predstavljeni v okviru štirih tematsko povezanih vsebinskih sklopov skladno s 

sklopi raziskovalnih vprašanj. V prvem sklopu bo predstavljen odnos učencev in učiteljev do 

različnih etnij, v drugem mnenje učencev in učiteljev o odnosu učencev do etnij, v tretjem 

mnenje učencev in učiteljev o odnosu učiteljev do etnij, v četrtem mnenje učencev in učiteljev 

o prisotnosti in učinkovitosti pristopov in dejavnosti na ravni razreda in šole, ki vplivajo na 

graditev spoštljivih odnosov do različnih etnij. 

5.2.1 Sklop I – Odnos učencev in učiteljev do etnij 

Prvi sklop je sestavljen iz treh poglavij. V prvem poglavju predstavljamo odnos učencev do 

etnij, v drugem poglavju odnos učiteljev do etnij, v tretjem poglavju pa primerjamo odnos 

učencev in učiteljev do etnij. 

5.2.1.1 Odnos učencev do etnij 

Odnos učencev do etnij je predstavljen skozi dve dimenziji, in sicer skozi dimenzijo stopnje 

spoštovanja in skozi dimenzijo odločitve o (ne)izbiri pripadnika določene etnije za prijatelja. 

Rezultati so predstavljeni v štirih podpoglavjih glede na neodvisno spremenljivko (spol, etnična 

pripadnost, kraj šolanja, razred osnovne šole), in sicer vsakič za vsako etnijo posebej. Na koncu 

vsakega podpoglavja so predstavljene nanj vezane temeljne ugotovitve z razpravo, pri čemer 

skladno z raziskovalnimi vprašanji izhajamo samo iz tistih podatkov, pri katerih so se pokazale 

statistično pomembne razlike. 
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5.2.1.1.1 Odnos do etnij glede na spol učencev 

Preglednica 4: Stopnja spoštovanja do Slovencev in odločitev o (ne)izbiri Slovenca za prijatelja 

glede na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Slovence 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo Zelo spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 2 0,4 0 0,0 3 0,5 93 16,5 467 82,7 565 100,0 

Dečki 1 0,2 1 0,2 9 2,0 97 21,0 353 76,6 461 100,0 

Skupaj 3 0,3 1 0,1 12 1,2 190 18,5 820 79,9 1026 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Slovenca 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 1 0,2 1 0,2 4 0,7 74 13,1 483 85,8 563 100,0 

Dečki 1 0,2 1 0,2 12 2,6 60 13,0 388 84,0 462 100,0 

Skupaj 2 0,2 2 0,2 16 1,6 134 13,1 871 85,0 1025 100,0 

 

Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Slovence, so se pokazale 

statistično pomembne razlike (2î = 10,290; g = 4; p = 0,036), medtem ko se med odgovori na 

vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Slovenca, niso pokazale 

statistično pomembne razlike (2î = 6,065; g = 4; p = 0,194). 

 

Kar 99,1 % deklic in 97,6 % dečkov spoštuje oziroma zelo spoštuje Slovence. Kljub izjemno 

visokemu deležu dečkov in deklic pa se je pokazalo, da so deklice bolj kot dečki naklonjene 

odgovoru »zelo spoštujem«, saj je tako odgovorilo 82,7 % deklic in 76,6 % dečkov, medtem 

ko je stališče »spoštujem« podalo 16,5 % deklic in 21,0 % dečkov. Tudi delež deklic (98,9 %) 

in dečkov (97,0 %), ki bi za prijatelja izbrali oziroma vsekakor izbrali Slovenca, je izrazito 

visok.  
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Preglednica 5: Stopnja spoštovanja do Italijanov in odločitev o (ne)izbiri Italijana za prijatelja 

glede na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Italijane 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo Zelo spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 8 1,4 4 0,7 42 7,6 189 34,1 312 56,2 555 100,0 

Dečki 16 3,5 9 2,0 62 13,7 172 38,1 192 42,6 451 100,0 

Skupaj 24 2,4 13 1,3 104 10,3 361 35,9 504 50,1 1006 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Italijana 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 15 2,7 25 4,5 72 13,0 192 34,7 249 45,0 553 100,0 

Dečki 34 7,5 26 5,8 91 20,2 148 32,8 152 33,7 451 100,0 

Skupaj 49 4,9 51 5,1 163 16,2 340 33,9 401 39,9 1004 100,0 

 

Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Italijane, so se pokazale 

statistično pomembne razlike (χ2 = 27,349; g = 4; p = 0,000), prav tako so se statistično 

pomembne razlike pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli 

možnost izbire, izbrali Italijana (χ2 = 28,693; g = 4; p = 0,000). 

 

Kar 90,3 % deklic in 80,7 % dečkov spoštuje oziroma zelo spoštuje Italijane. Deleža sta pri 

obeh visoka, čeprav je delež deklic višji. Italijana bi za prijatelja izbralo oziroma vsekakor 

izbralo več deklic kot dečkov, in sicer štiri petine deklic (79,7 %) in dve tretjini dečkov           

(66,5 %). Deklic, ki za prijatelja ne bi oziroma nikakor ne bi izbrale Italijana, je slaba desetina 

(7,2 %), dečkov pa je dobra desetina (13,3 %). 

 

Preglednica 6: Stopnja spoštovanja do Madžarov in odločitev o (ne)izbiri Madžara za prijatelja 

glede na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Madžare 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo Zelo spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 8 1,4 12 2,1 54 9,6 174 31,0 313 55,8 561 100,0 

Dečki 12 2,6 15 3,3 63 13,8 166 36,2 202 44,1 458 100,0 

Skupaj 20 2,0 27 2,6 117 11,5 340 33,4 515 50,5 1019 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Madžara 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 17 3,1 35 6,4 81 14,8 175 31,9 240 43,8 548 100,0 

Dečki 27 6,0 54 11,9 105 23,2 123 27,2 144 31,8 453 100,0 

Skupaj 44 4,4 89 8,9 186 18,6 298 29,8 384 38,4 1001 100,0 
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Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Madžare, so se pokazale 

statistično pomembne razlike (χ2 = 15,687; g = 4; p = 0,003), tako kot so se pokazale med 

odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Madžara (χ2 = 

33,788; g = 4; p = 0,000). 

 

Dobre štiri petine deklic (86,8 %) in štiri petine dečkov (80,3 %) spoštuje oziroma zelo spoštuje 

Madžare. Kljub sicer visokemu deležu dečkov in deklic se je pokazalo, da so deklice bolj kot 

dečki naklonjene odgovoru »zelo spoštujem«, saj je tako odgovorilo 55,8 % deklic in 31,0 % 

dečkov, medtem ko je stališče »spoštujem« podalo 31,0 % deklic in 36,2 % dečkov. Ko gre za 

odločitev o izbiri Madžara za prijatelja, so razlike med deklicami in dečki opaznejše. Madžara 

bi oziroma bi vsekakor izbrale za prijatelja tri četrtine deklic (75,7 %) in slabe tri petine dečkov 

(58,9 %). Deklic, ki za prijatelja ne bi oziroma nikakor ne bi izbrale Madžara, je desetina          

(9,5 %), dečkov pa dobra šestina (17,9 %). 

 

Preglednica 7: Stopnja spoštovanja do Romov in odločitev o (ne)izbiri Roma za prijatelja glede 

na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Rome 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo Zelo spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 29 5,2 26 4,6 86 15,3 195 34,8 225 40,1 561 100,0 

Dečki 30 6,6 36 8,0 106 23,5 137 30,3 143 31,6 452 100,0 

Skupaj 59 5,8 62 6,1 192 19,0 332 32,8 368 36,3 1013 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Roma 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 53 9,6 66 11,9 128 23,1 143 25,9 163 29,5 553 100,0 

Dečki 64 14,2 69 15,3 146 32,3 80 17,7 93 20,6 452 100,0 

Skupaj 117 11,6 135 13,4 274 27,3 223 22,2 256 25,5 1005 100,0 

 

Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Rome, so se pokazale 

statistično pomembne razlike (χ2 = 20,628; g = 4; p = 0,000), prav tako so se pokazale med 

odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Roma (χ2 = 

29,369; g = 4; p = 0,000). 

 

Tri četrtine deklic (74,9 %) in približno tri petine dečkov (61,9 %) spoštuje oziroma zelo 

spoštuje Rome, medtem ko Romov ne spoštuje oziroma sploh ne spoštuje desetina deklic        

(9,8 %) in skoraj šestina dečkov (14,6 %). Nekaj več kot polovica deklic (55,3 %) in le slabi 
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dve petini dečkov (38,3 %) bi Roma izbrali oziroma vsekakor izbrali za prijatelja, medtem ko 

kar petina deklic (21,5 %) in skoraj tretjina dečkov (29,4 %) Roma ne bi oziroma nikakor ne bi 

izbrali za prijatelja. 

 

Preglednica 8: Stopnja spoštovanja do Albancev in odločitev o (ne)izbiri Albanca za prijatelja 

glede na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Albance 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 26 4,8 23 4,2 112 20,5 158 28,9 228 41,7 547 100,0 

Dečki 27 6,0 27 6,0 79 17,6 158 35,1 159 35,3 450 100,0 

Skupaj 53 5,3 50 5,0 191 19,2 316 31,7 387 38,8 997 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Albanca 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 44 8,1 70 12,9 129 23,7 127 23,3 174 32,0 544 100,0 

Dečki 55 12,3 47 10,5 111 24,8 111 24,8 124 27,7 448 100,0 

Skupaj 99 10,0 117 11,8 240 24,2 238 24,0 298 30,0 992 100,0 

 

Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Albance, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 8,991; g = 4; p = 0,061), prav tako se niso pokazale 

med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Albanca    

(χ2 = 7,337; g = 4; p = 0,119). 

 

Dobri dve tretjini deklic (70,6 %) in približno enak delež dečkov (70,4 %) spoštuje oziroma 

zelo spoštuje Albance. Nekaj več kot polovica deklic (55,3 %) in približno enak delež dečkov 

(52,5 %) bi Albanca izbral oziroma vsekakor izbral za prijatelja, medtem ko kar petina deklic 

(21,0 %) in približno enak delež dečkov (22,8 %) Albanca ne bi oziroma nikakor ne bi izbral 

za prijatelja. 
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Preglednica 9: Stopnja spoštovanja do Kenijcev in odločitev o (ne)izbiri Kenijca za prijatelja 

glede na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kenijce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo Zelo spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 27 5,0 % 22 4,1 % 62 11,4 % 169 31,1 % 263 48,4 % 543 100,0 % 

Dečki 20 4,5 % 28 6,3 % 76 17,1 % 140 31,5 % 180 40,5 % 444 100,0 % 

Skupaj 47 4,8 % 50 5,1 % 138 14,0 % 309 31,3 % 443 44,9 % 987 100,0 % 

 

Za prijatelja bi izbrali Kenijca 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 36 6,6 % 48 8,8 % 129 23,7 % 139 25,6 % 192 35,3 % 544 100,0 % 

Dečki 
40 9,0 % 47 

10,6 

% 
117 26,4 % 107 24,2 % 132 29,8 % 443 100,0 % 

Skupaj 76 7,7 % 95 9,6 % 246 24,9 % 246 24,9 % 324 32,8 % 987 100,0 % 

 

Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kenijce, so se pokazale 

statistično pomembne razlike (χ2 = 11,642; g = 4; p = 0,020), medtem ko se niso pokazale med 

odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Kenijca (χ2 = 

6,573; g = 5; p = 0,254). 

 

Skoraj štiri petine deklic (79,6 %) in slabe tri četrtine dečkov (72,1 %) spoštuje oziroma zelo 

spoštuje Kenijce, medtem ko jih približno desetina deklic (9,0 %) in dečkov (10,8 %) ne 

spoštuje oziroma sploh ne spoštuje. Kenijca bi za prijatelja izbrale oziroma vsekakor izbrale tri 

petine deklic (60,8 %) in nekaj več kot polovica dečkov (54,0 %). Skoraj šestina deklic           

(15,5 %) in skoraj petina dečkov (19,6 %) pa Kenijca ne bi oziroma nikakor ne bi izbrala za 

prijatelja.  
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Preglednica 10: Stopnja spoštovanja do Makedoncev in odločitev o (ne)izbiri Makedonca za 

prijatelja glede na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Makedonce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 15 2,7 13 2,4 66 12,0 187 34,0 269 48,9 550 100,0 

Dečki 20 4,5 14 3,1 74 16,5 150 33,4 191 42,5 449 100,0 

Skupaj 35 3,5 27 2,7 140 14,0 337 33,7 460 46,0 999 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Makedonca 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 25 4,6 40 7,3 114 20,8 160 29,3 208 38,0 547 100,0 

Dečki 34 7,6 37 8,3 112 25,1 123 27,5 141 31,5 447 100,0 

Skupaj 59 5,9 77 7,7 226 22,7 283 28,5 349 35,1 994 100,0 

 

Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Makedonce, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 8,371; g = 4; p = 0,079), prav tako se niso pokazale 

med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Makedonca 

(χ2 = 9,241; g = 4; p = 0,055). 

 

Nekaj več kot štiri petine deklic (82,9 %) in tri četrtine dečkov (75,9 %) spoštuje oziroma zelo 

spoštuje Makedonce. Makedonca bi za prijatelja izbrale oziroma vsekakor izbralo nekaj več kot 

dve tretjini deklic (67,3 %) in tri petine dečkov (59,1 %), medtem ko ga za prijatelja ne bi 

oziroma nikakor ne bi izbrala nekaj več kot desetina deklic (11,9 %) in skoraj šestina dečkov 

(15,9 %).  

 

Preglednica 11: Stopnja spoštovanja do Bošnjakov in odločitev o (ne)izbiri Bošnjaka za 

prijatelja glede na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Bošnjake 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f   f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 13 2,4 14 2,6 63 11,6 179 32,8 276 50,6 545 100,0 

Dečki 15 3,3 16 3,5 70 15,3 136 29,8 220 48,1 457 100,0 

Skupaj 28 2,8 30 3,0 133 13,3 315 31,4 496 49,5 1002 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Bošnjaka 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 27 4,9 44 8,0 93 16,9 161 29,3 224 40,8 549 100,0 

Dečki 28 6,2 32 7,1 86 19,0 124 27,4 182 40,3 452 100,0 

Total 55 5,5 76 7,6 179 17,9 285 28,5 406 40,6 1001 100,0 
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Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Bošnjake, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 5,148; g = 4; p = 0,272), prav tako se niso pokazale 

med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Bošnjaka 

(χ2 = 1,954; g = 4; p = 0,744). 

 

Nekaj več kot štiri petine deklic (83,5 %) in nekaj manj kot štiri petine dečkov (77,9 %) spoštuje 

oziroma zelo spoštuje Bošnjake. Bošnjaka bi za prijatelja izbrali oziroma vsekakor izbrali dobri 

dve tretjini deklic (70,1 %) in podoben delež dečkov (67,7 %), medtem ko ga za prijatelja ne bi 

oziroma vsekakor ne bi izbrala dobra desetina deklic (12,9 %) in podoben delež dečkov         

(13,3 %).  

 

 

Preglednica 12: Stopnja spoštovanja do Hrvatov in odločitev o (ne)izbiri Hrvata za prijatelja 

glede na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Hrvate 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 3 0,5 % 5 0,9 % 36 6,5 % 169 30,6 % 339 61,4 % 552 100,0 % 

Dečki 6 1,3 % 6 1,3 % 55 12,1 % 146 32,2 % 240 53,0 % 453 100,0 % 

Skupaj 9 0,9 % 11 1,1 % 91 9,1 % 315 31,3 % 579 57,6 % 1005 100,0 % 

 

Za prijatelja bi izbrali Hrvata 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 8 1,4 % 19 3,4 % 55 9,9 % 185 33,5 % 286 51,7 % 553 100,0 % 

Dečki 17 3,8 % 19 4,2 % 67 14,9 % 135 30,0 % 212 47,1 % 450 100,0 % 

Skupaj 25 2,5 % 38 3,8 % 122 12,2 % 320 31,9 % 498 49,7 % 1003 100,0 % 

 

Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Hrvate, so se pokazale 

statistično pomembne razlike (2î = 14,031; g = 4; p = 0,007), prav tako so se pokazale med 

odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Hrvata                  

(χ2 = 12,786; g = 4; p = 0,012). 

 

Kar 92,0 % deklic in 85,2 % dečkov spoštuje oziroma zelo spoštuje Hrvate. Kljub visokemu 

deležu dečkov in deklic pa se je pokazalo, da so deklice v večji meri kot dečki naklonjene 

odgovoru »zelo spoštujem«, saj je tako odgovorilo 61,4 % deklic in 53,0 % dečkov, medtem 

ko je stališče »spoštujem« podalo 30,6 % deklic in 32,2 % dečkov. Hrvata bi za prijatelja izbrale 
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oziroma vsekakor izbrale dobre štiri petine deklic (85,2 %) in dobre tri četrtine dečkov            

(77,1 %).  

 

Preglednica 13: Stopnja spoštovanja do Srbov in odločitev o (ne)izbiri Srba za prijatelja glede 

na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Srbe 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo Zelo spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 11 2,0 9 1,6 54 9,9 165 30,2 307 56,2 546 100,0 

Dečki 22 4,9 17 3,8 64 14,2 131 29,0 217 48,1 451 100,0 

Skupaj 33 3,3 26 2,6 118 11,8 296 29,7 524 52,6 997 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Srba 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 21 3,8 27 4,9 94 17,1 157 28,5 252 45,7 551 100,0 

Dečki 35 7,8 28 6,2 93 20,7 115 25,6 179 39,8 450 100,0 

Skupaj 56 5,6 55 5,5 187 18,7 272 27,2 431 43,1 1001 100,0 

 

Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Srbe, so se pokazale 

statistično pomembne razlike (χ2 = 17,445; g = 4; p = 0,002), prav tako so se pokazale med 

odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Srba                       

(χ2 = 12,308; g = 4; p = 0,015). 

 

Dobre štiri petine deklic (84,4 %) in slabe štiri petine dečkov (77,2 %) spoštuje oziroma zelo 

spoštuje Srbe. Kljub sicer visokemu deležu dečkov in deklic pa se je pokazalo, da so deklice 

bolj kot dečki naklonjene odgovoru »zelo spoštujem«, saj je tako odgovorilo 56,2 % deklic in 

48,1 % dečkov, medtem ko je stališče »spoštujem« podalo 30,2 % deklic in 29,0 % dečkov. 

Delež deklic, ki Srbov ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, je manjši od deleža dečkov 

(deklice: 3,7 %; dečki: 8,6 %), čeprav sta oba deleža pod desetino. Srba bi za prijatelja izbrale 

oziroma vsekakor izbrale nekaj manj kot tri četrtine deklic (74,2 %) in nekaj manj kot dve 

tretjini dečkov (65,3 %), medtem ko ga za prijatelja ne bi oziroma nikakor ne bi izbrala niti 

desetina deklic (8,7 %) in skoraj šestina dečkov (14,0 %). 
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Preglednica 14: Stopnja spoštovanja do Angležev in odločitev o (ne)izbiri Angleža za prijatelja 

glede na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Angleže 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo Zelo spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 9 1,6 7 1,3 23 4,2 141 25,7 369 67,2 549 100,0 

Dečki 5 1,1 5 1,1 28 6,2 119 26,4 294 65,2 451 100,0 

Skupaj 14 1,4 12 1,2 51 5,1 260 26,0 663 66,3 1000 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Angleža 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 10 1,8 7 1,3 28 5,1 150 27,3 354 64,5 549 100,0 

Dečki 16 3,5 7 1,6 31 6,9 102 22,6 295 65,4 451 100,0 

Skupaj 26 2,6 14 1,4 59 5,9 252 25,2 649 64,9 1000 100,0 

 

Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Angleže, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 2,734; g = 4; p = 0,603), prav tako se niso pokazale 

med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Angleža    

(χ2 = 6,502; g = 4; p = 0,165). 

 

Kar 92,9 % deklic in 91,6 % dečkov spoštuje oziroma zelo spoštuje Angleže. Prav tako sta 

visoka deleža deklic (91,8 %) in dečkov (88,0 %), ki bi za prijatelja izbrali oziroma vsekakor 

izbrali Angleža. 

 

Preglednica 15: Stopnja spoštovanja do Kitajcev in odločitev o (ne)izbiri Kitajca za prijatelja 

glede na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kitajce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo Zelo spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 25 4,6 18 3,3 69 12,6 164 30,0 270 49,5 546 100,0 

Dečki 24 5,3 16 3,5 79 17,5 134 29,7 198 43,9 451 100,0 

Skupaj 49 4,9 34 3,4 148 14,8 298 29,9 468 46,9 997 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Kitajca 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 34 6,3 46 8,5 99 18,2 144 26,5 221 40,6 544 100,0 

Dečki 47 10,5 37 8,2 107 23,8 93 20,7 165 36,7 449 100,0 

Skupaj 81 8,2 83 8,4 206 20,7 237 23,9 386 38,9 993 100,0 
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Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kitajce, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 5,912; g = 4; p = 0,206), medtem ko so se pokazale 

med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Kitajca       

(χ2 = 13,507; g = 4; p = 0,009). 

 

Skoraj štiri petine deklic (79,5 %) in skoraj tri četrtine dečkov (73,6 % ) spoštuje oziroma zelo 

spoštuje Kitajce. Kitajca bi za prijatelja izbrali oziroma vsekakor izbrali nekaj več kot dve 

tretjini deklic (67,1 %) in skoraj tri petine dečkov (57,5 %), medtem ko ga za prijatelja ne bi 

oziroma nikakor ne bi izbrala skoraj šestina deklic (14,7 %) in skoraj petina dečkov (18,7 %).  

 

Preglednica 16: Stopnja spoštovanja do Nemcev in odločitev o (ne)izbiri Nemca za prijatelja 

glede na spol učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Nemce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 10 1,8 11 2,0 33 6,1 137 25,2 352 64,8 543 100,0 

Dečki 14 3,1 13 2,9 42 9,3 137 30,4 245 54,3 451 100,0 

Skupaj 24 2,4 24 2,4 75 7,5 274 27,6 597 60,1 994 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Nemca 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Deklice 18 3,3 22 4,0 61 11,2 151 27,6 295 53,9 547 100,0 

Dečki 23 5,1 26 5,8 71 15,7 125 27,7 207 45,8 452 100,0 

Skupaj 41 4,1 48 4,8 132 13,2 276 27,6 502 50,3 999 100,0 

 

Med odgovori deklic in dečkov na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Nemce, so se pokazale 

statistično pomembne razlike (χ2 = 12,684; g = 4; p = 0,013), prav tako so se pokazale med 

odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Nemca                   

(χ2 = 10,638; g = 4; p = 0,031). 

 

Kar 90,1 % deklic in 84,7 % dečkov spoštuje oziroma zelo spoštuje Nemce. Kljub zelo 

visokemu deležu dečkov in deklic pa se je pokazalo, da so deklice bolj kot dečki naklonjene 

odgovoru »zelo spoštujem«, saj je tako odgovorilo 64,8 % deklic in 54,3 % dečkov, medtem 

ko je stališče »spoštujem« podalo 25,2 % deklic in 30,4 % dečkov. Nemca bi za prijatelja izbrale 

oziroma vsekakor izbrale dobre štiri petine deklic (81,5 %) in skoraj tri četrtine dečkov           

(73,5 %). 
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5.2.1.1.1.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na odnos učencev do etnij glede na spol učencev 

Iz podatkov naše raziskave je mogoče razbrati, da je načelna stopnja spoštovanja deklic do 

različnih etnij zelo visoka, in sicer spoštuje oz. zelo spoštuje jih velika večina9 deklic. Izjema 

so samo Romi, ki jih spoštuje oz. zelo spoštuje dobra večina deklic. Dečki sicer vse etnije 

spoštujejo v veliki ali dobri večini, a tudi pri njih se kaže najslabši odnos do Romov, saj jih 

spoštujejo v slabi večini. Pri tem velja povedati, da se razlike med dečki in deklicami v 

spoštovanju do etnij, ki jih spoštuje oz. zelo spoštuje velika večina enih in drugih, kažejo 

predvsem med stališčem »spoštujem« in »zelo spoštujem«, pri čemer se deklice vedno bolj kot 

dečki nagibajo k stopnji »zelo spoštujem«.  

 

Drugačna je slika o odločitvi vstopanja v bližnje odnose z etnijami. Tudi v tem primeru se je 

sicer pokazalo, da so deklice v primerjavi z dečki bolj pripravljene vstopati v bližnje odnose s 

posamezniki različnih etnij, pa vendar so deleži dečkov in deklic, ki so na to pripravljeni, nižji 

od tistih, ki etnije spoštujejo. Deklice bi sicer različne etnije izbrale oz. vsekakor izbrale v veliki 

ali dobri večini, le Roma bi za prijatelja izbrala oz. vsekakor izbrala nekaj več kot polovica 

deklic. Tudi dečki bi samo v slabem dvopetinskem deležu za prijatelja izbrali oz. vsekakor 

izbrali Roma, a slabši odnos z vidika vstopanja v bližnje odnose se kaže tudi do Madžarov in 

Srbov ter Kitajcev, saj bi jih za prijatelja izbrala oz. vsekakor izbrala samo slaba večina dečkov. 

Izpostaviti velja tudi dejstvo, da Kitajca ne bi oz. nikakor ne bi izbrala skoraj petina dečkov, 

kar petina deklic in skoraj tretjina dečkov pa ne bi oz. nikakor ne bi izbrala za prijatelja Roma.  

 

Največja razlika med dvema dimenzijama odnosa se je pri deklicah in dečkih pokazala v odnosu 

do Romov, saj Rome načelno spoštujejo oz. zelo spoštujejo tri četrtine deklic, medtem ko bi jih 

za prijatelja izbrala oz. vsekakor izbrala samo dobra polovica. Odnos dečkov do Romov pa je 

bistveno slabši, saj jih načelno spoštujejo oz. zelo spoštujejo približno tri petine dečkov, 

medtem ko bi Roma za prijatelja izbrali oz. vsekakor izbrali samo slabi dve petini dečkov. 

 

Podobni rezultati so se pokazali tudi v drugih raziskavah. V raziskavi Žakelj in Kralj (2012), v 

kateri so učence spraševali, ali bi za prijatelja izbrali oz. ali bi sedeli poleg nekoga, ki je druge 

kulture, vere ali spola, se je pokazal bolj pozitiven odnos med dekleti. 

 

                                                      
9 Zaradi večje preglednosti v nadaljevanju z izrazom »velika večina« označujemo 80,5 % anketirancev in več, 

»dobra večina« pomeni od 66,0 % do 79,5 % anketirancev, »slaba večina« pa od 65,5 % do 56,0 % anketirancev. 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

122 

 

Vzroke za to, da so deklice v vseh primerih bolj spoštljive in bolj pripravljene stopiti v bližnji 

odnos s pripadniki drugih etnij, gre lahko iskati v družbenih pričakovanjih do deklic, vezanih 

na osebnostne lastnosti, ki se jim jih pripisuje. Že od otrokove najzgodnejše starosti z izbiro 

barve oblačil in igrač »za deklice« in »za dečke« otrokom sporočamo, kaj od njih pričakujemo, 

oziroma jih vzgajamo skladno s spolnimi stereotipi (dovolj je vpogled v kataloge igrač, v 

katerih so dečki navadno reprezentirani v modri in temnejših barvah, igrajo se mehanike, 

vojake, upravljajo z orodjem, medtem ko so deklice navadno v rožnati barvi in svetlih barvah, 

oblečene v princese, v kuhinji ali ob vozičku z dojenčkom). Ti stereotipi se pozneje v vrtcu in 

osnovni šoli še okrepijo, kar se odraža na primer skozi tipično deške in dekliške igre in igrače 

ter zasmehovanje, če se dečki igrajo z dekliškimi igračami, deklice pa z deškimi. Pri tem velja 

izpostaviti, da so stereotipne deške lastnosti pri deklicah razumljene kot manj sporne kot pri 

dečkih, saj se od dečkov pričakujeta pogum in moč, ne pa boječnost, krhkost in pripravljenost 

pomagati. Ali drugače: če deklice z izkazanim pogumom pogosto pridobijo spoštovanje 

okolice, se krhke dečke hitro označi za pomehkužene, zaradi česar izgubijo spoštovanje okolice 

(Beal, 1994; Marjanovič Umek, 2004). Če torej velja, da je spolno značilno vedenje priučeno, 

saj otrok že v fazi primarne socializacije zazna razlike med spoloma, iz tega izhaja, da se deklice 

in dečki vedejo skladno s tem, kar je v družbi za njihov spol primerno in zaželeno (gl. npr. 

Colombo, 2003; Grossman, 2004; Jeraj, 2013; Marjanovič Umek, 2004). Izsledke naše 

raziskave lahko tako povežemo s tem, da se od deklic na primer pričakuje, da so bolj čustvene 

in razumevajoče, empatične ter prijaznejše in skrbnejše v odnosu do drugih in njihovih potreb, 

od dečkov pa, da so agresivnejši, tekmovalnejši, konfliktnejši in dominantnejši (Colombo, 

2003; Jeraj, 2013; Ruspini, 2009). Pri tem učitelji, ki imajo pri utrjevanju spolnih stereotipov 

pomembno (če ne celo največjo) vlogo (Colombo, 2003; Jeraj, 2013), družbeno primernejše 

vedenje pri dekletih celo pogosteje nagradijo kot pri dečkih, s čimer tovrstno vedenje dodatno 

podkrepljujejo (Grossman, 2004). 

 

Tudi v intervjujih z učenci so ti v vseh fokusnih skupinah razlago za boljši odnos deklic do 

pripadnikov različnih etnij iskali v stereotipnih dekliških in deških vlogah, npr. »Punce so itak 

bolj prijazne« (odgovor v Fu1), »Me smo bolj odprte od fantov« (odgovor v Fu2), »Fante itak 

nič ne briga za nobenga« (odgovor v Fu4), »Fantje so bolj zaprti od punc« (odgovor v Fu3); 

»Fantje so manj čustveni in občutljivi od deklet« (odgovor v Fu4). Učenci v fokusni skupini 3 

so se spomnili na dogodek, ko so se fantje norčevali iz deklice, ki se je preselila iz Bosne, saj 

je imela drugačen naglas, predvsem pa naj bi jih motila njena izgovarjava glasu »l«. 
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5.2.1.1.2 Odnos do etnij glede na etnično pripadnost učencev 

Preglednica 17: Stopnja spoštovanja do Slovencev in odločitev o (ne)izbiri Slovenca za 

prijatelja glede na etnično pripadnost učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Slovence 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 1 0,1 1 0,1 6 0,8 116 14,7 665 84,3 789 100,0 

Bošnjaki 0 0,0 0 0,0 2 5,6 15 41,7 19 52,8 36 100,0 

Madžari 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 34,6 17 65,4 26 100,0 

Albanci 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 26,1 17 73,9 23 100,0 

Srbi 0 0,0 0 0,0 1 5,0 6 30,0 13 65,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 0 0,0 1 5,6 6 33,3 11 61,1 18 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 25,0 27 75,0 36 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 
1 3,1 0 0,0 2 6,3 11 34,4 18 56,3 32 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 20,0 16 80,0 20 100,0 

Skupaj 2 0,2 1 0,1 12 1,2 182 18,2 803 80,3 1000 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Slovenca 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 0 0,0 0 0,0 6 0,8 88 11,2 695 88,1 789 100,0 

Bošnjaki 1 2,7 0 0,0 4 10,8 8 21,6 24 64,9 37 100,0 

Madžari 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 26,9 19 73,1 26 100,0 

Albanci 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,7 21 91,3 23 100,0 

Srbi 0 0,0 0 0,0 2 10,0 3 15,0 15 75,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 1 5,9 0 0,0 5 29,4 11 64,7 17 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 
0 0,0 0 0,0 1 2,7 4 10,8 32 86,5 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 
1 3,2 1 3,2 1 3,2 8 25,8 20 64,5 31 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 
0 0,0 0 0,0 1 5,3 2 10,5 16 84,2 19 100,0 

Skupaj 2 0,2 2 0,2 15 1,5 127 12,7 853 85,4 999 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Slovence, so se glede na etnično 

pripadnost učencev pokazale statistično pomembne razlike (2î = 53,701, g = 32, p = 0,009), 

prav tako so se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost 

izbire, izbrali Slovenca (2î = 62,788, g = 32, p = 0,001). 

 

Slovence v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo Madžari, Albanci, Slovenci in 

etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi ter Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) (vsi 100,0 %). 
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Enako je odgovorilo tudi 99 % Slovencev, 95 % Srbov, 94,4 % Romov in enak delež Bošnjakov 

ter 90,6 % drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov.  

 

Slovenca bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali Madžari in 

Albanci (oboji 100,0 %). Enako je odgovorilo 99,2 % Slovencev, 97,3 % Slovencev in etnij iz 

nekdanje Jugoslavije in/ali Romov, 94,7 % Slovencev in drugih (Nejug./Neromi), 94,1 % 

Romov, 90,3 % drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov, 90,0 % Srbov in 86,5 % 

Bošnjakov. 

 

Preglednica 18: Stopnja spoštovanja do Italijanov in odločitev o (ne)izbiri Italijana za prijatelja 

glede na etnično pripadnost učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Italijane 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 12 1,5 12 1,5 70 9,0 271 34,8 414 53,1 779 100,0 

Bošnjaki 3 8,3 1 2,8 7 19,4 10 27,8 15 41,7 36 100,0 

Madžari 2 8,7 1 4,3 1 4,3 6 26,1 13 56,5 23 100,0 

Albanci 1 4,3 0 0,0 5 21,7 11 47,8 6 26,1 23 100,0 

Srbi 0 0,0 0 0,0 2 10,0 10 50,0 8 40,0 20 100,0 

Romi 1 6,7 0 0,0 1 6,7 10 66,7 3 20,0 15 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

4 11,1 0 0,0 6 16,7 11 30,6 15 41,7 36 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

0 0,0 0 0,0 6 20,0 12 40,0 12 40,0 30 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 0 0,0 3 15,8 8 42,1 8 42,1 19 100,0 

Skupaj 23 2,3 14 1,4 101 10,3 349 35,6 494 50,4 981 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Italijana 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 32 4,1 42 5,4 124 16,0 260 33,5 317 40,9 775 100,0 

Bošnjaki 5 13,5 2 5,4 6 16,2 8 21,6 16 43,2 37 100,0 

Madžari 1 4,3 2 8,7 4 17,4 9 39,1 7 30,4 23 100,0 

Albanci 1 4,3 0 0,0 6 26,1 10 43,5 6 26,1 23 100,0 

Srbi 1 5,0 1 5,0 3 15,0 8 40,0 7 35,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 1 7,1 3 21,4 6 42,9 4 28,6 14 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

5 13,5 1 2,7 5 13,5 11 29,7 15 40,5 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

1 3,4 2 6,9 7 24,1 11 37,9 8 27,6 29 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

1 5,3 0 0,0 1 5,3 7 36,8 10 52,6 19 100,0 

Skupaj 47 4,8 51 5,2 159 16,3 330 33,8 390 39,9 977 100,0 
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Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Italijane, so se med učenci različnih etnij 

pokazale statistično pomembne razlike med različnimi etnijami (2î = 52,854, g = 32, p = 0,012), 

medtem ko se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli 

možnost izbire, izbrali Italijana, pokazale statistično pomembne razlike med različnimi 

etnijami (2î = 28,464, g = 32, p = 0,646). 

 

Italijane v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo Srbi (90,9 %). Enako je 

odgovoril podoben delež Slovencev (87,9 %) in Romov (86,7 %), dobre štiri petine Slovencev 

in drugih (Nejug./Neromi) (84,2 %) ter Madžarov (82,6 %), štiri petine drugih etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (80,0 %), slabe tri četrtine Albancev (73,9 %), Slovencev in etnij iz 

nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (72,2 %) ter dobri dve tretjini Bošnjakov (69,4 %). Med 

tistimi, ki Italijanov ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega Srba, nikogar med 

drugimi etnijami iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi, nikogar med Slovenci in drugimi 

(Nejug./Neromi), je pa dobra desetina Madžarov (13,0 %), Bošnjakov (11,1 %), Slovencev in 

etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (11,1 %) ter 6,7 % Romov, 4,3 % Albancev in          

3,1 % Slovencev.  

 

Italijana bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali Slovenci in drugi 

(Nejug./Neromi) (89,5 %). Enako je odgovorilo tri četrtine Srbov (75,0 %) in Slovencev         

(74,5 %), slabe tri četrtine Romov (71,4 %), dobri dve tretjini Slovencev in etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (70,3 %), Albancev (69,6 %) in Madžarov (69,6 %) ter slabi dve 

tretjini drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (65,5 %) in Bošnjakov (64,9 %). Med 

tistimi, ki za prijatelja ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali Italijana, je največji delež Bošnjakov 

(18,9 %), sledijo Slovenci in etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (16,2 %), dobra desetina 

Madžarov (13,0 %), desetina drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (10,3 %), Srbov 

(10,0 %) in Slovencev (9,5 %) ter 7,1 % Romov, 5,3 % Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) 

ter 4,3 % Albancev. 
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Preglednica 19: Stopnja spoštovanja do Madžarov in odločitev o (ne)izbiri Madžara za prijatelja 

glede na etnično pripadnost učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Madžare 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 9 1,1 17 2,2 87 11,1 257 32,8 414 52,8 784 100,0 

Bošnjaki 3 8,3 1 2,8 6 16,7 13 36,1 13 36,1 36 100,0 

Madžari 0 0,0 0 0,0 1 3,8 5 19,2 20 76,9 26 100,0 

Albanci 0 0,0 1 4,3 7 30,4 9 39,1 6 26,1 23 100,0 

Srbi 1 5,0 0 0,0 3 15,0 8 40,0 8 40,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 0 0,0 1 5,9 10 58,8 6 35,3 17 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

3 8,1 5 13,5 4 10,8 11 29,7 14 37,8 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

2 6,5 1 3,2 5 16,1 13 41,9 10 32,3 31 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 0 0,0 1 5,0 7 35,0 12 60,0 20 100,0 

Skupaj 18 1,8 25 2,5 115 11,6 333 33,5 503 50,6 994 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Madžara 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 29 3,7 70 9,0 144 18,6 239 30,9 292 37,7 774 100,0 

Bošnjaki 4 10,8 5 13,5 6 16,2 12 32,4 10 27,0 37 100,0 

Madžari 0 0,0 0 0,0 1 4,0 4 16,0 20 80,0 25 100,0 

Albanci 0 0,0 1 4,5 8 36,4 7 31,8 6 27,3 22 100,0 

Srbi 1 5,0 3 15,0 4 20,0 5 25,0 7 35,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 1 6,3 2 12,5 5 31,3 8 50,0 16 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

2 5,6 3 8,3 6 16,7 10 27,8 15 41,7 36 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

2 7,1 4 14,3 5 17,9 10 35,7 7 25,0 28 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

1 5,3 0 0,0 4 21,1 2 10,5 12 63,2 19 100,0 

Skupaj 39 4,0 87 8,9 180 18,4 294 30,1 377 38,6 977 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Madžare, so se med učenci različnih 

etnij pokazale statistično pomembne razlike med različnimi etnijami (60,497, g = 32,                      

p = 0,002), prav tako so se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi 

imeli možnost izbire, izbrali Madžara, so se pokazale statistično pomembne razlike med 

različnimi etnijami (2î = 49,041, g = 32, p = 0,028). 

 

Madžare v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo Madžari (96,2 %), sledijo 

Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) (95,0 %) ter Romi (94,1 %). Enako je odgovorilo dobre štiri 

petine Slovencev (85,6 %), štiri petine Srbov (80,0 %), slabe tri četrtine drugih etnij iz nekdanje 
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Jugoslavije in/ali Romov (74,2 %) in Bošnjakov (72,2 %), dobri dve tretjini Slovencev in etnij 

iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (67,6 %) ter skoraj dve tretjini Albancev (65,2 %). Med 

tistimi, ki Madžarov ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega Madžara, Roma in 

nikogar med Slovenci in drugimi (Nejug./Neromi), je pa dobra petina Slovencev in etnij iz 

nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (21,6 %), nekaj več kot desetina Bošnjakov (11,1 %), 

desetina drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (9,7 %) ter zanemarljivi deleži 

Slovencev (3,3 %), Srbov (5,0 %) in Albancev (4,3 %). 

 

Madžara bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali Madžari (96,0 %). 

Enako je odgovorilo štiri petine Romov (81,3 %), skoraj tri četrtine Slovencev in drugih 

(Nejug./Neromi) (73,7 %), dobri dve tretjini Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali 

Romov (69,4 %) ter Slovencev (68,6 %) in približno tri petine drugih etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (60,7 %), Srbov (60,0 %), Bošnjakov (59,5 %) in Albancev (59,1 %). 

Med tistimi, ki Madžara ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, ni nobenega Madžara, 

je pa skoraj četrtina Bošnjakov (24,3 %), dobra petina drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali 

Romov (21,4 %), petina Srbov (20,0 %), dobra desetina Slovencev in etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (13,9 %) in Slovencev (12,8 %) ter 6,3 % Romov, 5,3 % Slovencev 

in drugih (Nejug./Neromi) in 4,5 % Albancev. 
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Preglednica 20: Stopnja spoštovanja do Romov in odločitev o (ne)izbiri Roma za prijatelja 

glede na etnično pripadnost učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Rome 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 41 5,3 47 6,0 147 18,8 262 33,6 283 36,3 780 100,0 

Bošnjaki 4 10,8 3 8,1 9 24,3 8 21,6 13 35,1 37 100,0 

Madžari 1 4,0 2 8,0 4 16,0 10 40,0 8 32,0 25 100,0 

Albanci 0 0,0 0 0,0 6 27,3 8 36,4 8 36,4 22 100,0 

Srbi 3 15,8 2 10,5 5 26,3 5 26,3 4 21,1 19 100,0 

Romi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 33,3 12 66,7 18 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

5 13,5 2 5,4 4 10,8 11 29,7 15 40,5 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

2 6,5 2 6,5 5 16,1 14 45,2 8 25,8 31 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 0 0,0 6 30,0 4 20,0 10 50,0 20 100,0 

Skupaj 56 5,7 58 5,9 186 18,8 328 33,2 361 36,5 989 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Roma 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 89 11,5 109 14,1 214 27,6 167 21,5 196 25,3 775 100,0 

Bošnjaki 4 11,1 6 16,7 8 22,2 8 22,2 10 27,8 36 100,0 

Madžari 3 11,5 3 11,5 7 26,9 10 38,5 3 11,5 26 100,0 

Albanci 0 0,0 1 4,3 10 43,5 6 26,1 6 26,1 23 100,0 

Srbi 5 25,0 3 15,0 7 35,0 3 15,0 2 10,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 0 0,0 1 6,3 5 31,3 10 62,5 16 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

5 13,5 2 5,4 10 27,0 8 21,6 12 32,4 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

5 17,9 4 14,3 6 21,4 5 17,9 8 28,6 28 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 4 20,0 2 10,0 8 40,0 6 30,0 20 100,0 

Skupaj 111 11,3 132 13,5 265 27,0 220 22,4 253 25,8 981 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Rome, se med učenci različnih etnij niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 45,656, g = 32, p = 0,056), so se pa pokazale med 

odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Roma                     

(2î = 54,680, g = 32, p = 0,008). 

 

Rome v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo Romi (100,0 %). Enako je 

odgovorilo slabe tri četrtine Albancev (72,7 %), Madžarov (72,0 %), drugih etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (71,0 %), dobri dve tretjini Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije 

in/ali Romov (70,3 %), Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (70,0 %), Slovencev (69,9 %), 

slabe tri petine Bošnjakov (56,8 %) in nekaj manj kot polovica Srbov (47,4 %). Med tistimi, ki 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

129 

 

Romov ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega Roma, Albanca in nikogar med 

Slovenci in drugimi (Nejug./Neromi), je pa dobra četrtina Srbov (26,3 %), skoraj petina 

Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (18,9 %) in Bošnjakov (18,9 %) ter 

dobra desetina drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (12,9 %), Madžarov (12,0 %) 

in Slovencev (11,3 %). 

 

Roma bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali Romi (93,8 %), za 

njimi pa dobri dve tretjini Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (70,0 %), dobra polovica 

Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (54,1 %) ter Albancev (52,2 %), 

polovica Bošnjakov (50,0 %) in enak delež Madžarov (50,0 %), manj kot polovica Slovencev 

(46,8 %) in prav tako manj kot polovica drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov        

(46,4 %) in samo četrtina Srbov (25,0 %). Med tistimi, ki Roma ne bi oziroma nikakor ne bi 

izbrali za prijatelja, ni nobenega Roma, sta pa dve petini Srbov (40,0 %), skoraj tretjina drugih 

etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (32,1 %), dobra četrtina Bošnjakov (27,8 %), četrtina 

Slovencev (25,5 %), slaba četrtina Madžarov (23,1 %), petina Slovencev in drugih 

(Nejug./Neromi) (20,0 %), slaba petina Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov 

(18,9 %) in 4,3 % Albancev.  
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Preglednica 21: Stopnja spoštovanja do Albancev in odločitev o (ne)izbiri Albanca za prijatelja 

glede na etnično pripadnost učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Albance 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 37 4,8 41 5,3 153 19,8 253 32,8 287 37,2 771 100,0 

Bošnjaki 2 5,6 1 2,8 4 11,1 16 44,4 13 36,1 36 100,0 

Madžari 2 8,7 1 4,3 5 21,7 6 26,1 9 39,1 23 100,0 

Albanci 0 0,0 0 0,0 2 8,7 2 8,7 19 82,6 23 100,0 

Srbi 1 5,3 3 15,8 5 26,3 5 26,3 5 26,3 19 100,0 

Romi 0 0,0 1 7,1 5 35,7 6 42,9 2 14,3 14 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

2 5,6 1 2,8 3 8,3 10 27,8 20 55,6 36 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

2 6,5 1 3,2 4 12,9 10 32,3 14 45,2 31 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

1 5,3 0 0,0 4 21,1 4 21,1 10 52,6 19 100,0 

Skupaj 47 4,8 49 5,0 185 19,0 312 32,1 379 39,0 972 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Albanca 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 80 10,4 99 12,9 190 24,8 188 24,5 209 27,3 766 100,0 

Bošnjaki 2 5,4 1 2,7 7 18,9 11 29,7 16 43,2 37 100,0 

Madžari 2 8,3 4 16,7 9 37,5 7 29,2 2 8,3 24 100,0 

Albanci 1 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 95,5 22 100,0 

Srbi 2 10,5 5 26,3 4 21,1 5 26,3 3 15,8 19 100,0 

Romi 1 7,7 0 0,0 5 38,5 5 38,5 2 15,4 13 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

2 5,4 2 5,4 8 21,6 7 18,9 18 48,6 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

5 17,2 2 6,9 5 17,2 7 24,1 10 34,5 29 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 1 5,0 5 25,0 6 30,0 8 40,0 20 100,0 

Skupaj 95 9,8 114 11,8 233 24,1 236 24,4 289 29,9 967 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Albance, so se med učenci različnih etnij 

pokazale statistično pomembne razlike med različnimi etnijami (2î = 47,159, g = 32, p = 0,041), 

prav tako so se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost 

izbire, izbrali Albanca (2î = 90,788, g = 32, p = 0,000). 

 

Albance v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo Albanci (91,3 %). Enako so 

odgovorile dobre štiri petine Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (83,3 %) 

ter nekaj več kot štiri petine Bošnjakov (80,6 %), dobre tri četrtine drugih etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (77,4 %), slabe tri četrtine Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (73,7 
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%), dobri dve tretjini Slovencev (70,0 %), skoraj dve tretjini Madžarov (65,2 %), slabe tri petine 

Romov (57,1 %) in nekaj več kot polovica Srbov (52,6 %). 

 

Albanca bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali Albanci (95,5 %). 

Enako je odgovorilo skoraj tri četrtine Bošnjakov (73,0 %), dobri dve tretjini Slovencev in 

drugih (Nejug./Neromi) (70,0 %), dobri dve tretjini Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije 

in/ali Romov (67,6 %), skoraj tri petine drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (58,6 

%), dobra polovica Romov (53,8 %), nekaj več kot polovica Slovencev (51,8 %), dobri dve 

petini Srbov (42,1 %) in niti dve petini Madžarov (37,5 %). 

 

Med tistimi, ki Albancev ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega Albanca, je 

pa petina Srbov (21,1 %), dobra desetina Madžarov (13,0 %), desetina Slovencev (10,1 %), 

slaba desetina drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (9,7 %), podoben delež 

Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (8,3 %) ter Bošnjakov (8,3 %), 7,1 % 

Romov ter 5,3 % Slovencev in drugih (Nejug./Neromi). 

 

Med tistimi, ki Albanca ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je dobra tretjina Srbov 

(36,8 %), četrtina Madžarov (25,0 %), skoraj četrtina drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali 

Romov (24,1 %) in Slovencev (23,4 %), desetina Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije 

in/ali Romov (10,8 %), niti desetina Bošnjakov (8,1 %), Romov (7,7 %), 5,0 % Slovencev in 

drugih (Nejug./Neromi) in 4,5 % Albancev. 
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Preglednica 22: Stopnja spoštovanja do Kenijcev in odločitev o (ne)izbiri Kenijca za prijatelja 

glede na etnično pripadnost učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kenijca 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 27 3,5 30 3,9 95 12,4 252 32,9 362 47,3 766 100,0 

Bošnjaki 5 13,9 2 5,6 4 11,1 10 27,8 15 41,7 36 100,0 

Madžari 2 9,5 1 4,8 6 28,6 5 23,8 7 33,3 21 100,0 

Albanci 0 0,0 3 13,0 5 21,7 7 30,4 8 34,8 23 100,0 

Srbi 2 10,0 3 15,0 3 15,0 4 20,0 8 40,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 0 0,0 6 46,2 4 30,8 3 23,1 13 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

3 8,1 2 5,4 7 18,9 10 27,0 15 40,5 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

3 10,7 1 3,6 5 17,9 9 32,1 10 35,7 28 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

2 10,0 3 15,0 2 10,0 5 25,0 8 40,0 20 100,0 

Skupaj 44 4,6 45 4,7 133 13,8 306 31,7 436 45,2 964 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Kenijca 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 52 6,8 69 9,0 187 24,5 197 25,8 258 33,8 763 100,0 

Bošnjaki 5 14,3 5 14,3 4 11,4 7 20,0 14 40,0 35 100,0 

Madžari 2 8,7 3 13,0 10 43,5 6 26,1 2 8,7 23 100,0 

Albanci 0 0,0 3 13,6 6 27,3 7 31,8 6 27,3 22 100,0 

Srbi 3 15,8 3 15,8 3 15,8 4 21,1 6 31,6 19 100,0 

Romi 1 7,1 0 0,0 5 35,7 5 35,7 3 21,4 14 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 
3 8,3 3 8,3 9 25,0 7 19,4 14 38,9 36 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 
4 13,8 2 6,9 10 34,5 5 17,2 8 27,6 29 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 
1 5,0 3 15,0 4 20,0 5 25,0 7 35,0 20 100,0 

Skupaj 71 7,4 91 9,5 238 24,8 243 25,3 318 33,1 961 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kenijce, se med učenci različnih etnij 

niso pokazale statistično pomembne razlike med različnimi etnijami (2î = 44,837, g = 32,              

p = 0,065), prav tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi 

imeli možnost izbire, izbrali Kenijca (2î = 33,638, g = 40, p = 0,751). 

 

Kenijce v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo Slovenci (80,2 %), sledita dobri 

dve tretjini Bošnjakov (69,4 %), podoben delež drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali 

Romov (67,9 %) ter Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (67,6 %), skoraj 

dve tretjini Albancev (65,2 %) in Slovencev in ostalih (Nejug./Neromi) (65,0 %), tri petine 

Srbov (60,0 %), skoraj tri petine Madžarov (57,1 %) in dobra polovica Romov (53,8 %). Med 
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tistimi, ki Kenijcev ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega Roma, je pa četrtina 

Srbov (25,0 %) in Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (25,0 %), skoraj petina Bošnjakov 

(19,4 %), skoraj šestina Madžarov (14,3 %), drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov 

(14,3 %), dobra desetina Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (13,5 %), 

Albancev (13,0 %) in slaba desetina Slovencev (7,4 %). 

 

Kenijca bi za prijatelja v največjem, in sicer tripetinskem deležu izbrali oziroma vsekakor 

izbrali Bošnjaki (60,0 %) in Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) (60,0 %). Enako so odgovorile 

slabe tri petine Slovencev (59,6 %), Albancev (59,1 %), Slovencev in etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (58,3 %), Romov (57, %), dobra polovica Srbov (52,6 %), dobri dve 

petini drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (44,8 %) ter dobra tretjina Madžarov 

(34,8 %). Med tistimi, ki Kenijca ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je skoraj 

tretjina Srbov (31,6 %), dobra četrtina Bošnjakov (28,6 %), dobra petina Madžarov      (21,7 

%), nekaj več kot petina drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (20,7 %), petina 

Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (20,0 %), šestina Slovencev in etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (16,7 %), podoben delež Slovencev (15,9 %), dobra desetina 

Albancev (13,6 %) in slaba desetina Romov (7,1 %). 
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Preglednica 23: Stopnja spoštovanja do Makedoncev in odločitev o (ne)izbiri Makedonca za 

prijatelja glede na etnično pripadnost učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Makedonce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 25 3,3 19 2,5 103 13,4 265 34,5 356 46,4 768 100,0 

Bošnjaki 3 8,1 0 0,0 5 13,5 13 35,1 16 43,2 37 100,0 

Madžari 0 0,0 2 8,7 3 13,0 10 43,5 8 34,8 23 100,0 

Albanci 0 0,0 0 0,0 6 26,1 11 47,8 6 26,1 23 100,0 

Srbi 0 0,0 1 5,0 2 10,0 6 30,0 11 55,0 20 100,0 

Romi 1 7,1 0 0,0 5 35,7 4 28,6 4 28,6 14 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

3 8,3 1 2,8 3 8,3 11 30,6 18 50,0 36 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

1 3,1 0 0,0 3 9,4 5 15,6 23 71,9 32 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 0 0,0 4 20,0 7 35,0 9 45,0 20 100,0 

 Skupaj 33 3,4 23 2,4 134 13,8 332 34,1 451 46,4 973 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Makedonca 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 45 5,9 66 8,6 174 22,7 224 29,2 258 33,6 767 100,0 

Bošnjaki 1 2,9 1 2,9 6 17,1 13 37,1 14 40,0 35 100,0 

Madžari 1 4,3 3 13,0 8 34,8 7 30,4 4 17,4 23 100,0 

Albanci 0 0,0 1 4,3 3 13,0 12 52,2 7 30,4 23 100,0 

Srbi 0 0,0 2 10,0 3 15,0 4 20,0 11 55,0 20 100,0 

Romi 1 7,1 0 0,0 6 42,9 2 14,3 5 35,7 14 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

4 10,8 1 2,7 7 18,9 8 21,6 17 45,9 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

3 10,3 0 0,0 7 24,1 2 6,9 17 58,6 29 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 0 0,0 5 25,0 7 35,0 8 40,0 20 100,0 

Skupaj 55 5,7 74 7,6 219 22,6 279 28,8 341 35,2 968 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Makedonce, se med učenci različnih etnij 

niso pokazale statistično pomembne razlike med različnimi etnijami (2î = 40,973, g = 32,              

p = 0,133), so se pa te pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli 

možnost izbire, izbrali Makedonca (2î = 55,225, g = 32, p = 0,007). 

 

Makedonce v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo druge etnije iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romi (87,5 %) ter Srbi (85,0 %). Enako so odgovorile nekaj več kot štiri 

petine Slovencev (80,9 %), Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (80,6 %), 

štiri petine Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (80,0 %), skoraj štiri petine Bošnjakov (78,4 

%) in Madžarov (78,3 %), skoraj tri četrtine Albancev (73,9 %) in skoraj tri petine Romov (57,1 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

135 

 

%). Med tistimi, ki Makedoncev ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega 

Albanca ter nikogar izmed Slovencev in drugih (Nejug./Neromi), je pa dobra desetina 

Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (11,1 %), slaba desetina Madžarov      

(8,7 %) in Bošnjakov (8,1 %), 5,7 % Slovencev, 5,0 % Srbov, 7,1 % Romov in 3,1 % drugih 

etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov. 

 

Makedonca bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali Albanci          

(82,6 %). Enako so odgovorile dobre tri četrtine Bošnjakov (77,1 %), tri četrtine Srbov            

(75,0 %) ter Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (75,0 %), dobri dve tretjini Slovencev in etnij 

iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (67,6 %), skoraj dve tretjini drugih etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (65,5 %), dobre tri petine Slovencev (62,8 %), polovica Romov        

(50,0 %) in manj kot polovica Madžarov (47,8 %). Med tistimi, ki Makedonca ne bi oziroma 

nikakor ne bi izbrali za prijatelja, ni nobenega pripadnika Slovencev in drugih (Nejug./Neromi), 

je pa dobra šestina Madžarov (17,4 %), skoraj šestina Slovencev (14,5 %), dobra desetina 

Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (13,5 %), desetina drugih etnij iz 

nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (10,3 %), desetina Srbov (10,0 %), slaba desetina Romov 

(7,1 %), 5,7 % Bošnjakov in 4,3 % Albancev. 
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Preglednica 24: Stopnja spoštovanja do Bošnjakov in odločitev o (ne)izbiri Bošnjaka za 

prijatelja glede na etnično pripadnost učencev 

 

 

V kolikšni meri spoštujejo Bošnjake 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 25 3,2 25 3,2 100 13,0 252 32,7 369 47,9 771 100,0 

Bošnjaki 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,4 35 94,6 37 100,0 

Madžari 1 4,2 2 8,3 3 12,5 11 45,8 7 29,2 24 100,0 

Albanci 0 0,0 0 0,0 5 21,7 10 43,5 8 34,8 23 100,0 

Srbi 0 0,0 0 0,0 4 20,0 5 25,0 11 55,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 0 0,0 6 40,0 5 33,3 4 26,7 15 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

1 2,7 1 2,7 2 5,4 8 21,6 25 67,6 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

0 0,0 0 0,0 1 3,3 14 46,7 15 50,0 30 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

1 5,0 0 0,0 5 25,0 5 25,0 9 45,0 20 100,0 

Skupaj 28 2,9 28 2,9 126 12,9 312 31,9 483 49,4 977 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Bošnjaka 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 46 6,0 59 7,6 147 19,0 231 29,9 290 37,5 773 100,0 

Bošnjaki 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 8,1 34 91,9 37 100,0 

Madžari 1 4,3 6 26,1 3 13,0 10 43,5 3 13,0 23 100,0 

Albanci 0 0,0 2 8,7 3 13,0 10 43,5 8 34,8 23 100,0 

Srbi 0 0,0 2 10,5 6 31,6 2 10,5 9 47,4 19 100,0 

Romi 1 7,1 0 0,0 4 28,6 5 35,7 4 28,6 14 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

1 2,7 1 2,7 4 10,8 7 18,9 24 64,9 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

2 6,7 1 3,3 2 6,7 9 30,0 16 53,3 30 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 2 10,0 6 30,0 4 20,0 8 40,0 20 100,0 

Skupaj 51 5,2 73 7,5 175 17,9 281 28,8 396 40,6 976 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Bošnjake, so se med učenci različnih 

etnij pokazale statistično pomembne razlike med različnimi etnijami (2î = 80,737, g = 32,             

p = 0,000, prav tako so se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli 

možnost izbire, izbrali Bošnjaka (2î = 98,970, g = 32, p = 0,000). 

 

Bošnjake v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo Bošnjaki (100 %). Sledijo 

druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (96,7 %) ter Slovenci in etnije iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romi (89,2 %). Enako so odgovorile štiri petine Slovencev (80,5 %), štiri 

petine Srbov (80,0 %), skoraj štiri petine Albancev (78,3 %), tri četrtine Madžarov (75,0 %), 
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dobri dve tretjini Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (70,0 %) in tri petine Romov          (60,0 

%). Med tistimi, ki Bošnjakov ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega 

Bošnjaka, Albanca, Srba, Roma in nobenega pripadnika drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije 

in/ali Romov, je pa dobra desetina Madžarov (12,5 %), niti desetina Slovencev (6,5 %) ter 

zanemarljiv delež Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (5,4 %) ter Slovencev 

in drugih (Nejug./Neromi) (5,0 %). 

 

Bošnjaka bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali Bošnjaki         

(100,0 %). Enako so odgovorile dobre štiri petine Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije 

in/ali Romov (83,8 %) ter drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (83,3 %), skoraj 

štiri petine Albancev (78,3 %), dobri dve tretjini Slovencev (67,4 %), skoraj dve tretjini Romov 

(64,3 %), tri petine Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (60,0 %) ter skoraj tri petine Srbov 

(57,9 %) in Madžarov (56,5 %). Med tistimi, ki Bošnjaka ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za 

prijatelja, ni nobenega Bošnjaka, je pa skoraj tretjina Madžarov (30,4 %), dobra desetina 

Slovencev (13,6 %), nekaj več kot desetina Srbov (10,5 %), desetina drugih etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (10,0 %) ter Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (10,0 %), slaba 

desetina Albancev (8,7 %), slaba desetina Romov (7,1 %) in zanemarljiv delež Slovencev in 

etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (5,4 %). 
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Preglednica 25: Stopnja spoštovanja do Hrvatov in odločitev o (ne)izbiri Hrvata za prijatelja 

glede na etnično pripadnost učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Hrvate 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 7 0,9 8 1,0 68 8,8 244 31,4 449 57,9 776 100,0 

Bošnjaki 1 2,7 0 0,0 3 8,1 9 24,3 24 64,9 37 100,0 

Madžari 0 0,0 0 0,0 2 8,7 10 43,5 11 47,8 23 100,0 

Albanci 0 0,0 1 4,3 4 17,4 10 43,5 8 34,8 23 100,0 

Srbi 0 0,0 1 5,0 4 20,0 4 20,0 11 55,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 0 0,0 1 6,7 5 33,3 9 60,0 15 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

1 2,8 1 2,8 4 11,1 8 22,2 22 61,1 36 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

0 0,0 0 0,0 1 3,2 13 41,9 17 54,8 31 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 0 0,0 1 5,3 8 42,1 10 52,6 19 100,0 

Skupaj 9 0,9 11 1,1 88 9,0 311 31,7 561 57,2 980 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Hrvata 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 20 2,6 30 3,9 94 12,2 248 32,1 381 49,3 773 100,0 

Bošnjaki 1 2,7 1 2,7 2 5,4 10 27,0 23 62,2 37 100,0 

Madžari 0 0,0 1 4,2 4 16,7 11 45,8 8 33,3 24 100,0 

Albanci 0 0,0 1 4,3 4 17,4 10 43,5 8 34,8 23 100,0 

Srbi 0 0,0 4 20,0 5 25,0 1 5,0 10 50,0 20 100,0 

Romi 1 7,1 0 0,0 1 7,1 6 42,9 6 42,9 14 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

1 2,7 0 0,0 4 10,8 10 27,0 22 59,5 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

0 0,0 0 0,0 3 10,0 10 33,3 17 56,7 30 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 1 5,0 2 10,0 6 30,0 11 55,0 20 100,0 

Skupaj 23 2,4 38 3,9 119 12,2 312 31,9 486 49,7 978 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Hrvate, se med učenci različnih etnij 

niso pokazale statistično pomembne razlike med različnimi etnijami (2î = 25,450, g = 32,              

p = 0,787), prav tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi 

imeli možnost izbire, izbrali Hrvata (2î = 40,243, g = 32, p = 0,150). 

 

Hrvate v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo druge etnije iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romi (96,8 %), sledijo Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) (94,7 %), Romi 

(93,3 %), Madžari (91,3 %), Slovenci (89,3 %) in Bošnjaki (89,2 %). Enako so odgovorile 

dobre štiri petine Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (83,3 %), skoraj štiri 

petine Albancev (78,3 %) in tri četrtine Srbov (75,0 %). Med tistimi, ki Hrvatov ne spoštujejo 
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oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega Madžara, Roma, pripadnika drugih etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov, niti ne Slovencev in drugih (Nejug./Neromi), je pa zanemarljiv delež 

Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (5,6 %) ter Slovencev (1,9 %), Srbov 

(5,0 %), Albancev (4,3 %) in Bošnjakov (2,7 %). 

 

Hrvata bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrale druge etnije iz 

nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (90,0 %) in podoben delež Bošnjakov (89,2 %). Enako je 

odgovorilo tudi 86,5 % Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov ter 85,7 % 

Romov, 85,0 % Slovencev in drugih (Nejug./Neromi), dobre štiri petine Slovencev           (81,4 

%), skoraj štiri petine Madžarov (79,2 %) in Albancev (78,3 %) ter dobra polovica Srbov (55,0 

%). Med tistimi, ki Hrvata ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, ni nobenega 

pripadnika drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov, je pa petina Srbov (20,0 %) ter 

zanemarljivi delež Romov (7,1 %), Slovencev (6,5 %), Bošnjakov (5,4 %), Slovencev in drugih 

(Nejug./Neromi) (5,0 %), Albancev (4,3 %), Madžarov (4,2 %) in Slovencev in etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (2,7 %). 
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Preglednica 26: Stopnja spoštovanja do Srbov in odločitev o (ne)izbiri Srba za prijatelja glede 

na etnično pripadnost učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Srbe 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 16 2,1 17 2,2 89 11,6 235 30,5 413 53,6 770 100,0 

Bošnjaki 4 11,1 1 2,8 4 11,1 11 30,6 16 44,4 36 100,0 

Madžari 0 0,0 3 13,6 1 4,5 9 40,9 9 40,9 22 100,0 

Albanci 6 26,1 1 4,3 8 34,8 6 26,1 2 8,7 23 100,0 

Srbi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 10,0 18 90,0 20 100,0 

Romi 1 6,7 0 0,0 4 26,7 6 40,0 4 26,7 15 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

3 8,1 1 2,7 2 5,4 11 29,7 20 54,1 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

0 0,0 3 9,7 4 12,9 10 32,3 14 45,2 31 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

2 10,0 0 0,0 1 5,0 6 30,0 11 55,0 20 100,0 

Skupaj 32 3,3 26 2,7 113 11,6 296 30,4 507 52,1 974 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Srba 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 35 4,5 45 5,8 146 18,9 220 28,5 325 42,2 771 100,0 

Bošnjaki 2 5,4 1 2,7 8 21,6 10 27,0 16 43,2 37 100,0 

Madžari 1 4,3 2 8,7 7 30,4 6 26,1 7 30,4 23 100,0 

Albanci 8 34,8 2 8,7 5 21,7 5 21,7 3 13,0 23 100,0 

Srbi 0 0,0 0 0,0 1 5,0 1 5,0 18 90,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 1 7,7 5 38,5 4 30,8 3 23,1 13 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

3 8,1 0 0,0 4 10,8 8 21,6 22 59,5 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

1 3,2 3 9,7 4 12,9 7 22,6 16 51,6 31 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

1 5,0 0 0,0 3 15,0 5 25,0 11 55,0 20 100,0 

Skupaj 51 5,2 54 5,5 183 18,8 266 27,3 421 43,2 975 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Srbe, so se med učenci različnih etnij 

pokazale statistično pomembne razlike med različnimi etnijami (2î = 87,167, g = 32, p = 0,000), 

tako kot so se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost 

izbire, izbrali Srba, so se pokazale statistično pomembne razlike med različnimi etnijami           

(2î = 68,684, g = 32, p = 0,000). 

 

Srbe v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo Srbi (100,0 %), sledijo Slovenci in 

drugi (Nejug./Neromi) (85,0 %), Slovenci (84,2 %) ter Slovenci in etnije iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romi (83,8 %). Enako je odgovorilo dobre štiri petine Madžarov (81,8 %), 
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skoraj štiri petine drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (77,4 %), tri četrtine 

Bošnjakov (75,0 %), dve tretjini Romov (66,7 %) in le dobra tretjina Albancev (34,8 %). Med 

tistimi, ki Srbov ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega Srba, je pa skoraj 

tretjina Albancev (30,4 %), dobra desetina Bošnjakov (13,9 %), Madžarov (13,6 %), nekaj več 

kot desetina Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (10,8 %), desetina 

Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (10,0 %), skoraj desetina drugih etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (9,7 %), zanemarljiv delež Romov (6,7 %) in Slovencev (4,3 %). 

 

Srba bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali Srbi (95,0 %). Enako 

je odgovorilo dobre štiri petine Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov         

(81,1 %), štiri petine Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (80,0 %), skoraj tri četrtine drugih 

etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (74,2 %), dobri dve tretjini Slovencev         (70,7 %) 

in Bošnjakov (70,3 %), skoraj tri petine Madžarov (56,5 %), dobra polovica Romov (53,8 %) 

in nekaj več kot tretjina Albancev (34,8 %). Med tistimi, ki Srba ne bi oziroma nikakor ne bi 

izbrali za prijatelja, ni nobenega Srba, sta pa dobri dve petini Albancev (43,5 %), dobra desetina 

Madžarov (13,0 %), drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (12,9 %), nekaj več kot 

desetina Slovencev (10,4 %), nekaj manj kot desetina Bošnjakov (8,1 %) ter Slovencev in etnij 

iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (8,1 %), niti desetina Romov (7,7 %) ter 5,0 % Slovencev 

in drugih (Nejug./Neromi). 
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Preglednica 27: Stopnja spoštovanja do Angležev in odločitev o (ne)izbiri Angleža za prijatelja 

glede na etnično pripadnost učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Angleže 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 5 0,6 10 1,3 28 3,6 200 25,9 529 68,5 772 100,0 

Bošnjaki 1 2,7 1 2,7 5 13,5 8 21,6 22 59,5 37 100,0 

Madžari 2 8,3 0 0,0 2 8,3 8 33,3 12 50,0 24 100,0 

Albanci 0 0,0 0 0,0 3 13,0 6 26,1 14 60,9 23 100,0 

Srbi 0 0,0 0 0,0 1 5,0 5 25,0 14 70,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 0 0,0 3 20,0 7 46,7 5 33,3 15 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

3 8,1 0 0,0 3 8,1 9 24,3 22 59,5 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

0 0,0 0 0,0 5 16,7 10 33,3 15 50,0 30 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

1 5,3 1 5,3 0 0,0 4 21,1 13 68,4 19 100,0 

Skupaj 12 1,2 12 1,2 50 5,1 257 26,3 646 66,1 977 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Angleža 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 15 1,9 11 1,4 41 5,3 193 25,0 512 66,3 772 100,0 

Bošnjaki 2 5,6 0 0,0 4 11,1 9 25,0 21 58,3 36 100,0 

Madžari 1 4,2 0 0,0 3 12,5 4 16,7 16 66,7 24 100,0 

Albanci 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 43,5 13 56,5 23 100,0 

Srbi 1 5,0 0 0,0 1 5,0 5 25,0 13 65,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 1 7,7 2 15,4 6 46,2 4 30,8 13 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

3 8,1 0 0,0 2 5,4 9 24,3 23 62,2 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

0 0,0 1 3,4 3 10,3 9 31,0 16 55,2 29 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 1 5,0 1 5,0 3 15,0 15 75,0 20 100,0 

Skupaj 22 2,3 14 1,4 57 5,9 248 25,5 633 65,0 974 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Angleže, so se med učenci različnih etnij 

pokazale statistično pomembne razlike med različnimi etnijami (2î = 53,469, g = 32, p = 0,010), 

medtem ko se med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, 

izbrali Angleža, te niso pokazale (2î = 35,914, g = 32, p = 0,290). 

 

Angleže v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo Srbi (95,0 %), Slovenci         

(94,4 %), sledijo Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) (89,5 %) ter Albanci (87,0 %). Enako so 

odgovorile dobre štiri petine Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov         (83,8 

%), drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (83,3 %), Madžarov (83,3 %) in 
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Bošnjakov (81,1 %) ter štiri petine Romov (80,0 %). Med tistimi, ki Angležev ne spoštujejo 

oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega Albanca, Srba, Roma in nobenega pripadnika drugih 

etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov, je pa nekaj več kot desetina pripadnikov Slovencev 

in drugih (Nejug./Neromi) (10,5 %), slaba desetina Madžarov (8,3 %) ter Slovencev in etnij iz 

nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (8,1 %) ter zanemarljiv delež Bošnjakov (5,4 %) in 

Slovencev (1,9 %). 

 

Angleža bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali Albanci (100,0 %), 

sledijo Slovenci (91,3 %), Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) (90,0 %), Srbi (90,0 %), Slovenci 

in etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (86,5 %) ter druge etnije iz nekdanje Jugoslavije 

in/ali Romi (86,2 %). Enako so odgovorile dobre štiri petine Bošnjakov (83,3 %) in Madžarov 

(83,3 %) ter dobre tri četrtine Romov (76,9 %). Med tistimi, ki Angleža ne bi oziroma nikakor 

ne bi izbrali za prijatelja, ni nobenega Albanca, je pa skoraj desetina Slovencev in etnij iz 

nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (8,1 %) ter zanemarljivi deleži Romov (7,7 %), Srbov     (5,0 

%), Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (5,0 %), Bošnjakov (5,6 %), Madžarov       (4,2 %), 

Slovencev (3,4 %) in drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (3,4 %). 
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Preglednica 28: Stopnja spoštovanja do Kitajcev in odločitev o (ne)izbiri Kitajca za prijatelja 

glede na etnično pripadnost učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kitajce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 32 4,2 21 2,7 103 13,4 238 30,9 376 48,8 770 100,0 

Bošnjaki 4 11,1 2 5,6 4 11,1 9 25,0 17 47,2 36 100,0 

Madžari 1 4,3 2 8,7 5 21,7 8 34,8 7 30,4 23 100,0 

Albanci 1 4,3 0 0,0 7 30,4 9 39,1 6 26,1 23 100,0 

Srbi 1 5,0 1 5,0 4 20,0 4 20,0 10 50,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 0 0,0 6 42,9 4 28,6 4 28,6 14 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

4 11,1 3 8,3 3 8,3 11 30,6 15 41,7 36 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

1 3,3 0 0,0 7 23,3 9 30,0 13 43,3 30 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

1 5,0 1 5,0 6 30,0 3 15,0 9 45,0 20 100,0 

Skupaj 45 4,6 30 3,1 145 14,9 295 30,3 457 47,0 972 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Kitajca 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 58 7,6 58 7,6 160 20,9 185 24,2 305 39,8 766 100,0 

Bošnjaki 4 11,1 6 16,7 4 11,1 7 19,4 15 41,7 36 100,0 

Madžari 2 8,3 4 16,7 7 29,2 8 33,3 3 12,5 24 100,0 

Albanci 0 0,0 4 17,4 7 30,4 6 26,1 6 26,1 23 100,0 

Srbi 2 10,0 3 15,0 4 20,0 2 10,0 9 45,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 1 7,1 5 35,7 4 28,6 4 28,6 14 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

6 16,2 2 5,4 6 16,2 8 21,6 15 40,5 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

4 14,3 1 3,6 4 14,3 7 25,0 12 42,9 28 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 3 15,0 2 10,0 7 35,0 8 40,0 20 100,0 

Skupaj 76 7,9 82 8,5 199 20,6 234 24,2 377 38,9 968 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kitajce, se med učenci različnih etnij 

niso pokazale statistično pomembne razlike med različnimi etnijami (2î = 40,808, g = 32,             

p = 0,137), prav tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi 

imeli možnost izbire, izbrali Kitajca (2î = 42,039, g = 32, p = 0,110). 

 

Kitajce v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo Slovenci (79,7 %). Enako so 

odgovorile skoraj tri četrtine drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (73,3 %), 

Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (72,2 %) ter Bošnjakov (72,2 %), dobri 

dve tretjini Srbov (70,0 %), skoraj dve tretjini Madžarov (65,2 %) in Albancev (65,2 %), tri 
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petine Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (60,0 %) ter skoraj tri petine Romov (57,1 %). 

Med tistimi, ki Kitajcev ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega Roma, je pa 

skoraj petina Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (19,4 %) in šestina 

Bošnjakov (16,7 %), dobra desetina Madžarov (13,0 %), desetina Srbov (10,0 %) in Slovencev 

in drugih (Nejug./Neromi) (10,0 %), niti desetina Slovencev (6,9 %) ter zanemarljivi delež 

Albancev (4,3 %) in drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (3,3 %).  

 

Kitajca bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali Slovenci in drugi 

(Nejug./Neromi) (75,0 %). Enako sta odgovorili dobri dve tretjini drugih etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (67,9 %), skoraj dve tretjini Slovencev (64,0 %), dobre tri petine 

Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (62,2 %) in Bošnjakov (61,1 %), skoraj 

tri petine Romov (57,1 %), dobra polovica Srbov (55,0 %) in Albancev (52,2 %) ter manj kot 

polovica Madžarov (45,8 %). Med tistimi, ki Kitajca ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za 

prijatelja, je skoraj tretjina Bošnjakov (27,8 %), četrtina Madžarov (25,0 %) in Srbov (25,0 %), 

dobra petina Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (21,6 %), dobra šestina 

drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (17,9 %) in Albancev (17,4 %), skoraj šestina 

Slovencev (15,1 %) in Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (15,0 %) in 7,1 % Romov. 
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Preglednica 29: Stopnja spoštovanja do Nemcev in odločitev o (ne)izbiri Nemca za prijatelja 

glede na etnično pripadnost učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Nemce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 14 1,8 17 2,2 51 6,6 212 27,5 476 61,8 770 100,0 

Bošnjaki 3 8,1 0 0,0 4 10,8 12 32,4 18 48,6 37 100,0 

Madžari 1 4,3 0 0,0 1 4,3 8 34,8 13 56,5 23 100,0 

Albanci 0 0,0 1 4,5 3 13,6 6 27,3 12 54,5 22 100,0 

Srbi 0 0,0 1 5,0 2 10,0 4 20,0 13 65,0 20 100,0 

Romi 0 0,0 0 0,0 4 28,6 6 42,9 4 28,6 14 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

3 8,8 2 5,9 1 2,9 10 29,4 18 52,9 34 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

2 6,7 0 0,0 4 13,3 9 30,0 15 50,0 30 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 1 5,0 2 10,0 5 25,0 12 60,0 20 100,0 

Skupaj 23 2,4 22 2,3 72 7,4 272 28,0 581 59,9 970 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Nemca 

Skupaj  

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Slovenci 23 3,0 39 5,1 99 12,8 215 27,8 396 51,3 772 100,0 

Bošnjaki 4 11,4 1 2,9 4 11,4 9 25,7 17 48,6 35 100,0 

Madžari 1 4,2 1 4,2 4 16,7 7 29,2 11 45,8 24 100,0 

Albanci 0 0,0 1 4,3 3 13,0 9 39,1 10 43,5 23 100,0 

Srbi 1 5,0 2 10,0 2 10,0 5 25,0 10 50,0 20 100,0 

Romi 1 7,1 0 0,0 5 35,7 5 35,7 3 21,4 14 100,0 

Slo. in nek. Jug. 

in/ali Romi 

3 8,1 1 2,7 2 5,4 10 27,0 21 56,8 37 100,0 

Drugi iz nek. Jug. 

in/ali Romi 

2 6,9 2 6,9 3 10,3 10 34,5 12 41,4 29 100,0 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 

0 0,0 0 0,0 4 20,0 4 20,0 12 60,0 20 100,0 

Skupaj 35 3,6 47 4,8 126 12,9 274 28,1 492 50,5 974 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Nemce, se med učenci različnih etnij 

niso pokazale statistično pomembne razlike med različnimi etnijami (2î = 38,040, g = 32,              

p = 0,214), prav tako kot se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če 

bi imeli možnost izbire, izbrali Nemca (2î = 29,633, g = 32, p = 0,587). 

 

Nemce v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo Madžari (91,3 %), sledijo 

Slovenci (89,4 %) in Srbi (85,0 %) ter Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) (85,0 %). Enako so 

odgovorile več kot štiri petine Slovencev in etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov          (82,4 

%), Albancev (81,8 %) in Bošnjakov (81,1 %), štiri petine drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije 

in/ali Romov (80,0 %) in skoraj tri četrtine Romov (71,4 %). Med tistimi, ki Nemcev ne 
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spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega Roma, je pa skoraj šestina Slovencev in 

etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (14,7 %), manj kot desetina Bošnjakov (8,1 %) ter 

drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (6,7 %), zanemarljiv delež Srbov (5,0 %), 

Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (5,0 %), Albancev (4,5 %), Madžarov            (4,3 %) in 

Slovencev (4,0 %). 

 

Nemca bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali Slovenci in etnije iz 

nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (83,8 %), sledijo Albanci (82,6 %). Enako so odgovorile štiri 

petine Slovencev in drugih (Nejug./Neromi) (80,0 %), nekaj manj kot štiri petine Slovencev 

(79,1 %), nekaj več kot tri četrtine drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (75,9 %), 

tri četrtine Madžarov (75,0 %) in Srbov (75,0 %), skoraj tri četrtine Bošnjakov (74,3 %) in 

nekaj manj kot tri petine Romov (57,1 %). Med tistimi, ki Nemca ne bi oziroma nikakor ne bi 

izbrali za prijatelja, ni nobenega predstavnika Slovencev in drugih (Nejug./Neromi), je pa 

skoraj šestina Srbov (15,0 %), Bošnjakov (14,3 %) in dobra desetina drugih etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (13,8 %), nekaj več kot desetina Slovencev in etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov (10,8 %), niti desetina Madžarov (8,3 %) in Slovencev (8,0 %), 

Romov (7,1 %) in zanemarljiv delež Albancev (4,3 %). 

5.2.1.1.2.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na odnos učencev do etnij glede na etnično 

pripadnost učencev  

Rezultati so pokazali, da je odnos vseh etnij najboljši do Slovencev in Angležev ter da Madžare, 

Albance, Bošnjake in Srbe v največjem deležu spoštujejo in bi jih za prijatelja izbrali pripadniki 

njihove lastne etnije. Med njimi ni nikogar, ki bi označil, da pripadnikov lastne etnije ne 

spoštuje oz. jih ne bi izbral za prijatelja. Slovenci sicer prav tako pripadnike lastne etnije 

spoštujejo v izjemno visokem deležu (99,0 %), pa vendar 0,3 % Slovencev ni takega mnenja, 

medtem ko bi Slovenci pripadnika lastne etnije med vsemi etnijami najraje izbrali za prijatelja.  

 

Te ugotovitve sovpadajo tudi z ugotovitvami raziskave Percepcije slovenske integracijske 

politike (Medvešek in Vrečer, 2005), v kateri se je pokazalo, da imajo Srbi, Hrvati, Bošnjaki in 

Muslimani najmanjšo distanco do pripadnikov lastne skupnosti in do Slovencev. 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale med etnijami v stopnji spoštovanja do obeh 

avtohtonih manjšin, pri tem jih pripadniki vseh etnij spoštujejo oz. zelo spoštujejo vsaj v dobri 
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večini. Pri odločitvi o izbiri Madžara za prijatelja pa se pokaže nekoliko drugačna slika. Samo 

Madžari in Romi bi jih za prijatelje izbrali oz. vsekakor izbrali v veliki večini; Slovenci in drugi 

(Nejug./Neromi), Slovenci in etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi ter Slovenci v dobri 

večini, druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi, Srbi, Bošnjaki in Albanci pa v slabi 

večini. Zgovoren je podatek o deležu tistih, ki Madžarov ne spoštujejo oz. nikakor ne spoštujejo 

in jih ne bi oz. nikakor ne bi izbrali za prijatelja. Bošnjaki, druge etnije iz nekdanje Jugoslavije 

in/ali Romi ter Srbi vsaj v petinskem deležu Madžara ne bi oz. nikakor ne bi izbrali za prijatelja, 

Slovenci in etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi pa v dobrem petinskem deležu Madžarov 

ne spoštujejo. Podatki so zanimivi, kajti kažejo, da so v bližnji odnos z Madžari najmanj 

pripravljeni stopiti pripadniki etnij nekdanje Jugoslavije. Na vprašanje, zakaj je to tako, je sicer 

težko podati jasen odgovor, vendar gre lahko vzrok iskati tudi v odmaknjenosti in posledičnem 

nepoznavanju madžarske kulture na eni strani oziroma različnosti madžarske kulture na drugi 

strani. Etnije, ki so sorodnejše našim kulturnim vzorcem, so namreč veliko bolje sprejete od 

tistih, ki so tem vzorcem dlje (Sedmak, 2004). 

 

Analiza odnosa do Romov pokaže, da bi Roma za prijatelja v veliki večini izbrali Romi sami, 

Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) v dobri večini, vse preostale etnije pa le v deležu, ki se giblje 

okoli 50 %. Izjema so Srbi, ki bi samo v četrtinskem deležu Roma izbrali oz. vsekakor izbrali 

za prijatelja. Izrazito negativen odnos Srbov do Romov se kaže tudi v visokem deležu tistih, ki 

Roma ne bi izbrali za prijatelja (dve petini). Na splošno se kaže izrazito negativen odnos do 

Romov v odločitvi o neizbiri odnosa bližine, saj vse etnije, z izjemo Albancev, v vsaj petinskem 

deležu ne bi izbrali Roma za prijatelja.  

 

Tudi ti podatki so skladni s podatki raziskave Percepcije slovenske integracijske politike 

(Medvešek in Vrečer, 2005), v kateri sta se največja ksenofobnost in socialna distanca izkazali 

v odnosu do Romov, tudi prek pripadnikov nekdanje Jugoslavije. Raziskovalki razloge za to 

pojasnjujeta z dejstvom, da so Romi bolj odmaknjeni od družbe oz. (samo)segregirani, kar v 

večinskem prebivalstvu povzroči večjo nestrpnost do njih. Odnos družbe do manjšin pa se, kot 

smo že večkrat videli, prenaša tudi na odnos otrok do njih. Vzgojno-izobraževalne ustanove 

namreč pogosto reproducirajo negativne odnose do tujcev, ki so prisotni v širši družbi (OECD, 

2015). 

 

Razlago za izrazito negativen odnos učencev, ki so pripadniki srbske etnije, je mogoče iskati v 

odnosu, ki so ga Romi deležni v Srbiji. Raziskava v okviru srbskega projekta Jednake šanse za 
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bolje mogućnosti – jačanje Roma i Romkinja u borbi protiv diskirminacije (2014) je pokazala, 

da so Romi najbolj diskriminirana skupina v Srbiji. Na izrazito težke razmere romskega 

prebivalstva, predvsem kar zadeva vse vidike vključevanja v vzgojno-izobraževalni sistem, 

opozarja tudi Macura - Milovanović (npr. 2006; Macura - Milovanović in Dimitrijević, 2016). 

 

V Sloveniji poleg treh etničnih skupnosti, ki so zavarovane z Ustavo, živi vrsta skupnosti 

nekdanje Jugoslavije (Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi), ki 

tradicionalno prebivajo v Sloveniji in imajo znatno število pripadnikov, a na ravni zakonodaje 

ne uživajo nikakršnih prilagoditev, čeprav si želijo ohraniti svojo identiteto in se ne preprosto 

asimilirati v večinsko kulturo (Samardžija, 2011). Kaj kažejo naši podatki o odnosu do njih? 

 

Albance večina etnij spoštuje oz. zelo spoštuje v veliki ali dobri večini, v slabi večini jih 

spoštujejo oz. zelo spoštujejo Madžari in Romi, medtem ko Albance spoštuje oz. zelo spoštuje 

komaj polovica Srbov, pri čemer velja izpostaviti, da je petina Srbov odgovorila, da Albancev 

ne spoštuje oz. nikakor ne spoštuje. Veliko slabši so podatki, kar zadeva odločitev o (ne)izbiri 

Albanca za prijatelja, saj bi jih za prijatelja druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi 

izbrali oz. vsekakor izbrali v slabi večini, Romi in Slovenci v deležu, ki komaj presega polovico, 

Albanca pa bi za prijatelja izbralo oz. vsekakor izbralo približno 40 % Srbov in Madžarov. Zelo 

pomenljivi so podatki o tem, da Albanca za prijatelja ne bi oz. nikakor ne bi izbrala skoraj 

četrtina Slovencev, drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov, četrtina Madžarov in 

skoraj dve petini Srbov. 

 

Podatki so skladni tudi z ugotovitvami raziskave Percepcije slovenske integracijske politike 

(Medvešek in Vrečer, 2005), v kateri se je prav tako izkazala zelo visoka stopnja distance do 

Albancev, pri čemer samo Bošnjaki med etnijami nekdanje Jugoslavije niso pokazali najvišje 

distance do njih – tudi v naši raziskavi Bošnjaki te ne izkazujejo v veliki meri. Preseneča izrazito 

negativen odnos učencev, ki so se opredelili za Srbe, do Albancev. Razlogov za tak odnos je 

lahko več, z veliko mero gotovosti pa lahko trdimo, da je najpomembnejši razlog vezan na 

vprašanje Kosova ter zgodovinskih konfliktov med Srbi in Albanci, ki nimajo samo etničnega, 

ampak tudi pomembno politično in versko ozadje (Horvat, 1988). Kljub temu zgodovinskemu 

dejavniku – a tudi še neurejeni situaciji s priznanjem samostojnosti Kosova od Srbije – je 

presenetljivo, da tovrstne spore tako močno čutijo in kot pomemben del svojih stališč 

prevzemajo že osnovnošolski otroci. Tudi v intervjujih z učitelji so ti izpostavili ta močen 

zgodovinski trenutek, ki se očitno iz starejših generacij prenaša na otroke. »Starši svoje 
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sovraštvo prenašajo na otroke in te njihove predsodke je potem zelo težko razbiti« (u1). Tudi 

Sedmak (2004) ugotavlja, da je močen prenos medgeneracijskih stališč in vrednot. Slabši odnos 

do posameznih etničnih skupin, ki so ga raziskovalci ugotavljali skozi stališče o pripravljenosti 

vstopanja v zakonsko zvezo s pripadnikom druge etnije, izražen od odraslih, se odraža tudi v 

odnosu mladine. Mladi, zajeti v raziskavi, bi zakonsko zvezo, tako kot odrasli, najraje sklenili 

s Slovenci, z Italijani, s Hrvati in pripadniki zahodnoevropskih držav ter z Američani, najmanj 

radi pa ravno z Albanci. 

 

Razlog za nizko stopnjo pripravljenosti vstopanja v prijateljske odnose z Albanci med Slovenci 

pa je mogoče iskati v albanskem ohranjanju tradicionalnih norm in vrednot ter živega stika z 

jezikom, saj se v Sloveniji ne počutijo ogrožene v ohranjanju lastne nacionalne identitete 

(Berishaj, 2004), s čimer lahko vzbujajo občutek večje različnosti od večine, kar ovira sprejetost 

etnije prek drugih (Sedmak, 2004). Čeprav se je z vzpostavitvijo miru na Kosovu »albanska 

družina v Sloveniji razbremenila nacionalnih ritualov in glasnega razmišljanja o Kosovu« 

(Berishaj, 2004, str. 146), je namreč vendarle ostala močno povezana s svojim krajem izvora 

oz. pri otrocih z njihovimi koreninami.  

 

Srbe spoštuje oz. zelo spoštuje vsaj dobra večina učencev vseh etnij, samo Albanci jih 

spoštujejo oz. zelo spoštujejo v dobrem tretjinskem deležu. Zelo je pomenljiv tudi podatek, da 

Srbov ne spoštuje oz. nikakor ne spoštuje skoraj tretjina Albancev. Večina etnij bi v vsaj 

dobrem večinskem deležu izbrala oz. vsekakor izbrala Srba za prijatelja, enako velja za slabo 

večino Madžarov, nekaj več kot polovico Romov in dobro tretjino Albancev. Kar dobri dve 

petini Albancev pa sta se opredelili, da Srbov ne bi oz. nikakor ne bi sprejeli za prijatelja. Kot 

kažejo podatki, je negativen odnos med Srbi in Albanci vzajemen. Zanimivi so podatki 

raziskave v okviru projekta Albanci v Sloveniji v procesu integracije, ki je pokazala, da naj bi 

se albanski otroci najraje družili z Albanci, nato pa z Bošnjaki, s Slovenci in Srbi. Pri tem je 

zelo zanimiv podatek, da se več kot 35 % odstotkov otrok najraje druži s Srbi, a le, »če jim 

starši dovolijo« (Berishaj, 2004, str. 147). Vnovič se torej tudi v tem primeru pokaže izrazit 

vpliv staršev na otrokovo dojemanje drugih etnij. Ne nazadnje pa se ravno v tem primeru potrdi 

tudi glavni način prenašanja skupinskega sovraštva, torej sovraštva, uperjenega proti celotni 

skupnosti, ki ga povzroči to, kar nekdo je, neodvisno od njegovega početja. Ta oblika sovraštva 

pa se najlažje prenaša ravno skozi spomin v obliki zgodb, posredovan otrokom prek starejših 

generacij, pa naj bodo to starši ali stari starši (Lewis, 2001). Zanimivo pa je, da nihče izmed 

intervjuvanih učiteljev ni opazil posebej negativnega odnosa enih do drugih. »Ne, kje pa, 
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nobenega zgodovinskega rivalstva ni med učenci« (FU2); »Mogoče se kdaj bockajo med sabo, 

a do zdaj nisem zaznala ničesar žaljivega« (U3); »Ne bi rekla, da so učenci kaj dosti 

obremenjeni s starimi jugospori« (U2); »Res je, da pri sklepanju prijateljstev pogosto opažam, 

da Srbi iščejo Srbe, Kosovo išče Kosovo, Bosanec Bosanca, a večjega rivalstva med njimi ne 

opažam. Res pa je, da so Srbi bolj egotripi, sploh fantje« (U1). 

 

Pri odnosu do Makedoncev so se statistično pomembne razlike pokazale samo v odločitvi o 

(ne)izbiri prijatelja. Učenci večine etnij bi Makedonca izbrali oz. vsekakor izbrali za prijatelja 

vsaj v dobri večini, medtem ko bi se tako odločila le slaba večina drugih etnij iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romov ter Slovencev, polovica Romov in niti polovica Madžarov. Podatki 

kažejo, da Bošnjake spoštujejo oz. zelo spoštujejo v slabi večini samo Romi, vsi preostali pa 

vsaj v dobri večini. Za prijatelja pa bi Bošnjaka v slabi večini izbrali oz. vsekakor izbrali prav 

tako Romi, poleg njih pa še Slovenci in drugi (Nejug./Neromi), Srbi in Madžari, učenci 

preostalih etnij pa vsaj v dobri večini. 

 

V odnosu do etnij nekdanje Jugoslavije se je pokazalo zanimivo dejstvo, in sicer da so predvsem 

vstopanju v bližnji odnos z njimi manj naklonjeni Romi in Madžari. Eno izmed mogočih 

pojasnil negativnega odnosa Madžarov lahko najdemo v opredelitvi medetničnega odnosa kot 

»odnosa insider – outsider«, ki je zaznamovan predvsem z neenakomerno porazdelitvijo 

družbene moči (Sedmak, 2004). V Sloveniji npr. pripada večja družbena moč dvema 

manjšinama, ki sta v Sloveniji opredeljeni kot avtohtoni (Madžari in Italijani), kot pa preostalim 

etničnim skupinam, ki večinoma prihajajo iz nekdanje Jugoslavije in so v Slovenijo emigrirale 

bolj ali manj zaradi ekonomskih razlogov predvsem v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. S tem, 

ko skupina, ki ima večjo družbeno moč, socialno segregira, stigmatizira ali kakor koli izključuje 

»outsiderje«, vzdržuje in potrjuje lastno identiteto in nadrejen položaj. Pri tem je treba povedati, 

da avtohtona skupina druge priseljenske skupine lahko zaradi samozaščite doživlja kot 

»outsiderske«, ki ogrožajo njen način življenja, s tem pa potrjujejo svoj položaj večje moči 

(prav tam). Tovrstna razlaga bi sicer težko veljala tudi za Rome, ki so v Sloveniji izrazito 

stigmatizirana skupina, čeprav jim z Ustavo pripadajo posebne pravice, ni pa tovrstna razlaga 

izključena in bi gotovo zahtevala dodatno raziskovanje, mogoče ravno zato, ker so 

stigmatizirana skupina, toliko bolj občutijo »ogroženost« od drugih etničnih skupin. Odnos 

Romov do drugih etnij nekdanje Jugoslavije je mogoče iskati tudi v zgodovinskem dejavniku, 

saj so bili Romi tudi v republikah nekdanje Jugoslavije nezaželena in diskriminirana skupina 

(Bračič, 2015). 
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5.2.1.1.3 Odnos do etnij glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

Preglednica 30: Stopnja spoštovanja do Slovencev in odločitev o (ne)izbiri Slovenca za 

prijatelja glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Slovence 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 0 0,0 0 0,0 3 1,1 44 15,9 229 83,0 276 100,0 

6. 1 0,4 1 0,4 3 1,1 53 19,7 211 78,4 269 100,0 

7. 1 0,4 0 0,0 4 1,6 48 18,9 201 79,1 254 100,0 

8. 1 0,4 0 0,0 2 0,9 46 20,0 181 78,7 230 100,0 

Skupaj 3 0,3 1 0,1 12 1,2 191 18,6 822 79,9 1029 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Slovenca 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 1 0,4 1 0,4 4 1,4 19 6,9 252 91,0 277 100,0 

6. 0 0,0 1 0,4 1 0,4 34 12,7 232 86,6 268 100,0 

7. 0 0,0 0 0,0 8 3,2 44 17,4 201 79,4 253 100,0 

8. 1 0,4 0 0,0 3 1,3 38 16,5 188 81,7 230 100,0 

Skupaj 2 0,2 2 0,2 16 1,6 135 13,1 873 84,9 1028 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Slovence, se med učenci različnih 

razredov niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 7,086; g = 12; p = 0,852), so se pa 

pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali 

Slovenca (2î = 29,792; g = 12; p = 0,003). 

 

Slovence v zelo podobnem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo učenci iz vseh razredov, 

in sicer 98,9 % petošolcev, 98,7 % osmošolcev, 98,1 % šestošolcev in 98,0 % sedmošolcev.  

 

Slovenca bi v zelo podobnem deležu za prijatelja izbrali oziroma vsekakor izbrali učenci iz 

vseh razredov, in sicer 99,3 % šestošolcev, 98,3 % osmošolcev, 97,8 % petošolcev in 96,8 % 

sedmošolcev. Kljub izjemno visokim deležem in dejstvu, da se učenci vseh razredov bolj 

nagibajo k izbiri stopnje »vsekakor bi izbral«, podatki kažejo, da so k temu najbolj nagnjeni 

petošolci. 
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Preglednica 31: Stopnja spoštovanja do Italijanov in odločitev o (ne)izbiri Italijana za prijatelja 

glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Italijane 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 9 3,3 3 1,1 37 13,7 97 35,9 124 45,9 270 100,0 

6. 6 2,3 4 1,6 25 9,7 90 34,9 133 51,6 258 100,0 

7. 5 2,0 3 1,2 24 9,4 89 35,0 133 52,4 254 100,0 

8. 4 1,8 4 1,8 18 7,9 86 37,9 115 50,7 227 100,0 

Skupaj 24 2,4 14 1,4 104 10,3 362 35,9 505 50,0 1009 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Italijana 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor 

bi izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 18 6,6 18 6,6 46 16,8 85 31,1 106 38,8 273 100,0 

6. 10 3,9 14 5,5 45 17,6 89 34,8 98 38,3 256 100,0 

7. 11 4,4 10 4,0 38 15,3 92 37,1 97 39,1 248 100,0 

8. 11 4,8 9 3,9 34 14,8 75 32,8 100 43,7 229 100,0 

Skupaj 50 5,0 51 5,1 163 16,2 341 33,9 401 39,9 1006 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Italijane, se med učenci iz različnih 

razredov niso pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 7,987; g = 12; p = 0,786), prav tako 

se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, 

izbrali Italijana (χ2 = 8,327; g = 12; p = 0,777). 

 

Italijane v podobnem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo učenci osmošolci (88,5 %), 

sedmošolci (87,4 %), šestošolci (86,4 %) in petošolci (81,9 %).  

 

Italijana bi v več kot tričetrtinskem deležu za prijatelja izbrali oziroma vsekakor izbrali 

osmošolci (76,4 %) in sedmošolci (76,2 %), v skoraj tričetrtinskem deležu šestošolci (73,0 %) 

in v dobrem dvotretjinskem deležu petošolci (70,0 %). Med tistimi, ki Italijana ne bi oziroma 

nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je dobra desetina petošolcev (13,2 %) ter skoraj desetina 

šestošolcev (9,4 %), osmošolcev (8,7 %) in sedmošolcev (8,5 %). 
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Preglednica 32: Stopnja spoštovanja do Madžarov in odločitev o (ne)izbiri Madžara za prijatelja 

glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Madžara 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 8 2,9 13 4,8 37 13,6 85 31,3 129 47,4 272 100,0 

6. 2 0,7 6 2,2 32 11,9 90 33,6 138 51,5 268 100,0 

7. 6 2,4 2 0,8 25 9,9 91 36,0 129 51,0 253 100,0 

8. 4 1,7 6 2,6 23 10,0 76 33,2 120 52,4 229 100,0 

Skupaj 20 2,0 27 2,6 117 11,4 342 33,5 516 50,5 1022 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Madžara 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 19 7,2 25 9,4 47 17,7 73 27,5 101 38,1 265 100,0 

6. 5 1,9 29 11,0 55 20,8 84 31,8 91 34,5 264 100,0 

7. 8 3,2 13 5,2 46 18,5 78 31,5 103 41,5 248 100,0 

8. 12 5,3 22 9,7 38 16,7 65 28,6 90 39,6 227 100,0 

Skupaj 44 4,4 89 8,9 186 18,5 300 29,9 385 38,3 1004 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Madžare, se med učenci različnih 

razredov niso pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 15,492; g = 12; p = 0,216), prav tako 

se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, 

izbrali Madžara (χ2 = 19,063; g = 12; p = 0,087). 

 

Madžare v zelo visokem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo sedmošolci (87,0 %), 

osmošolci (85,6 %), šestošolci (85,1 %) ter petošolci (78,7 %).  

 

Madžara bi za prijatelja izbrale skoraj tri četrtine sedmošolcev (73,0 %), dobri dve tretjini 

osmošolcev (68,3 %), dve tretjini šestošolcev (66,3 %) in skoraj dve tretjini petošolcev           

(65,7 %). Med tistimi, ki Madžara ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je šestina 

petošolcev (16,6 %), skoraj šestina osmošolcev (15,0 %) in dobra desetina šestošolcev (12,9 %) 

ter skoraj desetina sedmošolcev (8,5 %). 
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Preglednica 33: Stopnja spoštovanja do Romov in odločitev o (ne)izbiri Roma za prijatelja 

glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Rome 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 22 8,3 22 8,3 60 22,6 81 30,5 81 30,5 266 100,0 

6. 9 3,4 13 4,9 58 21,7 93 34,8 94 35,2 267 100,0 

7. 13 5,1 9 3,6 39 15,4 94 37,2 98 38,7 253 100,0 

8. 15 6,5 18 7,8 36 15,7 66 28,7 95 41,3 230 100,0 

Skupaj 59 5,8 62 6,1 193 19,0 334 32,9 368 36,2 1016 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Roma 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 48 17,9 38 14,2 77 28,7 43 16,0 62 23,1 268 100,0 

6. 21 8,0 35 13,3 86 32,7 60 22,8 61 23,2 263 100,0 

7. 23 9,2 26 10,4 67 26,8 70 28,0 64 25,6 250 100,0 

8. 26 11,5 36 15,9 44 19,4 51 22,5 70 30,8 227 100,0 

Skupaj 118 11,7 135 13,4 274 27,2 224 22,2 257 25,5 1008 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Rome, so se med učenci različnih 

razredov pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 26,329; g = 12; p = 0,010), prav tako so 

se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali 

Roma (χ2 = 36,459; g = 12; p = 0,000). 

 

Rome v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo sedmošolci (75,9 %). Enako sta 

odgovorili dobri dve tretjini osmošolcev (70,0 %) in šestošolcev (70,0 %) ter tri petine 

petošolcev (60,9 %). Med tistimi, ki Romov ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, je 

šestina petošolcev (16,5 %), skoraj šestina osmošolcev (14,3 %) ter slaba desetina sedmošolcev 

(8,7 %) in šestošolcev (8,6 %).  

 

Roma bi za prijatelja izbrala oziroma vsekakor izbrala dobra polovica sedmošolcev (53,6 %) in 

osmošolcev (53,3 %), manj kot polovica šestošolcev (46,0 %) ter niti dve petini petošolcev 

(39,2 %). Med tistimi, ki Roma ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je skoraj tretjina 

petošolcev (32,1 %), dobra četrtina osmošolcev (27,3 %), dobra petina šestošolcev (21,3 %) in 

skoraj petina sedmošolcev (19,6 %). 
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Preglednica 34: Stopnja spoštovanja do Albancev in odločitev o (ne)izbiri Albanca za prijatelja 

glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Albance 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 17 6,4 16 6,0 48 18,0 89 33,5 96 36,1 266 100,0 

6. 10 3,9 16 6,2 67 26,1 70 27,2 94 36,6 257 100,0 

7. 12 4,8 6 2,4 34 13,6 92 36,8 106 42,4 250 100,0 

8. 14 6,2 13 5,7 42 18,5 66 29,1 92 40,5 227 100,0 

Skupaj 53 5,3 51 5,1 191 19,1 317 31,7 388 38,8 1000 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Albanca 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 32 11,9 31 11,5 66 24,4 59 21,9 82 30,4 270 100,0 

6. 27 10,8 44 17,5 64 25,5 56 22,3 60 23,9 251 100,0 

7. 21 8,4 17 6,8 56 22,5 74 29,7 81 32,5 249 100,0 

8. 20 8,9 25 11,1 54 24,0 50 22,2 76 33,8 225 100,0 

Skupaj 100 10,1 117 11,8 240 24,1 239 24,0 299 30,1 995 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Albance, so se med učenci različnih 

razredov pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 23,777; g = 12; p = 0,022), pokazale so 

se tudi med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali 

Albanca (χ2 = 24,005; g = 12; p = 0,020). 

 

Albance v največjem, skoraj štiripetinskem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo 

sedmošolci (79,2 %). Enako sta odgovorili dobri dve tretjini osmošolcev (69,6 %) in petošolcev 

(69,5 %) ter skoraj dve tretjini šestošolcev (63,8 %). Med tistimi, ki Albancev ne spoštujejo 

oziroma sploh ne spoštujejo, je dobra desetina petošolcev (12,4 %) in osmošolcev (11,9 %), 

desetina šestošolcev (10,1 %) in manj kot desetina sedmošolcev (7,2 %).  

 

Albanca bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali sedmošolci            

(62,2 %). Enako so odgovorile skoraj tri petine osmošolcev (56,0 %), dobra polovica petošolcev 

(52,2 %) in manj kot polovica šestošolcev (46,2 %). Med tistimi, ki Albanca ne bi oziroma 

nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je dobra četrtina šestošolcev (28,3 %), skoraj četrtina 

petošolcev (23,3 %), petina osmošolcev (20,0 %) in skoraj šestina sedmošolcev (15,3 %). 
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Preglednica 35: Stopnja spoštovanja do Kenijcev in odločitev o (ne)izbiri Kenijca za prijatelja 

glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kenijce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 20 7,6 20 7,6 37 14,1 79 30,0 107 40,7 263 100,0 

6. 4 1,6 12 4,8 51 20,2 77 30,6 108 42,9 252 100,0 

7. 15 6,0 9 3,6 21 8,4 83 33,3 121 48,6 249 100,0 

8. 9 4,0 9 4,0 29 12,8 71 31,4 108 47,8 226 100,0 

Skupaj 48 4,8 50 5,1 138 13,9 310 31,3 444 44,8 990 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Kenijca 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 29 10,9 31 11,7 71 26,8 51 19,2 83 31,3 265 100,0 

6. 16 6,4 32 12,7 68 27,1 68 27,1 67 26,7 251 100,0 

7. 15 6,0 16 6,4 59 23,5 76 30,3 85 33,9 251 100,0 

8. 17 7,6 16 7,2 48 21,5 52 23,3 90 40,4 223 100,0 

Skupaj 77 7,8 95 9,6 246 24,8 247 24,9 325 32,8 990 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kenijce, so se pokazale statistično 

pomembne razlike (χ2 = 31,424; g = 12; p = 0,002), prav tako so se pokazale med odgovori na 

vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Kenijca (2î = 31,674;                  

g = 15; p = 0,007). 

 

Kenijce v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo sedmošolci (81,9 %). Enako so 

odgovorile skoraj štiri petine osmošolcev (79,2 %), skoraj tri četrtine šestošolcev (73,4 %) in 

dobri dve tretjini petošolcev (70,7 %). Med tistimi, ki Kenijcev ne spoštujejo oziroma sploh ne 

spoštujejo, je skoraj šestina petošolcev (15,2 %), skoraj desetina sedmošolcev (9,6 %) in 

osmošolcev (8,0 %) ter niti desetina šestošolcev (6,3 %). 

 

Kenijca bi za prijatelja izbrali oziroma vsekakor izbrali skoraj dve tretjini sedmošolcev           

(64,1 %), osmošolcev (63,7 %), nekaj več kot polovica šestošolcev (53,6 %) in približno 

polovica petošolcev (50,6 %). Med tistimi, ki Kenijca ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za 

prijatelja, je skoraj četrtina petošolcev (22,6 %), skoraj petina šestošolcev (19,2 %), skoraj 

šestina osmošolcev (14,8 %) in dobra desetina sedmošolcev (12,4 %). 
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Preglednica 36: Stopnja spoštovanja do Makedoncev in odločitev o (ne)izbiri Makedonca za 

prijatelja glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Makedonce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 11 4,1 9 3,4 41 15,3 86 32,1 121 45,1 268 100,0 

6. 7 2,8 8 3,1 45 17,7 86 33,9 108 42,5 254 100,0 

7. 10 4,0 2 0,8 30 11,9 89 35,3 121 48,0 252 100,0 

8. 8 3,5 8 3,5 24 10,5 77 33,8 111 48,7 228 100,0 

Skupaj 36 3,6 27 2,7 140 14,0 338 33,7 461 46,0 1002 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Makedonca 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 21 7,9 20 7,5 67 25,1 68 25,5 91 34,1 267 100,0 

6. 18 7,1 27 10,7 54 21,4 73 29,0 80 31,7 252 100,0 

7. 13 5,2 12 4,8 54 21,7 85 34,1 85 34,1 249 100,0 

8. 8 3,5 18 7,9 51 22,3 58 25,3 94 41,0 229 100,0 

Skupaj 60 6,0 77 7,7 226 22,7 284 28,5 350 35,1 997 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Makedonce, se med učenci različnih 

razredov niso pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 12,656; g = 12; p = 0,395), prav tako 

se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, 

izbrali Makedonca (χ2 = 19,107; g = 12; p = 0,086). 

 

Makedonce v visokem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo sedmošolci (83,3 %), 

osmošolci (82,5 %), petošolci (77,2 %) in šestošolci (76,4 %). 

 

Makedonca bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali dobri dve tretjini 

sedmošolcev (68,3 %), dve tretjini osmošolcev (66,4 %), tri petine šestošolcev (60,7 %) in 

petošolcev (59,6 %). Med tistimi, ki Makedonca ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, 

je skoraj petina šestošolcev (17,9 %), dobra desetina petošolcev (15,4 %), osmošolcev (11,4 %) 

in desetina sedmošolcev (10,0 %). 
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Preglednica 37: Stopnja spoštovanja do Bošnjakov in odločitev o (ne)izbiri Bošnjaka za 

prijatelja glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Bošnjake  

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 7 2,6 17 6,3 38 14,0 88 32,5 121 44,6 271 100,0 

6. 9 3,6 5 2,0 50 19,8 69 27,3 120 47,4 253 100,0 

7. 6 2,4 5 2,0 24 9,5 84 33,3 133 52,8 252 100,0 

8. 7 3,1 3 1,3 21 9,2 75 32,8 123 53,7 229 100,0 

Skupaj 29 2,9 30 3,0 133 13,2 316 31,4 497 49,5 1005 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Bošnjaka  

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 17 6,3 24 8,9 59 21,9 64 23,8 105 39,0 269 100,0 

6. 19 7,5 29 11,4 46 18,0 66 25,9 95 37,3 255 100,0 

7. 9 3,6 11 4,4 42 16,7 89 35,5 100 39,8 251 100,0 

8. 11 4,8 12 5,2 32 14,0 67 29,3 107 46,7 229 100,0 

Skupaj 56 5,6 76 7,6 179 17,8 286 28,5 407 40,5 1004 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Bošnjake, so se med učenci različnih 

razredov pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 32,936; g = 12; p = 0,001), prav tako so 

se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali 

Bošnjaka (29,098; g = 12; p = 0,004). 

 

Bošnjake v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo osmošolci (86,5 %) in v zelo 

podobnem deležu sedmošolci (86,1 %). Enako so odgovorile dobre tri četrtine petošolcev       

(77,1 %) in skoraj tri četrtine šestošolcev (74,7 %). Med tistimi, ki Bošnjakov ne spoštujejo 

oziroma sploh ne spoštujejo, je skoraj desetina petošolcev (8,9 %) ter zanemarljivi deleži 

šestošolcev (5,5 %), sedmošolcev (4,4 %) in osmošolcev (4,4 %). 

 

Bošnjaka bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali osmošolci          

(76,0 %) in sedmošolci (75,3 %) ter dobre tri petine šestošolcev (63,1 %) in petošolcev           

(62,8 %). Med tistimi, ki Bošnjaka ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je skoraj 

petina šestošolcev (18,8 %), skoraj šestina petošolcev (15,2 %), desetina osmošolcev (10,0 %) 

in manj kot desetina sedmošolcev (8,0 %). 
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Preglednica 38: Stopnja spoštovanja do Hrvatov in odločitev o (ne)izbiri Hrvata za prijatelja 

glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Hrvate 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 5 1,8 6 2,2 22 8,0 85 31,0 156 56,9 274 100,0 

6. 3 1,2 1 0,4 31 12,2 76 29,9 143 56,3 254 100,0 

7. 0 0,0 0 0,0 21 8,4 85 33,9 145 57,8 251 100,0 

8. 1 0,4 4 1,7 17 7,4 70 30,6 137 59,8 229 100,0 

Skupaj 9 0,9 11 1,1 91 9,0 316 31,3 581 57,6 1008 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Hrvata 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 10 3,7 12 4,4 40 14,7 74 27,2 136 50,0 272 100,0 

6. 7 2,7 12 4,7 32 12,5 86 33,7 118 46,3 255 100,0 

7. 4 1,6 6 2,4 30 12,0 84 33,5 127 50,6 251 100,0 

8. 4 1,8 8 3,5 20 8,8 77 33,8 119 52,2 228 100,0 

Skupaj 25 2,5 38 3,8 122 12,1 321 31,9 500 49,7 1006 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Hrvate, so se med učenci različnih 

razredov pokazale statistično pomembne razlike (2î = 22,175; g=12; p = 0,036), medtem ko se 

niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, 

izbrali Hrvata (χ2 = 12,281; g = 12; p = 0,423). 

 

Hrvate v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo sedmošolci (91,6 %) in 

osmošolci (90,4 %). Sledijo petošolci (88,0 %) in šestošolci (86,2 %). Med tistimi, ki Hrvatov 

ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, ni nobenega sedmošolca, je pa zanemarljiv delež 

petošolcev (4,0 %), osmošolcev (2,2 %) in šestošolcev (1,6 %). 

 

Hrvata bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali osmošolci (86,0 %) 

in sedmošolci (86,0 %). Enako so odgovorile štiri petine šestošolcev (80,0 %) in dobre tri 

četrtine petošolcev (77,2 %). Med tistimi, ki Hrvata ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za 

prijatelja, je skoraj šestina petošolcev (14,8 %), dobra desetina šestošolcev (12,6 %), skoraj 

desetina sedmošolcev (9,1 %) in manj kot desetina osmošolcev (7,4 %). 
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Preglednica 39: Stopnja spoštovanja do Srbov in odločitev o (ne)izbiri Srba za prijatelja glede 

na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Srbe 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 14 5,2 9 3,3 28 10,4 83 30,9 135 50,2 269 100,0 

6. 5 2,0 9 3,5 39 15,4 74 29,1 127 50,0 254 100,0 

7. 8 3,2 5 2,0 29 11,7 71 28,6 135 54,4 248 100,0 

8. 6 2,6 4 1,7 22 9,6 69 30,1 128 55,9 229 100,0 

Skupaj 33 3,3 27 2,7 118 11,8 297 29,7 525 52,5 1000 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Srba 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 24 8,9 16 5,9 43 15,9 59 21,9 128 47,4 270 100,0 

6. 14 5,5 18 7,1 61 24,1 70 27,7 90 35,6 253 100,0 

7. 12 4,8 11 4,4 46 18,3 77 30,6 106 42,1 252 100,0 

8. 7 3,1 10 4,4 37 16,2 67 29,3 108 47,2 229 100,0 

Skupaj 57 5,7 55 5,5 187 18,6 273 27,2 432 43,0 1004 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Srbe, se med učenci različnih razredov 

niso pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 12,542; g = 12; p = 0,403), medtem ko so se 

pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali 

Srba (χ2 = 26,085; g=12; p = 0,010). 

 

Srbe v zelo visokem deležu spoštujejo učenci vseh razredov. V največjem deležu jih spoštujejo 

oziroma zelo spoštujejo osmošolci (86,0 %). Enako so odgovorile dobre štiri petine 

sedmošolcev (83,1 %), nekaj več kot štiri petine petošolcev (81,0 %) in skoraj štiri petine 

šestošolcev (79,1 %). 

 

Srba bi za prijatelja v največjem, več kot tričetrtinskem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali 

osmošolci (76,4 %). Enako so odgovorile skoraj tri četrtine sedmošolcev (72,6 %), dobri dve 

tretjini petošolcev (69,3 %) in dobre tri petine šestošolcev (63,2 %). Med tistimi, ki Srba ne bi 

oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je skoraj šestina petošolcev (14,8 %), dobra desetina 

šestošolcev (12,6 %), skoraj desetina sedmošolcev (9,1 %) in niti desetina osmošolcev (7,4 %). 
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Preglednica 40: Stopnja spoštovanja do Angležev in odločitev o (ne)izbiri Angleža za prijatelja 

glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Angleže 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 7 2,6 3 1,1 18 6,7 73 27,0 169 62,6 270 100,0 

6. 3 1,2 4 1,6 13 5,1 62 24,3 173 67,8 255 100,0 

7. 4 1,6 3 1,2 13 5,2 67 26,9 162 65,1 249 100,0 

8. 0 0,0 3 1,3 7 3,1 59 25,8 160 69,9 229 100,0 

Skupaj 14 1,4 13 1,3 51 5,1 261 26,0 664 66,2 1003 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Angleža 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 12 4,5 3 1,1 16 5,9 70 26,0 168 62,5 269 100,0 

6. 6 2,4 6 2,4 10 3,9 60 23,5 173 67,8 255 100,0 

7. 8 3,2 2 0,8 23 9,1 72 28,5 148 58,5 253 100,0 

8. 1 0,4 3 1,3 10 4,4 51 22,6 161 71,2 226 100,0 

Skupaj 27 2,7 14 1,4 59 5,9 253 25,2 650 64,8 1003 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Angleže, se niso pokazale statistično 

pomembne razlike (χ2 = 14,006; g = 12; p = 0,300), so se pa pokazale med odgovori na 

vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Angleža (χ2 = 22,731; g = 12; 

p = 0,030). 

 

Angleže učenci v vseh razredih spoštujejo v izjemno visokem deležu, in sicer spoštuje oziroma 

zelo spoštuje jih kar 95,6 % osmošolcev, 92,2 % šestošolcev, 92,0 % sedmošolcev in 89,6 % 

petošolcev. 

 

Angleža bi v največjem deležu za prijatelja izbrali oziroma vsekakor izbrali osmošolci            

(93,8 %) in šestošolci (91,4 %), sledijo petošolci (88,5 %) in sedmošolci (87,0 %). Največja 

razlika se pokaže med osmošolci in sedmošolci v odgovoru »vsekakor bi izbrali«, saj so temu 

odgovoru bolj naklonjeni osmošolci. 
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Preglednica 41: Stopnja spoštovanja do Kitajcev in odločitev o (ne)izbiri Kitajca za prijatelja 

glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kitajce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 22 8,2 10 3,7 55 20,6 85 31,8 95 35,6 267 100,0 

6. 8 3,1 10 3,9 34 13,4 70 27,6 132 52,0 254 100,0 

7. 9 3,6 8 3,2 30 11,9 80 31,7 125 49,6 252 100,0 

8. 10 4,4 6 2,6 29 12,8 65 28,6 117 51,5 227 100,0 

Skupaj 49 4,9 34 3,4 148 14,8 300 30,0 469 46,9 1000 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Kitajca 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 36 13,5 24 9,0 63 23,7 55 20,7 88 33,1 266 100,0 

6. 13 5,1 26 10,3 50 19,8 63 24,9 101 39,9 253 100,0 

7. 17 6,8 14 5,6 54 21,6 71 28,4 94 37,6 250 100,0 

8. 16 7,0 19 8,4 39 17,2 49 21,6 104 45,8 227 100,0 

Skupaj 82 8,2 83 8,3 206 20,7 238 23,9 387 38,9 996 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kitajce, so se med učenci različnih 

razredov pokazale statistično pomembne razlike med učenci iz različnih razredov (χ2 = 29,205; 

g = 12; p = 0,004), prav tako pa so se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, 

če bi imeli možnost izbire, izbrali Kitajca (χ2 = 28,458; g = 12; p = 0,005). 

 

Kitajce v visokem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo sedmošolci (81,3 %), v podobnem 

deležu osmošolci (80,2 %) in šestošolci (79,5 %), enako sta odgovorili tudi dobri dve tretjini 

petošolcev (67,4 %). Med tistimi, ki Kitajcev ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, je 

dobra desetina petošolcev (12,0 %) ter niti desetina šestošolcev (7,1 %), osmošolcev (7,0 %) in 

sedmošolcev (6,7 %). 

 

Kitajca bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali osmošolci (67,4 %). 

Enako sta odgovorili tudi dve tretjini sedmošolcev (66,0 %), skoraj dve tretjini šestošolcev    

(64,8 %) in dobra polovica petošolcev (53,8 %). Med tistimi, ki Kitajca ne bi oziroma nikakor 

ne bi izbrali za prijatelja, je skoraj četrtina petošolcev (22,6 %), skoraj šestina osmošolcev     

(15,4 %) in šestošolcev (15,4 %) ter dobra desetina sedmošolcev (12,4 %). 
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Preglednica 42: Stopnja spoštovanja do Nemcev in odločitev o (ne)izbiri Nemca za prijatelja 

glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Nemce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 9 3,3 15 5,6 30 11,1 69 25,6 147 54,4 270 100,0 

6. 4 1,6 5 2,0 16 6,4 68 27,1 158 62,9 251 100,0 

7. 7 2,8 2 0,8 11 4,4 80 32,3 148 59,7 248 100,0 

8. 5 2,2 2 0,9 18 7,9 58 25,4 145 63,6 228 100,0 

Skupaj 25 2,5 24 2,4 75 7,5 275 27,6 598 60,0 997 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Nemca 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

5. 20 7,4 19 7,0 43 15,9 64 23,6 125 46,1 271 100,0 

6. 10 3,9 7 2,8 35 13,8 71 28,0 131 51,6 254 100,0 

7. 9 3,6 9 3,6 30 12,0 78 31,1 125 49,8 251 100,0 

8. 3 1,3 13 5,8 24 10,6 64 28,3 122 54,0 226 100,0 

Skupaj 42 4,2 48 4,8 132 13,2 277 27,6 503 50,2 1002 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Nemce, so se med učenci različnih 

razredov pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 31,177; g = 12; p = 0,002), prav tako so 

se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali 

Nemca (χ2 = 24,753; g = 12; p = 0,016). 

 

Nemce v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo sedmošolci (91,9 %), v 

podobnem deležu šestošolci (90,0 %) in osmošolci (89,0 %). Enako so odgovorile tudi štiri 

petine osmošolcev (80,0 %). Med tistimi, ki Nemcev ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, 

je skoraj desetina petošolcev (8,9 %) ter zanemarljivi deleži šestošolcev (3,6 %), sedmošolcev 

(3,6 %) in osmošolcev (3,1 %). 

 

Nemca bi za prijatelja v visokem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali osmošolci (82,3 %), 

v podobnem deležu sedmošolci (80,9 %) in šestošolci (79,5 %). Delež enako mislečih 

petošolcev pa je več kot dvotretjinski (69,7 %). Med tistimi, ki Nemca ne bi oziroma nikakor 

ne bi izbrali za prijatelja, je skoraj šestina petošolcev (14,4 %) ter niti desetina sedmošolcev 

(7,2 %), osmošolcev (7,1 %) in šestošolcev (6,7 %). 
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5.2.1.1.3.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na odnos do etnij glede na razred, ki ga obiskujejo 

učenci 

Tudi pri neodvisni spremenljivki razred se je pokazal najslabši odnos do Romov in Albancev, 

najboljši pa do Slovencev in Angležev, Hrvatov ter Nemcev. 

 

Najslabši odnos do Romov imajo petošolci. Če jih spoštuje oz. zelo spoštuje dobra večina 

sedmošolcev in osmo- ter šestošolcev, jih spoštuje le slaba večina petošolcev. Ko gre za 

odločitev o (ne)izbiri Roma za prijatelja, so ti deleži bistveno nižji. Izbrala oz. vsekakor izbrala 

bi jih komaj polovica sedmo- in osmošolcev, skoraj polovica šestošolcev in niti dve petini 

petošolcev. Pomenljiv je tudi podatek, da skoraj tretjina petošolcev in dobra četrtina 

osmošolcev ter petina šesto- in sedmošolcev Roma ne bi oz. nikakor ne bi izbrala za prijatelja. 

 

Zelo slab odnos se kaže tudi do Albancev, ki jih spoštuje oz. zelo spoštuje dobra večina 

sedmošolcev, osmo- in petošolcev ter slaba večina šestošolcev. Albanca pa bi za prijatelja 

izbrala oz. vsekakor izbrala slaba večina sedmo- in osmošolcev ter nekaj več kot polovica 

petošolcev ter niti polovica šestošolcev. Pomenljiv je tudi podatek, da dobra četrtina 

šestošolcev, skoraj četrtina petošolcev in petina osmošolcev Albanca ne bi oz. nikakor ne bi 

izbrala za prijatelja. 

 

V odnosu do Bošnjakov, Srbov, Kenijcev in do Kitajcev se prav tako kaže razlika med načelno 

ravnjo spoštovanja in pripravljenostjo vstopanja v bližnje odnose. V vseh primerih izražajo 

slabši odnos peto- oziroma šestošolci v primerjavi s sedmo- in osmošolci. 

 

Pomenljiv je podatek, da imajo vedno najslabši odnos do etnij petošolci in šestošolci. Zakaj je 

to tako? V intervjujih z učitelji so ti izpostavili, da so mlajši učenci, tj. učenci na razredni 

stopnji, veliko bolj podvrženi prevzemanju mnenja staršev in okolice, saj nimajo še jasno 

oblikovanih stališč in so nagnjenju k prevzemanju stališč pomembnih drugih. »Na mlajše 

definitivno bolj vplivajo starši« (FU2); »Otroci pridejo v šolo polni predsodkov, ki jih sploh ne 

razumejo, in se včasih par let borimo z njimi, da jih vsaj premaknemo« (U2); »Pri tej starosti 

še nimajo izoblikovanega svojega mnenja, hitro se pustijo voditi drugim« (F3); »Opažam, da 

so petošolci in šestošolci najbolj nastrojeni proti vsem, ne čutijo se več enaki ne glede na 

razlike« (U1). Zelo podobnega mnenja so bili tudi učenci. Po njihovem mnenju je mlajšim 

učencem težje sprejemati drugačnost kot starejšim. »Mlajši učenci drugačne otroke zafrkavajo, 

oni sploh še ne razumejo, da je drugi lahko zaradi tega prizadet, in je vse zanje bolj kot ne igra. 
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Starejši učenci pa so tisti, pri katerih je nesprejemanje še stvar značaja« (Fu5). »Njim je težko 

sprejeti že dejstvo, da ima dislektik rumen list, ker je zato kao neumen« (u1). Učenci so 

izpostavili, da »sošolci se spravljajo predvsem na tiste, ki prihajajo iz manj razvitih držav, iz 

Bosne, na primer, ker so kao Bosanci manjvredni« (Fu1). Tudi ena izmed učiteljic je v 

intervjujih povedala, da vse bolj opaža, da je Bosanec žaljivka. »Če so na primer Slovenci 

oblečeni v trenirki, kot Bosanci, se drugi iz njih norčujejo, češ 'Ti si Bosanec'« (U1). Ena izmed 

učenk se je spomnila primera slabega sprejema učenca iz Bosne, saj nihče izmed sošolcev ni 

pristopil k njemu, zato se je začel zapirati vase. Po njenem mnenju je to zato, ker je bil iz Bosne, 

torej »iz nezanimive in revne države« (Fu4). Ko smo učence vprašali, zakaj menijo, da se dela 

takšne razlike, so povedali, da so po njihovem mnenju najbolj krivi starši in predvsem mlajši 

učenci ponavljajo za njimi ter s tem razvijajo tista prepričanja, ki pozneje postanejo del njih. 

»Pogosto niti sami ne vejo, zakaj zaničujejo nekoga drugega« (Fu5). Za negativen odnos 

staršev predvsem do pripadnikov nekdanjih jugoslovanskih republik pa naj bi bila po mnenju 

učencev iz 4. in 5. fokusne skupine kriva ravno zgodovina nekdanje Jugoslavije. Učenci pod 

vplivom staršev svoja stališča prenašajo naprej in vplivajo tudi na svoje sošolce, a je to po 

njihovem mnenju veliko pogostejše v nižjih razredih, v katerih so učenci bolj podvrženi 

vrstniškemu vplivu. Povedali so tudi, da je razlog včasih še preprostejši, in sicer da se ti učenci, 

ki šibkejše zafrkavajo, dejansko ne počutijo dobro sami s seboj in se morajo spravljati na druge.  

 

Sploh naj bi bila težava, če »ta drugačnost jemlje njim pozornost učiteljev, saj so hitro 

ljubosumni na nekoga, ki ima nekaj več kot oni« (u1). Tudi učitelji so izpostavili, da učenci 

velikokrat napačno razumejo angažma učiteljev v delu s priseljenci. »Učenci velikokrat mislijo, 

da je učitelj priseljencem zelo naklonjen zaradi prilagoditev, ki jih izvaja, dejansko pa je stvar 

v tem, da ima učitelji pogosto nižja pričakovanja do njih, jih ne obremenjujejo in pogosto 

pohvalijo že, če znajo besedo ali dve. Dejansko pa ne gre za dodaten trud z njimi, ampak 

popuščanje, kar večinski otroci čisto drugače interpretirajo« (U1). 

 

Poleg tega, kot pravijo učenci, »med tamalimi je velika tekmovalnost, vedno morajo oni biti 

glavni« (FU5). Po njihovem mnenju je torej predvsem tekmovalnost tista, ki otežuje 

sprejemanje drugačnosti. Temu pritrjuje Bečaj (2005), ko pravi, da šola sama zaradi svoje 

storilnostne naravnanosti spodbuja tekmovalnost in individualizem, to pa vsekakor otežuje, če 

ne celo preprečuje ustvarjanje pozitivnega odnosa do drugačnosti. Učenci sicer menijo, da v 

največji meri tekmovalnost spodbujajo starši. »Oni otrokom rečejo, da se znebijo ovir. In ovire 

so drugi, ki te ovirajo na poti do uspeha« (u1). V teh besedah lahko najdemo zametke implicitne 
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teorije pravičnega sveta (Sampson, 1991, v Ule, 2005), po kateri človek uspe, če zmaga v 

spopadih s svojimi konkurenti. Ravno predsodki do drugih etnij pa se povsem ujemajo s to 

teorijo, saj se človeka vrednoti samo po njegovem (ne)uspehu v družbi (Ule, 2005). Če ne uspeš 

in se ne znaš boriti, si si za to kriv sam, kar pomeni, da si manj vreden od mene, saj si poraženec. 

»Najboljši si tako, da druge ponižuješ. Če daš druge dawn, si ti up. Najboljša tarča pa so tisti, 

ki so novi in šibki in taki rabijo eno besedo, da pridejo na dno. A ko so starejši, se potem ti šibki 

združijo in so močni skupaj« (U1). 

 

Tudi v tem primeru torej ni zanemarljiva vloga staršev. V intervjujih z učitelji so ti izpostavili, 

da se včasih zgodi, da imajo Slovenci pa tudi starši priseljenci, ki živijo že vrsto let v Sloveniji, 

občutek, da je v razredu preveč priseljencev, ki ovirajo napredek njihovih otrok, čeprav so 

razredi povsem naključno oblikovani oziroma nikakor niso oblikovani na osnovi etnične 

pripadnosti učenca. Tudi Lesar idr. (2006) izpostavljajo, da v Sloveniji niso redki primeri, ko 

starši od šole pričakujejo, da bodo neslovenske otroke izpisale, prav tako pa obstajajo šole, v 

katerih je večinsko prebivalstvo neslovensko, saj so slovenske otroke starši izpisali zaradi 

strahu, da njihovi otroci ne bi prejeli dovolj učiteljeve pomoči, da bi bili žrtve nasilja oziroma 

ustrahovanja neslovenskih učencev. Mannelli (2012) ob pregledu raziskav ugotavlja, da imajo 

vsi otroci priseljenci, ki so v razredu marginalizirani, ki niso vključeni v igre ali ki jih sošolci 

neposredno zavračajo, slabši učni uspeh in kažejo nezmožnost vzpostavljanja medosebnih 

odnosov. Razlogov za zavračanje je več, med njimi pa sta izpostavljena predvsem vloga staršev 

in njihov negativen odnos do priseljencev, ki ga prenašajo tudi na otroke. Negativen odnos 

staršev do inkluzivne šolske politike ne nazadnje vpliva tudi na delo učiteljev, saj jim jemlje 

motivacijo in otežuje inkluzivno delo (Asimeng - Boahene in Klein, 2004). Razlog pa je tudi v 

tem, da sošolci ne vedo tako rekoč ničesar o tem, od kod otroci priseljenci prihajajo, in da so ti 

otroci drugačne religijske pripadnosti.  

 

Starejši učenci pa naj bi po besedah učencev imeli »glavo drugje« (Fu4) in »niso zainteresirani 

za nič« (Fu4); »pri njih ni takega rivalstva kot pri mlajših« (u1). »A nesprejemanje je v njih in 

pride nezavedno ven med poukom in se vidi, da imajo slab odnos« (Fu4). Poleg tega naj bi se v 

višjih razredih oblikovali »dve vrsti popularnosti« (u1). Eni so tisti, ki imajo odlične ocene in 

draga oblačila. Drugi pa so učenci, navadno iz republik nekdanje Jugoslavije, ki imajo slabe 

ocene, »jim je vseeno za vse, ker so kao frajerji in govorijo v njihovem slengu« (u1); »Načeloma 

je kul biti tako izstopajoč« (u1). A po besedah ene izmed intervjuvanih učenk je to lahko njihov 

»obrambni mehanizem«, ker so učno neuspešni in to kompenzirajo s priljubljenostjo ter z 
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iskanjem pozornosti, »oni so potem posebna skupinica, a so veliko bolj sprejemajoči od 

'bogatunov', ki nikogar ne sprejemajo in prezirajo učence iz Juge. Tudi po drugih šolah je tako« 

(u1). 

 

Sami bi dodali, da je razlog za večjo nepripravljenost peto- in šestošolcev oz. večjo 

pripravljenost sedmo- in osmošolcev za sprejemanje drugih lahko v tem, da so učenci na 

predmetni stopnji tudi na ravni šole v stiku z različnimi učitelji in potem z različnimi nazori, 

vrednotami, pogledi na svet, s čimer si tudi sami širijo obzorja in se naučijo sprejemati različne 

poglede na različne situacije. Na drugi strani tudi skozi učne načrte usvajajo več abstraktnih 

vsebin, poleg tega začnejo učenje pri predmetu domovinska in državljanska kultura in etika, pri 

katerem se učenci srečujejo z vsemi tistimi vsebinami, ki so pomembne za oblikovanje 

sprejemajočega in spoštljivega odnosa do drugačnosti, s čimer dobijo osnovo v znanju za 

spreminjanje svojih negativnih stališč in razvoj pozitivnejših. 

 

Ob zapisanem bi želeli dodati, kar so v intervjujih povedali učenci in učitelji, in sicer da je 

velikokrat nesprejemanje učencev vezano bolj na značaj priseljenca kot na njegov izvor. Učenci 

so tako izpostavili, da razlik velikokrat sploh ne opazijo, če niso vidne na zunaj (npr. barva 

kože, težave s slovenščino) in da je pri vzpostavljanju odnosa s priseljenci pomemben značaj 

novega sošolca – nekateri so bolj zadržani, manj zgovorni, zato so tudi težje sprejeti; »ne zaradi 

njihove drugačnosti, ampak zaradi njihovega značaja« (Fu4). Tudi učitelji pravijo podobno. 

»Značaj tujcev je skoraj bolj pomemben od tega, od kod prihajajo« (U2). »V učencih vedno 

skušam vzbuditi razumevanje, da je priseljencem težko zapustiti svoj dom in priti v novo državo, 

kjer nikogar ne poznajo, niti ne jezika. Zato je normalno, da ne morejo biti vsi odprti ali pa da 

so nekoliko zadržani. To zavest jim skušam vzbuditi« (U3). Temu pritrjujejo tudi ugotovitve 

drugih raziskav (npr. Žakelj in Kralj, 2012), da učenci etnične pripadnosti posameznika ne 

dojemajo vedno kot vir nesprejemanja, ampak naj bi bila za to odgovorna posameznikova 

osebnost. Pri tem seveda ne moremo mimo dejstva, da so določene značajske značilnosti tudi 

kulturno pogojene. Na primer dečki, ki odraščajo v zelo tradicionalnih muslimanskih družinah, 

v katerih se moški in ženske med obiski ne zadržujejo v istih prostorih, bodo z deklicami zelo 

verjetno težje vzpostavili bližnje odnose. O tem govorijo tudi učenci v intervjujih. »Mi smo 

enkrat dobili enga Turka in smo punce šle do njega in on je gledal kar v tla, kot da sploh noče 

govoriti z nami. In potem smo šle kar proč, kaj. Poskusiš enkrat, dvakrat, če mu pač ni do 

druženja, ne vztrajaš več« (Fu5). A vendar je pri tem treba paziti, da tovrstna prepričanja ne bi 

utrdila kulturnih stereotipov in da se določenih lastnosti ne bi jemalo kot univerzalnih za vse 
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pripadnike neke etnije oziroma kulture, saj se s tem lahko sprožijo mehanizme 

samouresničujoče napovedi, ki jo potrjuje tudi transakcijski model. Skladno s tem modelom so 

težave posameznika tudi na ravni socialnih odnosov vezane na socialni kontekst oziroma na 

dinamike interakcij. Ali drugače, to, kar posameznik je, ni le stvar njegovih individualnih 

lastnosti, ampak tudi odnosov med njim in okoljem (Lesar, Čuk in Peček, 2010; Peček in 

Macura - Milovanović, 2012; Peček, Čuk in Lesar, 2013). Če torej učenci in učitelji dojemajo 

pripadnika določene etnije kot nosilca določenih lastnosti (ne nazadnje je to tudi oblika 

kategorizacije) in se nanj odzivajo skladno s tem, kar vpliva na to, kako se bo tudi sam vedel, 

se oblikuje »krog, ki potrjuje in krepi to dojemanje« (Peček, Čuk in Lesar, 2013, str. 72). Sodbe 

o učencih pa so vedno plod subjektivnih presoj (Lesar idr., 2010). Nevarnost, ki jo takšno 

delovanje prinaša, pa je, da se s tem utrjujejo stereotipne predstave o pripadnikih določenih 

etnij, ki naj bi imeli točno določene lastnosti, pa čeprav jih pri njih dejansko ni. Subjektivni 

element je pri tem tako močen, da lahko »učitelji opažene informacije o učencih nekako 

''prefiltrirajo'', tako da so v skladu z njihovimi pričakovanji, prav tako pa se tudi učenci obnašajo 

v skladu z učiteljevimi pričakovanji, s čimer pridemo do izpolnitve pričakovanja […] oziroma 

učenci, ki se ne obnašajo ustrezno učiteljevim kriterijem, tvegajo, da jih le-ti vidijo kot manj 

uspešne ne glede na njihove sposobnosti« (prav tam, 2010, str. 4). 
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5.2.1.1.4 Odnos do etnij glede na kraj šolanja učencev 

Preglednica 43: Stopnja spoštovanja do Slovencev in odločitev o (ne)izbiri Slovenca za 

prijatelja glede na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Slovence 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 18,3 85 81,7 104 100,0 

Kočevje 2 1,6 0 0,0 3 2,3 28 21,9 95 74,2 128 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 1 0,9 25 21,6 90 77,6 116 100,0 

Kranj 0 0,0 1 0,3 3 0,8 62 16,5 310 82,4 376 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 0,6 33 18,5 144 80,9 178 100,0 

Ljubljana 1 0,8 0 0,0 4 3,1 24 18,9 98 77,2 127 100,0 

Skupaj 3 0,3 1 0,1 12 1,2 191 18,6 822 79,9 1029 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Slovenca 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali 

Ne bi 

izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 7,5 98 92,5 106 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 5 4,0 26 20,8 94 75,2 125 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 1 0,9 14 12,1 101 87,1 116 100,0 

Kranj 0 0,0 1 0,3 5 1,3 46 12,2 324 86,2 376 100,0 

Lendava 0 0,0 1 0,6 1 0,6 21 11,9 154 87,0 177 100,0 

Ljubljana 2 1,6 0 0,0 4 3,1 20 15,6 102 79,7 128 100,0 

Skupaj 2 0,2 2 0,2 16 1,6 135 13,1 873 84,9 1028 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Slovence, se med učenci glede na kraj 

šolanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 40,973, g = 32, p = 0,133), prav tako 

se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, 

izbrali Slovenca (2î = 23,928, g = 20, p = 0,246). 

 

Slovence spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 100,0 % učencev iz Izole, 99,4 % učencev iz 

Lendave, 99,1 % učencev iz Kopra, 98,9 % učencev iz Kranja, 96,1 % učencev iz Kočevja in 

96,1 % učencev iz Ljubljane. 

 

Slovenca bi za prijatelja izbralo oziroma vsekakor izbralo kar 100,0 % učencev iz Izole, nato 

99,1 % učencev iz Kopra, 98,4 % učencev iz Lendave, 98,4 % učencev iz Kranja, 96,0 % 

učencev iz Kočevja in 95,3 % učencev iz Ljubljane. 
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Preglednica 44: Stopnja spoštovanja do Italijanov in odločitev o (ne)izbiri Italijana za prijatelja 

glede na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Italijane 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 2 1,9 2 1,9 14 13,5 32 30,8 54 51,9 104 100,0 

Kočevje 1 0,8 3 2,3 11 8,6 56 43,8 57 44,5 128 100,0 

Koper 2 1,7 0 0,0 15 13,0 46 40,0 52 45,2 115 100,0 

Kranj 6 1,6 5 1,3 36 9,6 140 37,3 188 50,1 375 100,0 

Lendava 6 3,7 2 1,2 18 11,1 47 29,0 89 54,9 162 100,0 

Ljubljana 7 5,6 2 1,6 10 8,0 41 32,8 65 52,0 125 100,0 

Skupaj 24 2,4 14 1,4 104 10,3 362 35,9 505 50,0 1009 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Italijana 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali 

Ne bi 

izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 2 1,9 7 6,7 12 11,5 32 30,8 51 49,0 104 100,0 

Kočevje 3 2,4 13 10,3 23 18,3 43 34,1 44 34,9 126 100,0 

Koper 6 5,2 2 1,7 21 18,3 45 39,1 41 35,7 115 100,0 

Kranj 17 4,6 15 4,0 63 17,0 145 39,1 131 35,3 371 100,0 

Lendava 11 6,8 6 3,7 21 13,0 47 29,0 77 47,5 162 100,0 

Ljubljana 11 8,6 8 6,3 23 18,0 29 22,7 57 44,5 128 100,0 

Skupaj 50 5,0 51 5,1 163 16,2 341 33,9 401 39,9 1006 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Italijane, se med učenci glede na kraj 

šolanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 23,928, g = 20, p = 0,246), so se pa te 

pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali 

Italijana (χ2 = 41,921, g=20, p = 0,003). 

 

Italijane spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 88,3 % učencev iz Kočevja, 87,5 % učencev iz 

Kranja, 85,2 % učencev iz Kopra, 84,8 % učencev iz Ljubljane, 84,0 % učencev iz Lendave in 

82,7 % učencev iz Izole. 

 

Italijana bi za prijatelja v največjem, in sicer štiripetinskem deležu izbrali učenci iz Izole        

(79,8 %). Enako so odgovorile dobre tri četrtine učencev iz Lendave (76,5 %), slabe tri četrtine 

učencev iz Kopra (74,8 %) in Kranja (74,4 %), dobri dve tretjini učencev iz Kočevja (69,0 %) 

in Ljubljane (67,2 %). Med tistimi, ki Italijana ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, 

je skoraj šestina učencev iz Ljubljane (14,9 %), dobra desetina učencev iz Kočevja (12,7 %), 

desetina učencev iz Lendave (10,5 %), skoraj desetina učencev iz Izole (8,6 %) in Kranja         

(8,6 %) ter zelo majhen delež učencev iz Kopra (6,9 %). 
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Preglednica 45: Stopnja spoštovanja do Madžarov in odločitev o (ne)izbiri Madžara za prijatelja 

glede na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Madžare 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 2 1,9  5 4,8  17 16,3  23 22,1  57 54,8  104 100,0  

Kočevje 2 1,6  3 2,4  15 11,8  56 44,1  51 40,2  127 100,0  

Koper 0 0,0  1 0,9  20 17,4  43 37,4  51 44,3  115 100,0  

Kranj 6 1,6  7 1,9  51 13,6  139 37,1  172 45,9  375 100,0  

Lendava 1 0,6  2 1,1  8 4,5  43 24,4  122 69,3  176 100,0  

Ljubljana 9 7,2  9 7,2  6 4,8  38 30,4  63 50,4  125 100,0  

Skupaj 20 2,0  27 2,6  117 11,4  342 33,5  516 50,5  1022 100,0  

 

Za prijatelja bi izbrali Madžara 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali 

Ne bi 

izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 7 7,0  7 7,0  21 21,0  26 26,0  39 39,0  100 100,0  

Kočevje 4 3,2  16 12,9  31 25,0  42 33,9  31 25,0  124 100,0  

Koper 5 4,4  12 10,6  25 22,1  40 35,4  31 27,4  113 100,0  

Kranj 14 3,8  36 9,8  80 21,8  128 34,9  109 29,7  367 100,0  

Lendava 3 1,7  4 2,3  5 2,9  40 22,9  123 70,3  175 100,0  

Ljubljana 11 8,8  14 11,2  24 19,2  24 19,2  52 41,6  125 100,0  

Skupaj 44 4,4  89 8,9  186 18,5  300 29,9  385 38,3  1004 100,0  

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Madžare, so se med učenci glede na kraj 

šolanja pokazale statistično pomembne razlike (2î = 84,971; g=20; p = 0,000), prav tako so se 

pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali 

Madžara (χ2 = 129,018, g=20, p = 0,000). 

 

Madžare spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 93,8 % učencev iz Lendave. Enako so odgovorile 

dobre štiri petine učencev iz Kočevja (84,3 %), učencev iz Kranja (82,9 %), iz Kopra (81,7 %) 

ter štiri petine učencev iz Ljubljane (80,8 %) ter dobre tri četrtine učencev iz Izole (76,9 %). 

Med tistimi, ki Madžarov ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, je skoraj šestina učencev 

iz Ljubljane (14,4 %), niti desetina učencev iz Izole (6,7 %) ter zanemarljivi deleži učencev iz 

Kočevja (4,0 %), Kranja (3,5 %), Lendave (1,7 %) in Kopra (0,9 %). 

 

Madžara bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali učenci iz Lendave 

(93,1 %). Enako sta odgovorili skoraj dve tretjini učencev iz Izole (65,0 %) in Kranja (64,6 %), 

dobri dve tretjini učencev iz Kopra (62,8 %), dve tretjini učencev iz Ljubljane (60,8 %) in skoraj 

dve tretjini učencev iz Kočevja (58,9 %). Med tistimi, ki Madžara ne bi oziroma nikakor ne bi 

izbrali za prijatelja, je petina učencev iz Ljubljane (20,0 %), šestina učencev iz Kočevja         
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(16,1 %), skoraj šestina učencev iz Kopra (15,0 %) in Izole (14,0 %), dobra desetina učencev 

iz Kranja (13,6 %) ter zanemarljiv delež učencev iz Lendave (4,0 %). 

 

Preglednica 46: Stopnja spoštovanja do Romov in odločitev o (ne)izbiri Roma za prijatelja 

glede na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Rome 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 6 5,8 8 7,7 14 13,5 32 30,8 44 42,3 104 100,0 

Kočevje 8 6,3 11 8,7 33 26,2 36 28,6 38 30,2 126 100,0 

Koper 2 1,7 9 7,8 28 24,3 38 33,0 38 33,0 115 100,0 

Kranj 23 6,2 19 5,1 73 19,6 138 37,1 119 32,0 372 100,0 

Lendava 6 3,4 8 4,6 26 14,9 56 32,0 79 45,1 175 100,0 

Ljubljana 14 11,3 7 5,6 19 15,3 34 27,4 50 40,3 124 100,0 

Skupaj 59 5,8 62 6,1 193 19,0 334 32,9 368 36,2 1016 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Roma 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali 

Ne bi 

izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 14 13,7 14 13,7 25 24,5 20 19,6 29 28,4 102 100,0 

Kočevje 23 18,7 19 15,4 41 33,3 12 9,8 28 22,8 123 100,0 

Koper 12 10,5 17 14,9 35 30,7 23 20,2 27 23,7 114 100,0 

Kranj 37 10,1 55 14,9 108 29,3 91 24,7 77 20,9 368 100,0 

Lendava 13 7,5 14 8,1 31 17,9 53 30,6 62 35,8 173 100,0 

Ljubljana 19 14,8 16 12,5 34 26,6 25 19,5 34 26,6 128 100,0 

Skupaj 118 11,7 135 13,4 274 27,2 224 22,2 257 25,5 1008 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Rome, so se med učenci glede na kraj 

šolanja pokazale statistično pomembne razlike med učenci v različnih krajih šolanja                    

(χ2 = 37,626; g=20; p = 0,010), prav tako so se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si 

za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Roma (χ2 = 51,015, g=20, p = 0,000). 

 

Rome v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo učenci iz Lendave (77,1 %). 

Enako so odgovorile skoraj tri četrtine učencev iz Izole (73,1 %), dobri dve tretjini učencev iz 

Kranja (69,1 %) in Ljubljane (67,7 %), dve tretjini učencev iz Kopra (66,1 %) in skoraj tri 

petine učencev iz Kočevja (58,7 %). Med tistimi, ki Romov ne spoštujejo oziroma sploh ne 

spoštujejo, je največ učencev iz Ljubljane (16,9 %), nato iz Kočevja (15,1 %), Izole (13,5 %) 

in Kranja (11,3 %). V Kopru je teh učencev manj kot desetina (9,6 %), v Lendavi pa najmanj 

(8,0 %). 
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Roma bi za prijatelja v največjem, in sicer dvotretjinskem deležu izbrali oziroma vsekakor 

izbrali v Lendavi (66,5 %). V preostalih krajih so deleži bistveno nižji, in sicer je tako 

odgovorila manj kot polovica učencev iz Izole (48,0 %), Ljubljane (46,1 %) in iz Kranja         

(45,7 %), dobri dve petini učencev iz Kopra (43,9 %) in niti tretjina učencev iz Kočevja           

(32,5 %). Med tistimi, ki Roma ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je največ 

učencev iz Kočevja (34,1 %). V preostalih krajih so deleži nižji, a še vedno sorazmerno visoki, 

saj je enak odgovor podala dobra četrtina učencev iz Izole (27,5 %) in Ljubljane (27,3 %), 

četrtina učencev iz Kopra (25,4 %) in Kranja (25,0 %) ter v najmanjšem, šestinskem deležu 

učenci iz Lendave (15,6 %). 

 

Preglednica 47: Stopnja spoštovanja do Albancev in odločitev o (ne)izbiri Albanca za prijatelja 

glede na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Albance 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 6 5,8 9 8,7 12 11,5 32 30,8 45 43,3 104 100,0 

Kočevje 5 4,0 5 4,0 19 15,2 48 38,4 48 38,4 125 100,0 

Koper 2 1,8 6 5,3 26 23,0 36 31,9 43 38,1 113 100,0 

Kranj 24 6,4 24 6,4 92 24,7 122 32,7 111 29,8 373 100,0 

Lendava 8 4,9 7 4,3 27 16,7 42 25,9 78 48,1 162 100,0 

Ljubljana 8 6,5 0 0,0 15 12,2 37 30,1 63 51,2 123 100,0 

Skupaj 53 5,3 51 5,1 191 19,1 317 31,7 388 38,8 1000 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Albanca 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 10 9,8 9 8,8 28 27,5 21 20,6 34 33,3 102 100,0 

Kočevje 7 5,6 21 16,8 27 21,6 35 28,0 35 28,0 125 100,0 

Koper 11 9,8 14 12,5 28 25,0 21 18,8 38 33,9 112 100,0 

Kranj 49 13,4 53 14,5 92 25,2 90 24,7 81 22,2 365 100,0 

Lendava 12 7,4 10 6,1 36 22,1 45 27,6 60 36,8 163 100,0 

Ljubljana 11 8,6 10 7,8 29 22,7 27 21,1 51 39,8 128 100,0 

Skupaj 100 10,1 117 11,8 240 24,1 239 24,0 299 30,1 995 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Albance, so se med učenci glede na kraj 

šolanja pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 50,341; g = 20; p = 0,000), prav tako so se 

pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali 

Albanca (χ2 = 40,584, g = 20, p = 0,004). 

Albance v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo učenci iz Ljubljane (81,3 %). 

Enako so odgovorile dobre tri četrtine učencev iz Kočevja (76,8 %), skoraj tri četrtine učencev 

iz Izole (74,0 %) in Lendave (74,1 %), dobri dve tretjini učencev iz Kopra (69,9 %) in dobre tri 
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petine učencev iz Kranja (62,5 %). Med tistimi, ki Albancev ne spoštujejo oziroma sploh ne 

spoštujejo, je skoraj šestina učencev iz Izole (14,4 %), dobra desetina učencev iz Kranja         

(12,9 %) ter manj kot desetina učencev iz Lendave (9,3 %), Kočevja (8,0 %), Kopra (7,1 %) in 

iz Ljubljane (6,5 %). 

 

Albanca bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali učenci iz Lendave 

(64,4 %). Enako so odgovorile tri petine učencev iz Ljubljane (60,9 %), skoraj tri petine učencev 

iz Kočevja (56,0 %), dobra polovica učencev iz Izole (53,9 %) in Kopra (52,7 %) ter manj kot 

polovica učencev iz Kranja (46,8 %). Med tistimi, ki Albanca ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali 

za prijatelja, je dobra četrtina učencev iz Kranja (27,9 %), dobra petina učencev iz Kočevja 

(22,4 %) in Kopra (22,3 %), skoraj petina učencev iz Izole (18,6 %), šestina učencev iz 

Ljubljane (16,4 %) ter dobra desetina učencev iz Lendave (13,5 %). 

 

Preglednica 48: Stopnja spoštovanja do Kenijcev in odločitev o (ne)izbiri Kenijca za prijatelja 

glede na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kenijce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 8 7,7 6 5,8 10 9,6 26 25,0 54 51,9 104 100,0 

Kočevje 6 4,7 8 6,3 17 13,3 45 35,2 52 40,6 128 100,0 

Koper 2 1,8 6 5,4 19 17,1 40 36,0 44 39,6 111 100,0 

Kranj 11 3,0 16 4,3 51 13,8 129 34,9 163 44,1 370 100,0 

Lendava 9 5,8 8 5,2 29 18,8 40 26,0 68 44,2 154 100,0 

Ljubljana 12 9,8 6 4,9 12 9,8 30 24,4 63 51,2 123 100,0 

Skupaj 48 4,8 50 5,1 138 13,9 310 31,3 444 44,8 990 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Kenijca 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 11 10,8 9 8,8 23 22,5 21 20,6 38 37,3 102 100,0 

Kočevje 7 5,6 20 16,0 32 25,6 29 23,2 37 29,6 125 100,0 

Koper 11 9,7 14 12,4 32 28,3 26 23,0 30 26,5 113 100,0 

Kranj 19 5,2 30 8,2 96 26,4 106 29,1 113 31,0 364 100,0 

Lendava 14 8,7 12 7,5 39 24,2 42 26,1 54 33,5 161 100,0 

Ljubljana 15 12,0 10 8,0 24 19,2 23 18,4 53 42,4 125 100,0 

Skupaj 77 7,8 95 9,6 246 24,8 247 24,9 325 32,8 990 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kenijce, se med učenci glede na kraj 

šolanja niso pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 31,324; g = 20; p = 0,051), medtem 

ko so se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, 

izbrali Kenijca (χ2 = 39,093; g = 25; p = 0,036). 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

176 

 

 

Kenijce v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo učenci iz Kranja (78,9 %). 

Enako so odgovorile dobre tri četrtine učencev iz Izole (76,9 %), tri četrtine učencev iz Kočevja 

(75,8 %), Kopra (75,7 %) in iz Ljubljane (75,6 %) ter dobri dve tretjini učencev iz Lendave 

(70,1 %). Med tistimi, ki Kenijcev ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, je skoraj šestina 

učencev iz Ljubljane (14,6 %), dobra desetina učencev iz Izole (13,5 %) in Lendave (11,0 %), 

desetina učencev iz Kočevja (10,9 %) ter niti desetina učencev iz Kranja (7,3 %) in Kopra       

(7,2 %). 

 

Kenijca bi za prijatelja v največjem deležu izbrale oziroma vsekakor izbrale tri petine učencev 

iz Ljubljane (60,5 %), Kranja (60,2 %) in iz Lendave (59,6 %), slabe tri petine učencev iz Izole 

(57,8 %), nekaj več kot polovica učencev iz Kočevja (52,8 %) in polovica učencev iz Kopra 

(49,6 %). Med tistimi, ki Kenijca ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je dobra 

petina učencev iz Kopra (22,1 %) in Kočevja (21,6 %), petina učencev iz Ljubljane (20,2 %) in 

Izole (19,6 %), šestina učencev iz Lendave (16,1 %) ter dobra desetina učencev iz Kranja       

(13,5 %). 

 

Preglednica 49: Stopnja spoštovanja do Makedoncev in odločitev o (ne)izbiri Makedonca za 

prijatelja glede na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Makedonce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 5 4,8 5 4,8 9 8,6 28 26,7 58 55,2 105 100,0 

Kočevje 4 3,2 4 3,2 19 15,1 47 37,3 52 41,3 126 100,0 

Koper 2 1,8 2 1,8 22 19,3 39 34,2 49 43,0 114 100,0 

Kranj 15 4,0 9 2,4 50 13,4 146 39,1 153 41,0 373 100,0 

Lendava 7 4,4 4 2,5 29 18,2 41 25,8 78 49,1 159 100,0 

Ljubljana 3 2,4 3 2,4 11 8,8 37 29,6 71 56,8 125 100,0 

Skupaj 36 3,6 27 2,7 140 14,0 338 33,7 461 46,0 1002 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Makedonca 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 7 6,7 8 7,7 21 20,2 24 23,1 44 42,3 104 100,0 

Kočevje 7 5,6 12 9,7 29 23,4 36 29,0 40 32,3 124 100,0 

Koper 5 4,4 13 11,5 25 22,1 29 25,7 41 36,3 113 100,0 

Kranj 22 6,0 29 7,9 92 25,1 119 32,5 104 28,4 366 100,0 

Lendava 12 7,3 9 5,5 37 22,6 43 26,2 63 38,4 164 100,0 

Ljubljana 7 5,6 6 4,8 22 17,5 33 26,2 58 46,0 126 100,0 

Skupaj 60 6,0 77 7,7 226 22,7 284 28,5 350 35,1 997 100,0 
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Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Makedonce, so se med učenci glede na 

kraj šolanja pokazale statistično pomembne razlike (2î = 31,445; g = 20; p = 0,050), medtem 

ko se te niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost 

izbire, izbrali Makedonca (χ2 = 24,471; g = 20; p = 0,222). 

 

Makedonce v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo učenci iz Ljubljane           

(86,4 %). Enako so odgovorile dobre štiri petine učencev iz Izole (81,9 %), štiri petine učencev 

iz Kranja (80,2 %), skoraj štiri petine učencev iz Kočevja (78,6 %), dobre tri četrtine učencev 

iz Kopra (77,2 %) in skoraj tri četrtine učencev iz Lendave (74,8 %). Med tistimi, ki 

Makedoncev ne spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, je skoraj desetina učencev iz Izole      

(9,5 %) ter niti desetina učencev iz Lendave (6,9 %), Kranja (6,4 %), iz Kočevja (6,3 %), 

najmanj pa je učencev iz Ljubljane (4,8 %) in Kopra (3,5 %). 

 

Makedonca bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali učenci iz 

Ljubljane (72,2 %). Enako sta odgovorili skoraj dve tretjini učencev iz Izole (65,4 %), Lendave 

(64,6 %) ter nekaj več kot tri petine učencev iz Kopra (61,9 %), Kočevja (61,3 %) in iz Kranja 

(60,9 %). Med tistimi, ki Makedonca ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je največ 

učencev iz Kopra (15,9 %). Enako je odgovorila skoraj šestina učencev iz Kočevja (15,3 %), 

Izole (14,4 %), Kranja (13,9 %), dobra desetina učencev iz Lendave (12,8 %) in desetina 

učencev Ljubljane (10,3 %). 
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Preglednica 50: Stopnja spoštovanja do Bošnjakov in odločitev o (ne)izbiri Bošnjaka za 

prijatelja glede na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Bošnjake 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 2 1,9 6 5,7 9 8,5 27 25,5 62 58,5 106 100,0 

Kočevje 3 2,3 2 1,6 12 9,4 47 36,7 64 50,0 128 100,0 

Koper 1 0,9 3 2,6 20 17,5 39 34,2 51 44,7 114 100,0 

Kranj 11 2,9 12 3,2 56 15,0 131 35,1 163 43,7 373 100,0 

Lendava 8 5,0 5 3,1 21 13,0 42 26,1 85 52,8 161 100,0 

Ljubljana 4 3,3 2 1,6 15 12,2 30 24,4 72 58,5 123 100,0 

Skupaj 29 2,9 30 3,0 133 13,2 316 31,4 497 49,5 1005 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Bošnjaka 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 5 4,8 7 6,7 16 15,4 23 22,1 53 51,0 104 100,0 

Kočevje 6 4,8 8 6,5 20 16,1 37 29,8 53 42,7 124 100,0 

Koper 2 1,7 14 12,2 21 18,3 34 29,6 44 38,3 115 100,0 

Kranj 22 5,9 30 8,1 69 18,6 121 32,6 129 34,8 371 100,0 

Lendava 13 8,0 11 6,8 27 16,7 45 27,8 66 40,7 162 100,0 

Ljubljana 8 6,3 6 4,7 26 20,3 26 20,3 62 48,4 128 100,0 

Skupaj 56 5,6 76 7,6 179 17,8 286 28,5 407 40,5 1004 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Bošnjake, se med učenci glede na kraj 

šolanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 29,912; g = 20; p = 0,071), prav tako 

kot se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost 

izbire, izbrali Bošnjaka (χ2 = 27,441; g = 20; p = 0,123). 

 

Bošnjake v zelo visokem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo učenci iz vseh krajev, pri 

tem je ta delež največji v Kočevju (86,7 %), nato v Izoli (84,0 %), Ljubljani (82,9 %), Kopru 

(78,9 %) in Lendavi (78,9 %) ter v Kranju (78,8 %). 

 

Bošnjaka bi za prijatelja izbrali oziroma vsekakor izbrali v skoraj tričetrtinskem deležu učenci 

iz Izole (73,1 %), nato učenci iz Kočevja (72,6 %), v dobrem dvotretjinskem deležu učenci iz 

Ljubljane (68,8 %), Lendave (68,5 %), Kopra (67,8 %) in iz Kranja (67,4 %). Med tistimi, ki 

Bošnjaka ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je slaba šestina učencev iz Lendave 

(14,8 %), Kranja (14,0 %), Kopra (13,9 %), dobra desetina učencev iz Izole (11,5 %), Kočevja 

(11,3 %) in iz Ljubljane (10,9 %). 
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Preglednica 51: Stopnja spoštovanja do Hrvatov in odločitev o (ne)izbiri Hrvata za prijatelja 

glede na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Hrvate 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 2 1,9 5 4,8 29 27,9 68 65,4 104 100,0 

Kočevje 2 1,6 1 0,8 13 10,2 41 32,0 71 55,5 128 100,0 

Koper 2 1,7 1 0,9 8 7,0 40 34,8 64 55,7 115 100,0 

Kranj 4 1,1 5 1,3 46 12,4 129 34,7 188 50,5 372 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 9 5,5 47 28,8 107 65,6 163 100,0 

Ljubljana 1 0,8 2 1,6 10 7,9 30 23,8 83 65,9 126 100,0 

Skupaj 9 0,9 11 1,1 91 9,0 316 31,3 581 57,6 1008 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Hrvata 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 1 1,0 3 2,9 12 11,5 24 23,1 64 61,5 104 100,0 

Kočevje 3 2,4 5 4,1 14 11,4 44 35,8 57 46,3 123 100,0 

Koper 3 2,6 5 4,4 11 9,6 40 35,1 55 48,2 114 100,0 

Kranj 11 3,0 19 5,1 49 13,2 140 37,6 153 41,1 372 100,0 

Lendava 3 1,8 3 1,8 13 7,9 45 27,3 101 61,2 165 100,0 

Ljubljana 4 3,1 3 2,3 23 18,0 28 21,9 70 54,7 128 100,0 

Skupaj 25 2,5 38 3,8 122 12,1 321 31,9 500 49,7 1006 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Hrvate, so se med učenci glede na kraj 

šolanja pokazale statistično pomembne razlike (2î = 33,714, g = 20, p = 0,028), ki so se pokazale 

tudi med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Hrvata 

(2î = 40,576, g = 20, p = 0,004). 

 

Hrvate v izrazito visokem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo učenci iz vseh krajev; pri 

tem je največji delež teh učencev iz Lendave (94,5 %), Izole (93,3 %), Kopra (90,4 %), 

Ljubljane (89,7 %), Kočevja (87,5 %) in iz Kranja (85,2 %). Pri tem se razlike kažejo predvsem 

v stopnji »spoštujem« in »zelo spoštujem«. Učenci iz Izole, Lendave in iz Ljubljane so stopnji 

»zelo spoštujem« naklonjeni v največjem, in sicer skoraj dvetretjinskem deležu, medtem ko so 

jo v manjšem deležu izbrali učenci iz Kranja, in sicer v 50,0-odstotnem deležu. 

 

Hrvata bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali učenci iz Lendave 

(88,5 %). Enako so odgovorile dobre štiri petine učencev iz Izole (84,6 %), Kopra (83,3 %), iz 

Kočevja (82,1 %), skoraj štiri petine učencev iz Kranja (78,8 %) in dobre tri četrtine učencev 

iz Ljubljane (76,6 %). Razlike se kažejo predvsem med stopnjo »bi izbrali« in »vsekakor bi 

izbrali«, saj so učenci iz Izole in Lendave v dobrem tripetinskem deležu naklonjeni stopnji 
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»vsekakor bi izbrali«, učenci iz Kranja so ji naklonjeni v dvopetinskem deležu, preostali pa 

približno v 50-odstotnem deležu. 

 

Preglednica 52: Stopnja spoštovanja do Srbov in odločitev o (ne)izbiri Srba za prijatelja glede 

na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Srbe 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo Ne spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 4 3,8 6 5,7 4 3,8 26 24,8 65 61,9 105 100,0 

Kočevje 2 1,6 1 0,8 16 12,7 45 35,7 62 49,2 126 100,0 

Koper 5 4,4 1 0,9 17 14,9 38 33,3 53 46,5 114 100,0 

Kranj 8 2,2 8 2,2 56 15,1 123 33,2 176 47,4 371 100,0 

Lendava 6 3,8 8 5,0 15 9,4 37 23,3 93 58,5 159 100,0 

Ljubljana 8 6,4 3 2,4 10 8,0 28 22,4 76 60,8 125 100,0 

Skupaj 33 3,3 27 2,7 118 11,8 297 29,7 525 52,5 1000 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Srba 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo se 

odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 6 5,8 10 9,7 10 9,7 20 19,4 57 55,3 103 100,0 

Kočevje 6 4,8 5 4,0 24 19,2 41 32,8 49 39,2 125 100,0 

Koper 8 7,0 5 4,3 22 19,1 33 28,7 47 40,9 115 100,0 

Kranj 16 4,3 21 5,7 84 22,7 115 31,1 134 36,2 370 100,0 

Lendava 11 6,7 8 4,9 23 14,1 40 24,5 81 49,7 163 100,0 

Ljubljana 10 7,8 6 4,7 24 18,8 24 18,8 64 50,0 128 100,0 

Skupaj 57 5,7 55 5,5 187 18,6 273 27,2 432 43,0 1004 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Srbe, so se med učenci glede na kraj 

šolanja pokazale statistično pomembne razlike (2î = 47,127; g = 20; p = 0,001), prav tako so se 

pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali 

Srba (χ2 = 37,942, g = 20, p = 0,009). 

 

Srbe v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo učenci iz Izole (86,7 %). Enako so 

odgovorile dobre štiri petine učencev iz Kočevja (84,9 %), Ljubljane (83,2 %), iz Lendave    

(81,8 %), štiri petine učencev iz Kranja (80,6 %) in Kopra (79,8 %). Med tistimi, ki Srbov ne 

spoštujejo oziroma sploh ne spoštujejo, je skoraj desetina učencev iz Izole (9,5 %), Lendave 

(8,8 %) in iz Ljubljane (8,8 %) ter zelo majhni deleži učencev iz Kopra (5,3 %) in Kranja          

(4,3 %) ter zanemarljiv delež učencev iz Kočevja (2,4 %). 

 

Srba bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali učenci iz Izole          

(74,8 %) in v podobnem deležu učenci iz Lendave (74,2 %). Enako so odgovorile skoraj tri 

četrtine učencev iz Kočevja (72,0 %) ter dobri dve tretjini učencev iz Kopra (69,6 %), Ljubljane 
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(68,8 %) in iz Kranja (67,3 %). Med tistimi, ki Srba ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za 

prijatelja, je največ učencev iz Izole (15,5 %). Enako je odgovorila dobra desetina učencev iz 

Ljubljane (12,5 %), Lendave (11,7 %) in iz Kopra (11,3 %), desetina učencev iz Kranja          

(10,0 %) in skoraj desetina učencev iz Kočevja (8,8 %). 

 

 

Preglednica 53: Stopnja spoštovanja do Angležev in odločitev o (ne)izbiri Angleža za prijatelja 

glede na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Angleže 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 2 1,9 1 0,9 6 5,7 17 16,0 80 75,5 106 100,0 

Kočevje 3 2,4 1 0,8 8 6,3 41 32,5 73 57,9 126 100,0 

Koper 0 0,0 1 0,9 8 7,0 29 25,4 76 66,7 114 100,0 

Kranj 3 0,8 5 1,3 16 4,3 111 29,9 236 63,6 371 100,0 

Lendava 4 2,5 4 2,5 8 5,0 38 23,8 106 66,3 160 100,0 

Ljubljana 2 1,6 1 0,8 5 4,0 25 19,8 93 73,8 126 100,0 

Skupaj 14 1,4 13 1,3 51 5,1 261 26,0 664 66,2 1003 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Angleža 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 3 2,9 0 0,0 2 1,9 19 18,3 80 76,9 104 100,0 

Kočevje 3 2,4 3 2,4 11 8,8 43 34,4 65 52,0 125 100,0 

Koper 3 2,6 2 1,8 6 5,3 29 25,4 74 64,9 114 100,0 

Kranj 9 2,5 5 1,4 21 5,7 102 27,8 230 62,7 367 100,0 

Lendava 5 3,0 3 1,8 10 6,0 34 20,5 114 68,7 166 100,0 

Ljubljana 4 3,1 1 0,8 9 7,1 26 20,5 87 68,5 127 100,0 

Skupaj 27 2,7 14 1,4 59 5,9 253 25,2 650 64,8 1003 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Angleže, se med učenci glede na kraj 

šolanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 25,714; g = 20; p = 0,175), prav tako 

se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, 

izbrali Angleža (2î = 26,541; g = 20; p = 0,149). 

 

Angleže spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 93,7 % učencev iz Ljubljane, 93,5 % učencev iz 

Kranja, 92,1 % učencev iz Kopra, 91,5 % učencev iz Izole, 90,5 % učencev iz Kočevja in        

90,0 % učencev iz Lendave. 

 

Angleža bi za prijatelja v zelo visokem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali učenci iz Izole 

(95,2 %), Kranja (90,5 %), Kopra (90,4 %), Lendave (89,2 %), Ljubljane (89,0 %) in iz Kočevja 

(84,4 %). 
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Preglednica 54: Stopnja spoštovanja do Kitajcev in odločitev o (ne)izbiri Kitajca za prijatelja 

glede na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kitajce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 7 6,7 4 3,8 10 9,5 26 24,8 58 55,2 105 100,0 

Kočevje 4 3,2 5 4,0 23 18,3 45 35,7 49 38,9 126 100,0 

Koper 1 0,9 3 2,6 19 16,7 37 32,5 54 47,4 114 100,0 

Kranj 17 4,6 12 3,2 57 15,3 125 33,6 161 43,3 372 100,0 

Lendava 6 3,8 7 4,4 25 15,8 42 26,6 78 49,4 158 100,0 

Ljubljana 14 11,2 3 2,4 14 11,2 25 20,0 69 55,2 125 100,0 

Skupaj 49 4,9 34 3,4 148 14,8 300 30,0 469 46,9 1000 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Kitajca 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 12 11,7 4 3,9 18 17,5 26 25,2 43 41,7 103 100,0 

Kočevje 7 5,7 22 17,9 25 20,3 28 22,8 41 33,3 123 100,0 

Koper 7 6,1 9 7,9 21 18,4 29 25,4 48 42,1 114 100,0 

Kranj 27 7,4 27 7,4 89 24,3 93 25,4 130 35,5 366 100,0 

Lendava 12 7,3 14 8,5 30 18,3 38 23,2 70 42,7 164 100,0 

Ljubljana 17 13,5 7 5,6 23 18,3 24 19,0 55 43,7 126 100,0 

Skupaj 82 8,2 83 8,3 206 20,7 238 23,9 387 38,9 996 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kitajce, so se med učenci glede na kraj 

šolanja pokazale statistično pomembne razlike med učenci v različnih krajih šolanja                     

(χ2 = 36,915; g = 20; p = 0,012), prav tako so se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si 

za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, izbrali Kitajca (χ2 = 35,023, g=20, p = 0,020). 

 

Kitajce spoštujejo oziroma zelo spoštujejo štiri petine učencev iz Izole (80,0 %) in Kopra (79,8 

%), dobre tri četrtine učencev iz Kranja (76,9 %), tri četrtine učencev iz Lendave (75,9 %) in 

Ljubljane (75,2 %) ter iz Kočevja (74,6 %). Med tistimi, ki Kitajcev ne spoštujejo oziroma 

sploh ne spoštujejo, je dobra desetina učencev iz Ljubljane (13,6 %), desetina učencev iz Izole 

(10,5 %), skoraj desetina učencev iz Lendave (8,2 %), Kranja (7,8 %) in iz Kočevja (7,1 %) ter 

zanemarljiv delež učencev iz Kopra (3,5 %). Kitajca bi za prijatelja v dobrih dveh tretjinah 

izbrali oziroma vsekakor izbrali učenci iz Kopra (67,5 %) in Izole (67,0 %), dve tretjini učencev 

iz Lendave (65,9 %), dobre tri petine učencev iz Ljubljane (62,7 %), Kranja (60,9 %), najmanj 

pa je učencev iz Kočevja (56,1 %). Med tistimi, ki Kitajca ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali 

za prijatelja, je skoraj četrtina učencev iz Kočevja (23,6 %), skoraj petina učencev iz Ljubljane 

(19,0 %), skoraj šestina učencev iz Lendave (15,6 %) ter iz Izole (15,5 %), Kranja (14,8 %) in 

iz Kopra (14,0 %). 
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Preglednica 55: Stopnja spoštovanja do Nemcev in odločitev o (ne)izbiri Nemca za prijatelja 

glede na kraj šolanja učencev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Nemce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 3 2,9 4 3,8 11 10,5 22 21,0 65 61,9 105 100,0 

Kočevje 4 3,2 4 3,2 10 8,0 44 35,2 63 50,4 125 100,0 

Koper 2 1,8 2 1,8 13 11,7 29 26,1 65 58,6 111 100,0 

Kranj 7 1,9 8 2,2 25 6,7 116 31,2 216 58,1 372 100,0 

Lendava 3 1,9 2 1,3 7 4,4 42 26,4 105 66,0 159 100,0 

Ljubljana 6 4,8 4 3,2 9 7,2 22 17,6 84 67,2 125 100,0 

Skupaj 25 2,5 24 2,4 75 7,5 275 27,6 598 60,0 997 100,0 

 

Za prijatelja bi izbrali Nemca 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi izbrali Ne bi izbrali 

Ne morejo 

se odločiti Bi izbrali 

Vsekakor bi 

izbrali 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 7 6,8 6 5,8 13 12,6 20 19,4 57 55,3 103 100,0 

Kočevje 7 5,7 11 9,0 18 14,8 41 33,6 45 36,9 122 100,0 

Koper 5 4,4 6 5,3 18 15,8 28 24,6 57 50,0 114 100,0 

Kranj 10 2,7 15 4,1 49 13,2 119 32,2 177 47,8 370 100,0 

Lendava 4 2,4 4 2,4 17 10,2 43 25,9 98 59,0 166 100,0 

Ljubljana 9 7,1 6 4,7 17 13,4 26 20,5 69 54,3 127 100,0 

Skupaj 42 4,2 48 4,8 132 13,2 277 27,6 503 50,2 1002 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Nemce, se med učenci glede na kraj 

šolanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 27,862; g = 20; p = 0,113), medtem 

ko so se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi si za prijatelja, če bi imeli možnost izbire, 

izbrali Nemca (χ2 = 35,315, g = 20, p = 0,018). 

 

Nemce v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo učenci iz Lendave (92,5 %), 

sledijo učenci iz Kranja (89,2 %). Enako so odgovorile dobre štiri petine učencev iz Kočevja 

(85,6 %), Ljubljane (84,8 %), Kopra (84,7 %) in iz Izole (82,9 %). 

 

Nemca bi za prijatelja v največjem deležu izbrali oziroma vsekakor izbrali učenci iz Lendave 

(84,9 %). Enako so odgovorile štiri petine učencev iz Kranja (80,0 %), tri četrtine učencev iz 

Ljubljane (74,8 %) in Izole (74,8 %) in iz Kopra (74,6 %) ter dobri dve tretjini učencev iz 

Kočevja (70,5 %). Med tistimi, ki Nemca ne bi oziroma nikakor ne bi izbrali za prijatelja, je 

skoraj šestina učencev iz Kočevja (14,8 %), dobra desetina učencev iz Izole (12,6 %) in 

Ljubljane (11,8 %), desetina učencev iz Kopra (9,6 %), niti desetina učencev iz Kranja (6,8 %) 

in zelo majhen delež učencev iz Lendave (4,8 %). 
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5.2.1.1.4.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na odnos učencev do etnij glede na kraj šolanja 

učencev 

Podatki kažejo, da bi Italijana za prijatelja izbrala oz. vsekakor izbrala velika večina učencev 

iz Izole in dobra večina učencev iz preostalih krajev. Podatki ne presenečajo, kajti glede na 

popis prebivalstva (»Popis 2002«, 2002) med navedenimi kraji največji delež Italijanov živi 

ravno v Izoli. Višji delež bi sicer pričakovali tudi v Kopru, saj je – tako kot Izola – zaznamovano 

z dvojezičnostjo in je italijanska kultura vseprisotna v okolju, pa vendar velja omeniti, da so 

deleži tistih, ki bi Italijana izbrali oz. vsekakor izbrali za prijatelja, zelo visoki v vseh krajih. 

 

V vseh krajih tudi Madžare spoštujejo oz. zelo spoštujejo vsaj v dobri večini. Pričakovano pa 

izstopa Lendava (tak odgovor je podalo 93,8 %), v kateri je delež madžarskega prebivalstva 

najvišji, sicer pa se v preostalih krajih delež giblje od 76,9 % do 84,3 %. Razlika med učenci iz 

Lendave in drugih krajev postane očitna pri odločitvi o (ne)izbiri Madžara za prijatelja. Kar 

93,1 % učencev iz Lendave bi namreč Madžara izbralo oz. vsekakor izbralo za prijatelja, 

medtem ko je v vseh preostalih krajih teh učencev le slaba večina. 

 

Iz podatkov o odnosu do dveh ustavno priznanih manjšin v Sloveniji je tako mogoče sklepati, 

da je odnos v vseh krajih, razen v Lendavi, boljši do italijanske manjšine. Razloge za to gre 

lahko iskati v dejstvu, da je italijanska etnija v slovenskem prostoru bolj prisotna z vidika 

razpršenosti po občinah, medtem ko je madžarska v glavnem prisotna v občini Lendava (»Popis 

2002«, 2002), pa tudi z vidika kulturne prepoznavnosti oz. povezanosti s slovensko kulturo, 

zaradi česar lahko italijansko kulturo v slovenskem prostoru dojemamo kot bližjo oz. bolj 

sorodno slovenski – sorodnost kulturnih vzorcev v veliki meri narekuje večjo sprejetost 

določene kulture (Sedmak, 2004). Italijanska kultura je namreč že v medijskem prostoru bolj 

reprezentirana kot madžarska (npr. oddaje o italijanski kuhinji; pozitivni stereotipi o Italijanih; 

uspešni italijanski športniki in filmski igralci), kar lahko navsezadnje determinira tudi stopnjo 

občutenja neke kulture kot bližje. 

 

Po drugi strani pa je odnos do Madžarov v Lendavi, gledano z vidika deležev učencev, ki bi 

Italijane oz. Madžare izbrali oz. vsekakor izbrali za prijatelje, boljši od odnosa do Italijanov v 

Izoli oz. Kopru. Razloge za to pa gre iskati v dejanskem položaju manjšine v prostoru. V 

Lendavi je namreč poleg številčnosti pripadnikov madžarske manjšine ta tudi inkluzivno 

vključena v prostor, predvsem v vzgojno-izobraževalni sistem. Na narodnostno mešanih 

območjih, na katerih živi madžarska narodna skupnost, je namreč šolstvo dvojezično, kar 
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pomeni, da poteka izobraževanje za vse otroke na tem območju v slovenskem in madžarskem 

jeziku (Urad za narodnosti Republike Slovenije, 2018). To pa močno vpliva na zaznavo 

madžarske kulture kot enakovredne in bližje slovenski. Na narodnostno mešanih območjih, na 

katerih živi italijanska narodna skupnost, pa je ta vključena (če se usmerimo na vzgojno-

izobraževalni sistem) segregacijsko – učenci v slovenskih šolah se sicer učijo italijanskega 

jezika kot prvega tujega jezika, a vendar so poleg slovenskih šol tudi šole v italijanskem učnem 

jeziku, kar vsekakor močno prispeva k zaznavi italijanske manjšine/kulture kot ločene od 

slovenske. 

 

Zanimivi so tudi podatki o odnosu do Romov. V vseh krajih, z izjemo Kočevja, Rome spoštuje 

oz. zelo spoštuje dobra večina učencev. Izmed vseh krajev, zajetih v raziskavi, je po popisu 

prebivalstva največ Romov ravno v Lendavi in Kočevju, a naši podatki kažejo, da Rome 

spoštuje oz. zelo spoštuje dobra večina učencev iz Lendave (pri čemer je med vsemi kraji 

odstotni delež najvišji ravno v Lendavi, in sicer 77,1), a le slaba večina učencev iz Kočevja. 

Bistveno slabši odnos se pokaže, ko gre za odločitev vstopanja v bližnji odnos z Romi. Edini, 

ki bi Roma za prijatelja izbrali oz. vsekakor izbrali v dobri večini, so učenci iz Lendave. Tudi 

v tem primeru se kaže velika razlika med Lendavo in Kočevjem, kjer bi Roma za prijatelja 

izbrala oz. vsekakor izbrala le slaba tretjina učencev. V vseh preostalih krajih ta delež ne dosega 

niti polovice. Prav tako je pomenljiv podatek, da v vseh krajih, razen v Lendavi, Roma ne bi 

oz. nikakor ne bi izbrala za prijatelja vsaj četrtina učencev, pri čemer vnovič izstopa Kočevje, 

kjer je teh učencev dobra tretjina, iz česar izhaja, da je v Kočevju več tistih, ki so se opredelili, 

da Roma ne bi oz. nikakor ne bi izbrali za prijatelja, kot tistih, ki so navedli, da bi ga oz. da bi 

ga vsekakor izbrali. Rezultati so žal pričakovani, saj so Romi, kot smo že omenili, ne samo v 

Sloveniji, ampak povsod po Evropi tista skupina, ki je najpogosteje deležna diskriminacije. V 

Sloveniji so konkretno romski učenci najbolj marginalizirana skupina med vsemi ranljivimi 

skupinami (Peček in Munda, 2015). A prepad v odnosu učencev iz Lendave in Kočevja ima 

lahko izvor tudi v drugačnih življenjskih razmerah, v katerih živijo Romi v omenjenih krajih, 

pa tudi v vključenosti Romov v družbeno življenje v kraju. Kočevski Romi namreč živijo v 

bistveno slabših življenjskih razmerah, kar se vsekakor kaže tudi navzven, to pa nemalokrat 

vodi v diskriminacijo in nepravično obravnavo otrok (prav tam). Peček in Munda (prav tam) 

ob pregledu raziskav tudi ugotavljata, da se neromski učenci z romskimi učenci, ki prihajajo iz 

slabšega socialno-ekonomskega položaja, pogosto ne želijo družiti in jih zavračajo, celo 

ustrahujejo. Socialno-ekonomski položaj Romov v Prekmurju pa je boljši, kar se ne kaže samo 

v bolj urejeni infrastrukturi, ampak tudi v večji stopnji zaposlenosti Romov, zaradi česar se 

Romi v primerjavi z drugimi regijami tukaj lažje in uspešneje vključujejo v okolje. Poleg tega 
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so v Prekmurju v nasprotju z drugimi regijami zagotovljene dobre možnosti integracije romskih 

otrok v vzgojno-izobraževalne ustanove (Gomboc Mrzlak, 2009). Če k temu prištejemo 

izsledke raziskav, ki kažejo, da imajo romski učenci, ki prihajajo iz socialno-ekonomsko 

urejenih okolij, večjo motivacijo za šolsko delo in se čutijo bolj sprejete med učenci in učitelji, 

medtem ko tisti, ki prihajajo iz socialno-ekonomsko ogroženih okolij, šolo povezujejo z 

neuspehom, diskriminacijo in z negativnim odnosom učiteljev in učencev (Macura - 

Milovanović, Munda in Peček, 2012; Peček in Munda, 2016), ugotovimo, da podatki naše 

raziskave povsem odražajo tovrstno občutenje romskih učencev. Tudi lokalna politika v 

Prekmurju s svojo doslednostjo ukrepov vpliva na boljši položaj Romov v tej regiji (Šuklje in 

Banutai, 2012). Na splošno so tudi odnosi z okoliškim prebivalstvom na Dolenjskem slabši kot 

v Prekmurju (prav tam), kar vsekakor vpliva tudi na zaznavanje Romov pri otrocih. Na 

negativen odnos preostalih prebivalcev do Romov, ki se ga zavedajo tudi Romi sami, 

navsezadnje kažejo tudi podatki o spremembah priimkov in imen – Romi na Dolenjskem 

namreč pogosto, da bi se asimilirali, prevzemajo imena in priimke okoliškega prebivalstva, 

medtem ko v Prekmurju takih pojavov skoraj ni (prav tam). Tudi Nećak Lük (1997) izpostavlja, 

da če pripadniki določene etnije v družbi ne morejo napredovati, če se ne prilagodijo večini in 

s tem ne uveljavljajo svojih etničnih značilnosti, kot so jezik ali upoštevanje kulturnih vzorcev 

svoje skupnosti, je bolj verjetno, da bodo prej spremenili svojo etnično identiteto. Pomemben 

del nje pa sta ne nazadnje tudi ime in priimek, ki določata pripadnost določeni etnični skupnosti, 

predvsem takrat, ko gre za imena, značilna za določeno kulturo. To pa ni situacija, ki bi se 

kazala samo med Romi, ampak tudi med priseljenci nekdanje Jugoslavije. V raziskavi 

Percepcije slovenske integracijske politike je bilo ugotovljeno, da jih veliko uporablja 

prikrivanje lastne etnične pripadnosti kot »strategijo preživetja«; večji je pri tem delež moških 

kot žensk in mladih kot starejših (Medvešek in Vrečer, 2006).  

 

V vseh krajih imajo med vsemi etnijami nekdanje Jugoslavije, kjer so se pokazale statistično 

pomembne razlike, učenci najboljši odnos do Hrvatov. Čeprav so deleži učencev, ki bi vstopali 

v bližnje odnose s Hrvati, v vseh krajih zelo visoki, lahko ugotovimo, da so najvišji ravno v 

krajih, ki so bliže Hrvaški in je torej stik s hrvaško kulturo večji. Tudi podatki raziskave, 

opravljene med mladimi v slovenski Istri kažejo, da mladi ocenjujejo kot slovenski kulturi 

najbolj podobno italijansko in hrvaško kulturo, najmanj pa bošnjaško in albansko. Vsekakor 

gre razlago za to stališče iskati v zemljepisni bližini ter stikih s Hrvati in z Italijani (Sedmak, 

2004). 
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Tudi v naši raziskavi se je pokazalo, da je med štirimi etnijami nekdanje Jugoslavije, pri katerih 

so se pokazale statistično pomembne razlike, najslabši odnos ravno do Albancev. Albance sicer 

spoštuje oz. zelo spoštuje vsaj dobra večina učencev iz vseh krajev, a veliko slabši so podatki 

v povezavi z (ne)izbiro Albanca za prijatelja. V Lendavi, Ljubljani in v Kočevju bi jih izbrala 

oz. vsekakor izbrala slaba večina učencev, v Izoli in Kopru nekaj več kot polovica, medtem ko 

bi jih za prijatelja izbrala oz. vsekakor izbrala manj kot polovica učencev iz Kranja. Še več, 

dobra četrtina učencev iz Kranja je izrazila stališče, da Albanca ne bi oz. nikakor ne bi izbrali 

za prijatelja. Dejstvo je, da so Albanci v primerjavi z drugimi etnijami nekdanje Jugoslavije v 

Sloveniji zemljepisno precej enakomerno porazdeljeni, prav tako pa so v zadnjem 

medpopisnem obdobju najštevilčneje napredovali, čeprav je treba povedati, da je njihovo 

število v Sloveniji glede na velikost albanskega prebivalstva nekdanje Jugoslavije sorazmerno 

nizko (Josipović, 2006). Mogoče je ravno v tem treba iskati razlog za slabši odnos do njih v 

vseh krajih. Mogoče je namreč, da večanje njihovega števila vpliva na nerealno povišano 

percepcijo njihovega siceršnjega deleža. Kirbiš idr. (2012) namreč navajajo, da percepcija 

deleža tujcev v državi (ki ni nujno vezana na realen delež tujcev) vzbuja občutke ogroženosti 

in tekmovalnosti. Semyonov (v Kirbiš idr., 2012) pa je v svoji raziskavi ugotovil, da je razlika 

med dejanskim deležem tujcev v Sloveniji in percepcijo njihove številčnosti med največjimi v 

Evropi.  

 

Odnos do Kenijcev je glede na pripravljenost vstopanja v bližnje odnose najslabši v Kopru, kjer 

je učencev, ki bi oz. bi vsekakor izbrali Kenijca za prijatelja, komaj polovica, in v Kočevju, kjer 

jih je nekaj več kot polovica, medtem ko je v preostalih krajih teh učencev slaba polovica. 

Pomenljiv je tudi podatek, da Kenijcev ne bi oz. nikakor ne bi izbrala za prijatelja vsaj petina 

učencev iz Izole, Ljubljane, Kočevja in iz Kopra. Vzrok za slab odnos do Kenijcev z vidika 

vstopanja v bližnje odnose je lahko preprosto v tem, da so Kenijci oz. splošneje temnopolti v 

Sloveniji še vedno prisotni v sorazmerno majhnem deležu, da se razlogov za njihovo priselitev 

ne pozna dovolj dobro oz. kar otroci slišijo, slišijo od staršev in iz medijev, to pa lahko vpliva 

na nezaupanje oz. manjšo pripravljenost vstopanja v odnose z njimi. V intervjujih so učenci v 

F5 izpostavili tudi primer rasne diskriminacije na šoli, ko so starejši učenci v rokah zdrobili 

rožnato kredo in z njo namazali obraz mlajšega temnopoltega učenca ter mu rekli »evo, da boš 

bel«, »pri tem so se režali«. Ker med dejanjem ni bil prisoten nihče izmed učiteljev, so se drugi 

učenci napotili k razredničarki in prijavili dogodek, ki se je – kolikor so povedali – pozneje tudi 

razrešil ter vodil do izboljšanja odnosov med temnopoltim dečkom in preostalimi učenci. 

Izpostavili pa so, da je deček sam postajal vse bolj agresiven in razdražljiv ter da se je večkrat 

tudi s sošolci rad sprl, zaradi česar v razredu ni bil najbolje sprejet. V naslednjem šolskem letu 
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naj bi bilo stanje nekoliko boljše. Tudi v intervjuju z ravnateljico je ta omenila težave s tem 

dečkom in pripetljaj, ko je sicer sam začel pretep, a se je v pogovorih z vpletenimi nato izkazalo, 

da je bil to samo njegov odziv na norčevanje preostalih učencev. Starši otrok, vpletenih v pretep, 

so klicali na šolo, nato so bili na pogovor povabljeni vsi vpleteni in njihovi starši, pri čemer se 

je pokazala realna slika dogajanja. Ta dogodek je pokazal, kako pomemben je takojšen in 

ustrezen odziv. Podoben je tudi odnos do Kitajcev, ki jih sicer v vseh krajih učenci spoštujejo 

oz. zelo spoštujejo vsaj v dobri večini, medtem ko je nekoliko bolj raznolika slika odločitve o 

(ne)izbiri Kitajca za prijatelja. Tako bi se namreč odločila dobra večina učencev iz Kopra, Izole 

in iz Lendave ter slaba večina učencev iz Ljubljane, Kranja in iz Kočevja. Še več, skoraj četrtina 

učencev iz Kočevja in skoraj petina učencev iz Ljubljane Kitajca ne bi oz. nikakor ne bi izbrala 

za prijatelja. 

 

Odnos do Kitajcev je v vseh krajih sicer nekoliko boljši od odnosa do Kenijcev, zelo verjetno 

ravno zato, ker so v slovenskem prostoru številčno bolj prisotni, predvsem zaradi kitajske 

kulinarike. A zaradi različnosti svoje kulture in njenega sorazmernega nepoznavanja pri 

večinski kulturi jezikovnih ovir in sorazmerne odmaknjenosti od okolja oz. zaprtosti v svojo 

skupnost je odločitev o vstopanju v bližnje odnose z njimi še vedno težja. Tak razlog je podal 

tudi učenec Kitajec, s katerim smo opravili intervju. A dejstvo je tudi, da ljudje težje 

sprejemamo kulture, ki nam po videzu niso blizu (Sedmak, 2004). Potrditev pomembnosti 

zunanjega videza pri sprejemanju drugačnosti je v intervjuju izpostavil tudi učenec Kitajec. 

Predvsem v začetku je čutil poglede na sebi. Otroci na hodnikih so se obračali za njim, starejši 

učenci so ga »hecali«. Povedal je, da mu sicer nihče ni nikoli namenil neposrednih žaljivk, a 

dovolj je bilo, da so mu rekli »lej ga, Kitajca« ali celo »lej ga, Japonca«, da je vedel, kakšno 

mnenje imajo o njem »Veš, oni so se smejali, mene pa je bolelo, ker se čutim drugačen«. Tisto, 

kar ga je približalo preostalim, je bilo, da so preostali sošolci videli, da zna pisati v kitajščini, 

in so želeli, da bi njihovo ime napisal v kitajskih črkah. S tem je bil ustvarjen prvi korak k 

zbližanju. »Čutil sm razlike. Bolj so me sprejeli, če sm kaj naredil«. Po drugi strani pa, če je 

videz druge osebe »eksotičen« in s tega vidika zanimiv, se osebo bistveno lažje sprejme. O tem 

govori koncept eksotičnega drugega, ki ima avtohtoni skupini nelastne značilnosti, a je kljub 

temu relativno sprejet. Kot pravita Assenson in Assenson (1998 v Sedmak, 2004), so na to 

vezani tudi spolni stereotipi, npr. eksotični moški kot privlačen, možat, ženska pa strastna in 

zapeljiva. Zanimanje za eksotičnega drugega je bilo izraženo povsem spontano v intervjujih z 

učenci. »Mene zanimajo indijska in podobne kulture, ker je tok lepo« (Fu4), »Veliko prej se 

sprejme učence iz razvitih in eksotičnih držav. Spomnim se primera učenke iz Dominikanske 

Republike« (Fu4). 
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5.2.1.2 Odnos učiteljev do etnij 

Odnos učiteljev do etnij je predstavljen skozi dve dimenziji, in sicer skozi dimenzijo stopnje 

spoštovanja ter skozi dimenzijo odločitve o (ne)sprejetju pripadnika določene etnije v razred. 

Izsledki so predstavljeni v štirih podpoglavjih glede na neodvisno spremenljivko (spol, razred 

poučevanja, kraj poučevanja, trajanje delovne dobe), in sicer vsakič za vsako etnijo posebej. Na 

koncu podpoglavij so predstavljene nanje vezane temeljne ugotovitve z razpravo, pri čemer 

izhajamo samo iz tistih podatkov, pri katerih so se pokazale statistično pomembne razlike. 

5.2.1.2.1 Odnos do etnij glede na spol učiteljev 

Preglednica 56: Stopnja spoštovanja do Slovencev in odločitev o (ne)sprejetju Slovenca v 

razred glede na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Slovence 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem Ne spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 1 0,9 57 50,0 56 49,1 114 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 29,2 17 70,8 24 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 1 0,7 64 46,4 73 52,9 138 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Slovenca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi  

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 3 2,7 23 20,5 86 76,8 112 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,0 24 96,0 25 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 3 2,2 24 17,5 110 80,3 137 100,0 

 

Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Slovence, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 4,097; g = 2; p = 0,129), medtem ko so se pokazale 

med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Slovenca               

(2î = 6,462; g = 2; p = 0,040). 

 

Kar 99,1 % učiteljic in 100,0 % učiteljev spoštuje oziroma zelo spoštuje Slovence. 

 

Prav tako bi v razred 100,0 % učiteljev in 97,3 % učiteljic sprejelo oziroma vsekakor sprejelo 

Slovenca. Kljub izjemno visokemu deležu učiteljev in učiteljic, ki bi sprejeli v razred Slovenca, 

podatki kažejo, da so učitelji v veliko večjem deležu kot učiteljice nagnjeni k izbiri stopnje 

»vsekakor bi sprejel/-a«. Tako je namreč odgovorilo 96,0 % učiteljev in 76,8 % učiteljic, 

medtem ko je stopnjo »bi sprejel/-a« izbralo 4,0 % učiteljev in 20,5 % učiteljic. 
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Preglednica 57: Stopnja spoštovanja do Italijanov in odločitev o (ne)sprejetju Italijana v razred 

glede na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Italijane 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem Ne spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem Zelo spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 1 0,9 61 54,5 50 44,6 112 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 45,5 12 54,5 22 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 1 0,7 71 53,0 62 46,3 134 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Italijana v razred 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi   

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 3 2,8 34 31,2 72 66,1 109 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 1 4,2 2 8,3 21 87,5 24 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 4 3,0 36 27,1 93 69,9 133 100,0 

 

Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Italijane, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 1,025; g = 2; p = 0,599), medtem ko so se pokazale 

med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Italijana                 

(2î = 6,272; g = 2; p = 0,043). 

 

Kar 99,1 % učiteljic in 100,0 % učiteljev spoštuje oziroma zelo spoštuje Italijane.  

 

Italijana bi v razred sprejelo oziroma vsekakor sprejelo 97,2 % učiteljic in 95,8 % učiteljev. 

Kljub izjemno visokemu deležu učiteljev in učiteljic, ki bi v razred sprejeli Italijana, podatki 

kažejo, da so učitelji v večjem deležu kot učiteljice nagnjeni k izbiri stopnje »vsekakor bi 

sprejel/-a«. Tako je namreč odgovorilo 87,5 % učiteljev in 66,1 % učiteljic, medtem ko je 

stopnjo »bi sprejel/-a« izbralo 8,3 % učiteljev in 31,2 % učiteljic. 
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Preglednica 58: Stopnja spoštovanja do Madžarov in odločitev o (ne)sprejetju Madžara v razred 

glede na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Madžare 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem Ne spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem Zelo spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 2 1,8 60 54,1 49 44,1 111 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 43,5 13 56,5 23 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,5 70 52,2 62 46,3 134 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Madžara v razred 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi   

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 6 5,7 32 30,2 68 64,2 106 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 1 4,0 3 12,0 21 84,0 25 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 7 5,3 35 26,7 89 67,9 131 100,0 

 

Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Madžare, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 1,779; g = 2; p = 0,411), prav tako se niso pokazale 

med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Madžara               

(χ2 = 4,237; g = 2; p = 0,120). 

 

Kar 98,2 % učiteljic in 100,0 % učiteljev spoštuje oziroma zelo spoštuje Madžare. Madžara bi 

oziroma bi vsekakor sprejelo v razred kar 94,3 % učiteljic in 96,0 % učiteljev. 

 

Preglednica 59: Stopnja spoštovanja do Romov in odločitev o (ne)sprejetju Roma v razred glede 

na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Rome 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem Ne spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem Zelo spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 1 0,9 14 12,3 56 49,1 43 37,7 114 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 1 4,2 11 45,8 12 50,0 24 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,7 15 10,9 67 48,6 55 39,9 138 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Roma v razred  

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi   

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 3 2,7 10 9,1 33 30,0 64 58,2 110 100,0 

Učitelji 0 0,0 1 4,2 1 4,2 4 16,7 18 75,0 24 100,0 

Skupaj 0 0,0 4 3,0 11 8,2 37 27,6 82 61,2 134 100,0 
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Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Rome, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 2,633; g = 3; p = 0,452), prav tako se niso pokazale 

med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Roma (2î = 3,109; 

g = 3; p = 0,375). 

 

Rome spoštuje oziroma zelo spoštuje 86,8 % učiteljic in 95,8 % učiteljev, v razred pa bi ga 

sprejelo oziroma vsekakor sprejelo 88,2 % učiteljic in 91,7 % učiteljev. 

 

Preglednica 60: Stopnja spoštovanja do Albancev in odločitev o (ne)sprejetju Albanca v razred 

glede na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Albance 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem Ne spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 6 5,4 58 51,8 48 42,9 112 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 47,8 12 52,2 23 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 4,4 69 51,1 60 44,4 135 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Albanca v razred  

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi  

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 1 0,9 9 8,4 35 32,7 62 57,9 107 100,0 

Učitelji 0 0,0 1 4,2 1 4,2 2 8,3 20 83,3 24 100,0 

Skupaj 0 0,0 2 1,5 10 7,6 37 28,2 82 62,6 131 100,0 

 

Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Albance, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 2,658; g = 2; p = 0,265), medtem ko so se pokazale 

med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Albanca                

(2î = 8,827; g = 3; p = 0,032). 

 

Kar 94,6 % učiteljic in 100,0 % učiteljev spoštuje oziroma zelo spoštuje Albance.  

 

90,7 % učiteljic in 91,7 % učiteljev bi v razred sprejelo oziroma vsekakor sprejelo Albanca. 

Kljub zelo visokemu deležu učiteljev in učiteljic, ki bi sprejeli v razred Albanca, podatki kažejo, 

da so učitelji v veliko večjem deležu kot učiteljice nagnjeni k izbiri stopnje »vsekakor bi 

sprejel/-a«. Tako je namreč odgovorilo 83,3 % učiteljev in 57,9 % učiteljic, medtem ko je 

stopnjo »bi sprejel/-a« izbralo 8,3 % učiteljev in 32,7 % učiteljic. 
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Preglednica 61: Stopnja spoštovanja do Kenijcev in odločitev o (ne)sprejetju Kenijca v razred 

glede na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kenijce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 6 5,5 54 49,5 49 45,0 109 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 45,5 12 54,5 22 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 4,6 64 48,9 61 46,6 131 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Kenijca v razred  

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 2 1,9 8 7,5 36 33,6 61 57,0 107 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 16,7 20 83,3 24 100,0 

Skupaj 0 0,0 2 1,5 8 6,1 40 30,5 81 61,8 131 100,0 

 

Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kenijce, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 2,616; g = 2; p = 0,270), so se pa te pokazale med 

odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Kenijca (2î = 8,218; 

g = 3; p = 0,042). 

 

Kenijce spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 94,5 % učiteljic in 100,0 % učiteljev. Kenijca pa bi 

v razred sprejelo oziroma vsekakor sprejelo več učiteljev (100,0 %) kot učiteljic (90,6 %).  

 

Preglednica 62: Stopnja spoštovanja do Makedoncev in odločitev o (ne)sprejetju Makedonca v 

razred glede na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Makedonce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem Ne spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 3 2,7 59 52,7 50 44,6 112 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 45,5 12 54,5 22 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 3 2,2 69 51,5 62 46,3 134 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Makedonca v razred  

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi  

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 8 7,5 35 32,7 64 59,8 107 100,0 

Učitelji 0 0,0 1 4,2 1 4,2 2 8,3 20 83,3 24 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,8 9 6,9 37 28,2 84 64,1 131 100,0 

 

Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Makedonce, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 1,614; g = 2; p = 0,440), so se pa pokazale med 
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odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Makedonca                   

(2î = 10,719; g = 3; p = 0,013). 

 

Makedonce spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 97,3 % učiteljic in 100,0 % učiteljev.  

 

Makedonca bi v razred sprejel zelo podoben delež učiteljic (92,5 %) kot učiteljev (91,7 %). 

Kljub izjemno visokemu deležu učiteljev in učiteljic, ki bi v razred sprejeli Makedonca, podatki 

kažejo, da so učitelji v veliko večjem deležu kot učiteljice nagnjeni k izbiri stopnje »vsekakor 

bi sprejel/-a«. Tako je namreč odgovorilo 83,3 % učiteljev in 59,8 % učiteljic, medtem ko je 

stopnjo »bi sprejel/-a« izbralo 8,3 % učiteljev in 32,7 % učiteljic. Makedonca v razred ne bi 

sprejelo 4,2 % učiteljev, medtem ko se nobena izmed učiteljic ni odločila za to možnost. 

 

Preglednica 63: Stopnja spoštovanja do Bošnjakov in odločitev o (ne)sprejetju Bošnjaka v 

razred glede na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Bošnjake 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 4 3,5 60 53,1 49 43,4 113 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 47,8 12 52,2 23 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 4 2,9 71 52,2 61 44,9 136 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Bošnjaka v razred  

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 5 4,6 36 33,0 68 62,4 109 100,0 

Učitelji 0 0,0 1 4,2 0 0,0 2 8,3 21 87,5 24 100,0 

Total 0 0,0 1 0,8 5 3,8 38 28,6 89 66,9 133 100,0 

 

Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Bošnjake, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 1,904; g = 2; p = 0,386), medtem ko so se pokazale 

med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Bošnjaka              

(2î = 12,648; g = 3; p = 0,005). 

 

Bošnjake spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 96,5 % učiteljic in 100,0 % učiteljev. 

 

Bošnjaka bi v razred sprejel oziroma vsekakor sprejel podoben delež učiteljev (95,8 %) in 

učiteljic (95,4 %). Kljub izjemno visokemu deležu učiteljev in učiteljic, ki bi sprejeli v razred 

Bošnjaka, podatki kažejo, da so učitelji v veliko večjem deležu kot učiteljice nagnjeni k izbiri 
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stopnje »vsekakor bi sprejel/-a«. Tako je namreč odgovorilo 87,5 % učiteljev in 62,4 % 

učiteljic, medtem ko je stopnjo »bi sprejel/-a« izbralo 8,3 % učiteljev in 33,0 % učiteljic. 

Bošnjaka v razred ne bi sprejelo 4,2 % učiteljev, medtem ko se nobena izmed učiteljic ni 

odločila za to možnost. 

 

Preglednica 64: Stopnja spoštovanja do Hrvatov in odločitev o (ne)sprejetju Hrvata v razred 

glede na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Hrvate 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 2 1,8 61 54,5 49 43,8 112 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 45,8 13 54,2 24 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,5 72 52,9 62 45,6 136 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Hrvata v razred  

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 3 2,8 35 32,7 69 64,5 107 100,0 

Učitelji 0 0,0 1 4,3 0 0,0 2 8,7 20 87,0 23 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,8 3 2,3 37 28,5 89 68,5 130 100,0 

 

Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Hrvate, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 1,515; g = 2; p = 0,469), medtem ko so se pokazale 

med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Hrvata                    

(2î = 10,939; g = 3; p = 0,012). 

 

Kar 98,2 % učiteljic in 100,0 % učiteljev spoštuje oziroma zelo spoštuje Hrvate. 

 

Hrvata bi sprejelo oziroma bi vsekakor sprejelo v razred 97,2 % učiteljic in 95,7 % učiteljev. 

Kljub izjemno visokemu deležu učiteljev in učiteljic, ki bi v razred sprejeli Hrvata, podatki 

kažejo, da so učitelji v veliko večjem deležu kot učiteljice nagnjeni k izbiri stopnje »vsekakor 

bi sprejel/-a«. Tako je namreč odgovorilo 87,0 % učiteljev in 64,5 % učiteljic, medtem ko je 

stopnjo »bi sprejel/-a« izbralo 8,7 % učiteljev in 32,7 % učiteljic. Hrvata v razred ne bi sprejelo 

4,3 % učiteljev, medtem ko se nobena izmed učiteljic ni odločila za to možnost. 
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Preglednica 65: Stopnja spoštovanja do Srbov in odločitev o (ne)sprejetju Srba v razred glede 

na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Srbe 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 2 1,8 63 56,8 46 41,4 111 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 47,8 12 52,2 23 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,5 74 55,2 58 43,3 134 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Srba v razred  

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 2 1,9 0 0,0 4 3,7 34 31,8 69 64,5 107 100,0 

Učitelji 0 0,0 1 4,2 0 0,0 2 8,3 21 87,5 24 100,0 

Total 2 1,5 1 0,8 4 3,1 36 27,5 90 68,7 131 100,0 

 

Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Srbe, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 1,521; g = 2; p = 0,467), so se pa pokazale med 

odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Srba (2î = 11,532;      

g = 3; p = 0,009). 

 

Srbe spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 98,2 % učiteljic in 100,0 % učiteljev.  

 

Srba bi v razred sprejelo oziroma vsekakor sprejelo 96,3 % učiteljic in 95,8 % učiteljev. Kljub 

izjemno visokemu deležu učiteljev in učiteljic, ki bi sprejeli v razred Srba, podatki kažejo, da 

so učitelji v veliko večjem deležu kot učiteljice nagnjeni k izbiri stopnje »vsekakor bi        

sprejel/-a«. Tako je namreč odgovorilo 87,5 % učiteljev in 64,5 % učiteljic, medtem ko je 

stopnjo »bi sprejel/-a« izbralo 8,3 % učiteljev in 31,8 % učiteljic. Srba v razred ne bi sprejelo 

4,2 % učiteljev, medtem ko se nobena izmed učiteljic ni odločila za to možnost. 
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Preglednica 66: Stopnja spoštovanja do Angležev in odločitev o (ne)sprejetju Angleža v razred 

glede na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Angleže 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 1 0,9 60 54,1 50 45,0 111 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 1 4,5 9 40,9 12 54,5 22 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,5 69 51,9 62 46,6 133 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Angleža v razred  

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 6 5,6 33 30,8 68 63,6 107 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 17,4 19 82,6 23 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 4,6 37 28,5 87 66,9 130 100,0 

 

Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Angleže, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 2,179; g = 2; p = 0,336), prav tako kot se niso 

pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Angleža 

(2î = 4,666; g = 2; p = 0,097). 

 

Kar 99,1 % učiteljic in 95,5 % učiteljev spoštuje oziroma zelo spoštuje Angleže in kar 94,4 % 

učiteljic ter 100,0 % učiteljev bi sprejelo oziroma bi vsekakor sprejelo Angleža v razred. 

 

Preglednica 67: Stopnja spoštovanja do Kitajcev in odločitev o (ne)sprejetju Kitajca v razred 

glede na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kitajce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem Zelo spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 5 4,5 57 51,8 48 43,6 110 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 1 4,5 9 40,9 12 54,5 22 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 4,5 66 50,0 60 45,5 132 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Kitajca v razred  

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 2 1,9 8 7,5 33 31,1 63 59,4 106 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 1 4,2 4 16,7 19 79,2 24 100,0 

Skupaj 0 0,0 2 1,5 9 6,9 37 28,5 82 63,1 130 100,0 

 

Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kitajce, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 0,916; g = 2; p = 0,632), prav tako se niso pokazale 
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med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Kitajca                  

(2î = 3,958; g = 3; p = 0,266). 

 

Kar 95,5 % učiteljic in enak delež učiteljev Kitajce spoštuje oziroma zelo spoštuje, Kitajca pa 

bi v razred sprejelo oziroma vsekakor sprejelo 90,6 % učiteljic in 95,8 % učiteljev. 

 

Preglednica 68: Stopnja spoštovanja do Nemcev in odločitev o (ne)sprejetju Nemca v razred 

glede na spol učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Nemce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 1 0,9 58 53,7 49 45,4 108 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 45,5 12 54,5 22 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 1 0,8 68 52,3 61 46,9 130 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Nemca v razred  

Total 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Učiteljice 0 0,0 0 0,0 5 4,7 34 32,1 67 63,2 106 100,0 

Učitelji 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 20,8 19 79,2 24 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 5 3,8 39 30,0 86 66,2 130 100,0 

 

Med odgovori učiteljic in učiteljev na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Nemce, se niso 

pokazale statistično pomembne razlike (2î = 0,932; g = 2; p = 0,627), kot se niso pokazale niti 

med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Nemca                   

(2î = 3,662; g = 2; p = 0,160). 

 

Kar 99,1 % učiteljic in 100,0 % učiteljev spoštuje oziroma zelo spoštuje Nemce, kar 95,3 % 

učiteljic in 100,0 % učiteljev pa bi Nemca sprejeli oziroma vsekakor sprejelo v razred. 

5.2.1.2.1.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na odnos učiteljev do etnij glede na spol učiteljev  

Statistično pomembne razlike med učiteljicami in učitelji se na načelni ravni spoštovanja do 

posameznih etnij niso pokazale v odnosu do nobene etnije, kar je že samo po sebi pomenljiv 

podatek, saj zelo verjetno kaže na to, da učitelji odločitev o izbiri vstopanja v bližnje odnose z 

etnijami doživljajo močneje od načelne stopnje spoštovanja do njih. Ali drugače: če se pri 

odločanju o stopnji spoštovanja učitelji težko zoperstavijo težnji po podajanju družbeno 

sprejemljivih odgovorov (gl. tudi Peček in Munda, 2015), pa ta težnja pri odločitvi o vstopanju 
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v bližnje odnose mogoče težje prevlada. Pri eksplicitnem merjenju predsodkov se namreč vedno 

pokaže, da so anketiranci omahljivi pri podajanju svojih realnih stališč, za katera vedo, da niso 

zaželena (Schuman, Steeh, Bobo, Lawrence in Krysan, 1998). Res je sicer, da so deleži učiteljev 

in učiteljic, ki bi učence navedenih etnij sprejeli v razred, izrazito visoki, in sicer vedno nad     

90 %, a vedno se lahko vprašamo, ali se v tem ne kaže poskus podajanja družbeno sprejemljivih 

odgovorov. Kot pravita Peček in Munda (2015), bi dejanski vpogled v rezultate dobili npr. z 

opazovanjem odnosov v razredu. Podobno opozarja tudi Malnar (2004). Čeprav se je v okviru 

analize evropske družboslovne raziskave sicer pokazalo, da Slovenci kot sorazmerno 

nepomembno ocenjujejo krščanski izvor in belo barvo kože priseljenca, Malnar (prav tam) 

opozarja na učinke samocenzure, torej da posameznik ne želi izpostaviti svojih predsodkov. 

Prav tako Ule (2005) v razlaganju modernih predsodkov kot eno izmed lastnosti modernega 

nosilca predsodkov izpostavi skrivanje svojih pravih občutkov in čustev, saj v javnosti ne želi 

izpasti kot tak. A tako potlačeni občutki in čustva so nevarni, saj nezavedno vplivajo na vedenje 

posameznika. Podobno so izrazili tudi učitelji v intervjujih. »Naučeni smo, kaj je prav, zato 

sploh ne izbiramo med ena in dva, tudi tri pogosto ne. Zame je vlka razlika dejansko med štiri 

in pet« (U1). 

 

Deleži učiteljev in učiteljic, ki bi v razred sprejeli oz. vsekakor sprejeli Slovenca, Italijana, 

Albanca, Makedonca, Bošnjaka, Hrvata in Srba, so si zelo podobni in izrazito visoki, a razlike 

se med učitelji in učiteljicami kažejo predvsem v stališču o stopnji izbire – učitelji so v 

primerjavi z učiteljicami v vseh primerih bolj naklonjeni odločitvi »vsekakor bi izbral« kot pa 

»bi izbral«. 

 

Med učiteljicami in učitelji se največja razlika pokaže v odločitvi o sprejetju Kenijca, saj bi ga 

v razred sprejelo oz. vsekakor sprejelo 100,0 % učiteljev in 90,6 % učiteljic, a tudi v tem 

primeru se pokaže, da so učitelji v primerjavi z učiteljicami bolj naklonjeni odločitvi »vsekakor 

bi izbral« kot pa »bi izbral«. 

 

Ti podatki niso skladni z ugotovitvami številnih drugih raziskav, ki kažejo, da so moški bolj 

podvrženi predsodkom kot ženske (Pedersen idr., 2003) oz. da so do priseljencev tolerantnejše 

ženske kot moški (Paas in Hakapuu, 2012). Iz izsledkov raziskave Percepcije slovenske 

integracijske politike (Medvešek in Vrečer, 2005), ki je pokazala, da moški v primerjavi z 

ženskami bolj zaznavajo porast nestrpnosti, bi lahko sklepali, da so za nestrpnost občutljivejši, 
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mogoče celo, da se njene problematike zavedajo v večji meri kot ženske, kar jim lahko daje 

večjo možnost razreševanja tudi lastnih predsodkov in stereotipov.  

 

Izsledki naše raziskave so zanimivi še z enega vidika, in sicer so stališča učiteljev in učiteljic 

nasprotna od stališč učencev in učenk. Kot smo videli, so namreč učenke tiste, ki so vedno bolj 

sprejemajoče, medtem ko so pri učiteljski populaciji to učitelji. Podatki so zanimivi tudi zato, 

ker se ne skladajo z izsledki veliko drugih raziskav, ki kažejo, da je spol učitelja pomemben z 

vidika posnemanja učitelja – posebej dečki radi posnemajo učitelja kot model (Košir, 2013). 

Vnovič bi sicer želeli poudariti, da so deleži učiteljev in učiteljic, ki bi sprejeli učence navedenih 

etnij v razred, izjemno visoki, a vendar so lahko – ob upoštevanju teze družbeno sprejemljivih 

odgovorov – pokazatelj bolj negativnega odnosa učiteljic do posameznih etnij. To je 

problematično predvsem z vidika, da je učiteljski poklic izrazito feminiziran (gl. npr. Jeraj, 

2013) in da so torej učenci bolj pod vplivom »ženskega« pogleda kot »moškega«, kar lahko 

pripelje do situacij, ko učiteljice nanje predvsem nezavedno prenašajo svoje nezavedne 

implicitne teorije. Zakaj je odnos dečkov in moških ter deklic in žensk do etnij obrnjen, je 

vsekakor stvar, ki bi jo bilo vredno raziskati, in sicer predvsem z vidika, kdaj in zakaj pride do 

obrata v stališčih enih in drugih. Enega izmed mogočih odgovorov je podala ena izmed učiteljic 

v intervjuju. Izpostavila je, da so učiteljice »bolj pridne pri pripravah, pogovarjajo se z učenci, 

čim zaznajo težavo, učitelji pa nimajo take empatičnosti, ne namenjajo toliko časa in pozornosti 

učencem. Hitreje se zadovoljijo, so bolj pozitivno naravnani. Pogosto rečejo 'sej bo že'. Če 

učiteljice vlagajo toliko truda v delo s priseljenci, je logično, da jim to potem predstavlja 

obremenitev, sploh če ne vidijo rezultatov« (U1). 
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5.2.1.2.2 Odnos do etnij glede na razred poučevanja učiteljev 

Preglednica 69: Stopnja spoštovanja do Slovencev in odločitev o (ne)sprejetju Slovenca v 

razred glede na razred poučevanja učiteljev 

 

Stopnja spoštovanja do Slovencev 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 62,1 11 37,9 29 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 1 0,7 61 41,2 86 58,1 148 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 1 0,6 79 44,6 97 54,8 177 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Slovenca v razred 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 32,1 19 67,9 28 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 4 2,8 26 18,2 113 79,0 143 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 4 2,3 35 20,5 132 77,2 171 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Slovence, se med učitelji glede na razred 

poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 4,494; g = 2; p = 0,106), 

kot se niso pokazale niti med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Slovenca (2î = 3,787; g = 2; p = 0,151). 

 

Slovence spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 100,0 % razrednih in 99,3 % predmetnih učiteljev, 

Slovenca pa bi v razred sprejelo 100,0 % razrednih učiteljev in 97,2 % predmetnih učiteljev. 

 

Preglednica 70: Stopnja spoštovanja do Italijanov in odločitev o (ne)sprejetju Italijana v razred 

glede na razred poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Italijane 

Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 64,3 10 35,7 28 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 1 0,7 71 49,3 72 50,0 144 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 1 0,6 89 51,7 82 47,7 172 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Italijana v razred 

Nikakor ne 

bi sprejeli 

Ne bi 

sprejeli 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejeli 

Vsekakor bi 

sprejeli Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 1 3,7 10 37,0 16 59,3 27 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 5 3,6 37 26,4 98 70,0 140 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 3,6 47 28,1 114 68,3 167 100,0 
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Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Italijane, se med učitelji glede na razred 

poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 2,395; g = 2; p = 0,302), 

prav tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost 

izbire, sprejeli Italijana (2î = 1,237; g = 2; p = 0,539). 

 

Italijane spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 100,0 % razrednih učiteljev in 99,3 % predmetnih 

učiteljev, Italijana pa bi v razred sprejelo 96,3 % razrednih učiteljev in 96,4 % predmetnih 

učiteljev. 

 

Preglednica 71: Stopnja spoštovanja do Madžarov in odločitev o (ne)sprejetju Madžara v razred 

glede na razred poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Madžare 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem 
Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj 0 0,0 0 0,0 1 3,6 17 60,7 10 35,7 28 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 1 0,7 71 49,0 73 50,3 145 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,2 88 50,9 83 48,0 173 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Madžara v razred 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti 
Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 1 3,8 9 34,6 16 61,5 26 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 8 5,8 37 26,8 93 67,4 138 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 9 5,5 46 28,0 109 66,5 164 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Madžare, se med učitelji glede na razred 

poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 2,960; g = 2; p = 0,228), 

prav tako se niso pojavile med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Madžara (2î = 0,730; g = 2; p = 0,694). 

 

Madžare spoštuje oziroma zelo spoštuje 94,4 % razrednih učiteljev in 99,3 % predmetnih 

učiteljev, Madžara pa bi v razred sprejelo 96,2 % razrednih učiteljev in 94,2 % predmetnih 

učiteljev. 

  



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

203 

 

Preglednica 72: Stopnja spoštovanja do Romov in odločitev o (ne)sprejetju Roma v razred glede 

na razred poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Rome 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem 
Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj 0 0,0 0 0,0 2 6,9 18 62,1 9 31,0 29 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 1 0,7 18 12,2 66 44,9 62 42,2 147 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,6 20 11,4 84 47,7 71 40,3 176 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Roma v razred 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti 

Bi  

sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 2 7,4 10 37,0 15 55,6 27 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 4 2,9 11 7,9 40 28,6 85 60,7 140 100,0 

Skupaj 0 0,0 4 2,4 13 7,8 50 29,9 100 59,9 167 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Rome, se med učitelji glede na razred 

poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 3,241; g = 3; p = 0,356), 

prav tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost 

izbire, sprejeli Roma (2î = 2,030; g = 3; p = 0,566). 

 

Rome spoštuje oziroma zelo spoštuje 93,1 % razrednih učiteljev in 87,1 % predmetnih učiteljev, 

medtem ko bi Roma v razred sprejelo 92,6 % razrednih učiteljev in 89,3 % predmetnih učiteljev. 

 

Preglednica 73: Stopnja spoštovanja do Albancev in odločitev o (ne)sprejetju Albanca v razred 

glede na razred poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Albance 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem 
Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj 0 0,0 0 0,0 1 3,4 19 65,5 9 31,0 29 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 5 3,5 72 50,0 67 46,5 144 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 3,5 91 52,6 76 43,9 173 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Albanca v razred 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti 
Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 3 11,1 9 33,3 15 55,6 27 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 2 1,5 10 7,3 39 28,5 86 62,8 137 100,0 

Skupaj 0 0,0 2 1,2 13 7,9 48 29,3 101 61,6 164 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Albance, se med učitelji glede na razred 

poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 2,482; g = 2; p = 0,289), 
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tako kot se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Albanca (2î = 1,468; g = 3; p = 0,690). 

 

Albance spoštuje oziroma zelo spoštuje 96,6 % razrednih učiteljev in 96,5 % predmetnih 

učiteljev, Albanca pa bi v razred sprejelo 88,9 % razrednih učiteljev in 91,2 % predmetnih 

učiteljev. 

 

Preglednica 74: Stopnja spoštovanja do Kenijcev in odločitev o (ne)sprejetju Kenijca v razred 

glede na razred poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kenijce 

Skupaj Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem 
Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 67,9 9 32,1 28 100,0 

Predmetni učitelj 1 0,4 1 0,4 6 4,3 66 47,5 67 48,2 139 100,0 

Skupaj 3 0,3 1 0,1 6 3,6 85 50,9 76 45,5 167 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Kenijca v razred 

Skupaj Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti 
Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 3 11,1 9 33,3 15 55,6 27 100,0 

Predmetni učitelj 1 0,4 2 1,5 7 5,1 43 31,4 85 62,0 137 100,0 

Skupaj 3 0,3 2 1,2 10 6,1 52 31,7 100 61,0 164 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kenijce, se med učitelji glede na razred 

poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 5,403; g = 2; p = 0,067), 

prav tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost 

izbire, sprejeli Kenijca (2î = 2,031; g = 3; p = 0,566). 

 

Kenijce spoštuje oziroma zelo spoštuje 100,0 % razrednih učiteljev in 95,7 % predmetnih 

učiteljev, medtem ko bi Kenijca v razred sprejelo 88,9 % razrednih učiteljev in 93,4 % 

predmetnih učiteljev. 
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Preglednica 75: Stopnja spoštovanja do Makedoncev in odločitev o (ne)sprejetju Makedonca v 

razred glede na razred poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Makedonce 

Skupaj Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem 
Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 67,9 9 32,1 28 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 4 2,8 68 47,2 72 50,0 144 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 4 2,3 87 50,6 81 47,1 172 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Makedonca v razred 

Skupaj Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti 
Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 3 11,1 9 33,3 15 55,6 27 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 1 0,7 8 5,8 38 27,7 90 65,7 137 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,6 11 6,7 47 28,7 105 64,0 164 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Makedonce, se med učitelji glede na 

razred poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 4,991; g = 2;          

p = 0,082), kot se niso pokazale niti med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli 

možnost izbire, sprejeli Makedonca (2î = 1,784; g = 3; p = 0,619). 

 

Makedonce spoštuje oziroma zelo spoštuje 100,0 % razrednih učiteljev in 97,2 % predmetnih 

učiteljev. Makedonca bi v razred sprejelo 88,9 % razrednih učiteljev in 93,4 % predmetnih 

učiteljev. 

 

Preglednica 76: Stopnja spoštovanja do Bošnjakov in odločitev o (ne)sprejetju Bošnjaka v 

razred glede na razred poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Bošnjake 

Skupaj Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem 
Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 69,0 9 31,0 29 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 5 3,4 70 48,3 70 48,3 145 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 5 2,9 90 51,7 79 45,4 174 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Bošnjaka v razred 

Skupaj Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti 
Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 1 3,7 11 40,7 15 55,6 27 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 1 0,7 5 3,6 39 27,9 95 67,9 140 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,6 6 3,6 50 29,9 110 65,9 167 100,0 
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Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Bošnjake, se med učitelji glede na razred 

poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 5,415; g = 2; p = 0,067), 

tako kot se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Bošnjaka (2î = 2,050; g = 3; p = 0,562). 

 

Bošnjake spoštuje oziroma zelo spoštuje 100,0 % razrednih učiteljev in 96,6 % predmetnih 

učiteljev, Bošnjaka pa bi v razred sprejelo 96,3 % razrednih učiteljev in 95,7 % predmetnih 

učiteljev. 

 

Preglednica 77: Stopnja spoštovanja do Hrvatov in odločitev o (ne)sprejetju Hrvata v razred 

glede na razred poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Hrvate 

Skupaj Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo 
Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 69,0 9 31,0 29 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 2 1,4 72 49,7 71 49,0 145 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,1 92 52,9 80 46,0 174 100,0 

 

Odločitev o (ne) sprejetju Hrvata v razred 

Skupaj Nikakor ne 

bi sprejeli 

Ne bi 

sprejeli 

Ne morem 

se odločiti 
Bi sprejeli 

Vsekakor 

bi sprejeli 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 44,4 15 55,6 27 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 1 0,7 4 2,9 37 27,0 95 69,3 137 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,6 4 2,4 49 29,9 110 67,1 164 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Hrvate, se med učitelji glede na razred 

poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 4,182; g = 2; p = 0,124), 

tako kot se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Hrvata (2î = 4,526; g = 3; p = 0,210). 

 

Hrvate spoštuje oziroma zelo spoštuje 100,0 % razrednih učiteljev in 98,6 % predmetnih 

učiteljev. Hrvata bi v razred sprejelo 100,0 % razrednih učiteljev in 96,4 % predmetnih 

učiteljev. 
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Preglednica 78: Stopnja spoštovanja do Srbov in odločitev o (ne)sprejetju Srba v razred glede 

na razred poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Srbe 

Skupaj Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo 
Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 69,0 9 31,0 29 100,0 

Predmetni učitelj 1 0,4 1 0,4 2 1,4 73 51,0 68 47,6 143 100,0 

Skupaj 3 0,3 1 0,1 2 1,2 93 54,1 77 44,8 172 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Srba v razred 

Skupaj Nikakor ne 

bi sprejeli 

Ne bi 

sprejeli 

Ne morem 

se odločiti 
Bi sprejeli 

Vsekakor 

bi sprejeli 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 44,4 15 55,6 27 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 1 0,7 5 3,6 36 26,1 96 69,6 138 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,6 5 3,0 48 29,1 111 67,3 165 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Srbe, se med učitelji glede na razred 

poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 3,691; g = 2; p = 0,158), 

prav tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost 

izbire, sprejeli Srba (2î = 5,161; g = 3; p = 0,160). 

 

Srbe spoštuje oziroma zelo spoštuje 100,0 % razrednih učiteljev in 98,6 % predmetnih učiteljev, 

Srba pa bi v razred sprejelo 100,0 % razrednih učiteljev in 96,4 % predmetnih učiteljev. 

 

Preglednica 79: Stopnja spoštovanja do Angležev in odločitev o (ne)sprejetju Angleža v razred 

glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Angleže 

Skupaj Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo 
Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 67,9 9 32,1 28 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 2 1,4 71 49,7 70 49,0 143 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,2 90 52,6 79 46,2 171 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Angleža v razred 

Skupaj Nikakor ne 

bi sprejeli 

Ne bi 

sprejeli 

Ne morem 

se odločiti 
Bi sprejeli 

Vsekakor 

bi sprejeli 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 2 7,7 9 34,6 15 57,7 26 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 6 4,3 40 29,0 92 66,7 138 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 8 4,9 49 29,9 107 65,2 164 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Angleže, se med učitelji glede na razred 

poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 3,662; g = 2; p = 0,160), 
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tako kot se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Angleža (2î = 0,943; g = 2; p = 0,624). 

 

Angleže spoštuje oziroma zelo spoštuje 100,0 % razrednih učiteljev in 98,6 % predmetnih 

učiteljev, Angleža pa bi v razred sprejelo 92,3 % razrednih učiteljev in 95,7 % predmetnih 

učiteljev. 

 

Preglednica 80: Stopnja spoštovanja do Kitajcev in odločitev o (ne)sprejetju Kitajca v razred 

glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kitajce 

Skupaj Sploh ne 

spoštujejo 

Ne 

spoštujejo 

Delno 

spoštujejo 
Spoštujejo 

Zelo 

spoštujejo 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj 0 0,0 0 0,0 1 3,6 17 60,7 10 35,7 28 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 5 3,5 69 48,9 67 47,5 141 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 3,6 86 50,9 77 45,6 169 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Kitajca v razred 

Skupaj Nikakor ne 

bi sprejeli 

Ne bi 

sprejeli 

Ne morem 

se odločiti 
Bi sprejeli 

Vsekakor 

bi sprejeli 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 3 11,1 9 33,3 15 55,6 27 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 2 1,5 9 6,6 39 28,7 86 63,2 136 100,0 

Skupaj 0 0,0 2 1,2 12 7,4 48 29,4 101 62,0 163 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kitajce, se med učitelji glede na razred 

poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 1,368; g = 2; p = 0,505), 

tako kot se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Kitajca (2î = 1,657; g = 3; p = 0,647). 

 

Kitajce spoštuje oziroma zelo spoštuje 96,4 % razrednih učiteljev in 96,5 % predmetnih 

učiteljev, v razred pa bi Kitajca sprejelo 88,9 % razrednih učiteljev in 91,9 % predmetnih 

učiteljev. 
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Preglednica 81: Stopnja spoštovanja do Nemcev in odločitev o (ne)sprejetju Nemca v razred 

glede na razred poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Nemce 

Skupaj Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem 
Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Razredni učitelj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 65,4 9 34,6 26 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 1 0,7 70 49,6 70 49,6 141 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 1 0,6 87 52,1 79 47,3 167 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Nemca v razred 

Skupaj Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti 
Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f   f f % 

Razredni učitelj  0 0,0 0 0,0 2 7,4 10 37,0 15 55,6 27 100,0 

Predmetni učitelj 0 0,0 0 0,0 5 3,7 40 29,4 91 66,9 136 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 7 4,3 50 30,7 106 65,0 163 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Nemce, se med učitelji glede na razred 

poučevanja učiteljev niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 2,456; g = 2; p = 0,293), 

prav tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost 

izbire, sprejeli Nemca (χ2 = 1,604; g = 2; p = 0,448). 

 

Nemce spoštuje oziroma zelo spoštuje 100,0 % razrednih učiteljev in 99,3 % predmetnih 

učiteljev, Nemca pa bi v razred sprejelo 92,6 % razrednih učiteljev in 96,3 % predmetnih 

učiteljev. 
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5.2.1.2.3 Odnos do etnij glede na kraj poučevanja učiteljev 

Preglednica 82: Stopnja spoštovanja do Slovencev in odločitev o (ne)sprejetju Slovenca v 

razred glede na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Slovence 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 55,0 9 45,0 20 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 46,4 15 53,6 28 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 33,3 20 66,7 30 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 50,0 12 50,0 24 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 5,6 7 38,9 10 55,6 18 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 45,6 31 54,4 57 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 1 0,6 79 44,6 97 54,8 177 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Slovenca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 31,6 13 68,4 19 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 22,2 21 77,8 27 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 24,1 22 75,9 29 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 1 4,2 5 20,8 18 75,0 24 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 16,7 15 83,3 18 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 3 5,6 8 14,8 43 79,6 54 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 4 2,3 35 20,5 132 77,2 171 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Slovence, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 7,491, g = 10, p = 0,678), tako 

kot se niso pokazale niti med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Slovenca (2î = 8,964, g = 10, p = 0,536). 

 

Slovence spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 100,0 % učiteljev iz Izole, Kočevja, Kopra, Kranja, 

Ljubljane ter 94,4 % učiteljev iz Lendave.  

 

Slovenca bi v razred sprejelo oziroma vsekakor sprejelo kar 100,0 % učiteljev iz Izole, Kočevja, 

Kopra in iz Lendave, 95,8 % učiteljev iz Kranja in 94,4 % učiteljev iz Ljubljane. 
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Preglednica 83: Stopnja spoštovanja do Italijanov in odločitev o (ne)sprejetju Italijana v razred 

glede na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Italijane 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 52,4 10 47,6 21 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 53,8 12 46,2 26 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 37,9 18 62,1 29 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 66,7 8 33,3 24 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 6,3 8 50,0 7 43,8 16 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29 51,8 27 48,2 56 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 1 0,6 89 51,7 82 47,7 172 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Italijana v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 1 5,6 7 38,9 10 55,6 18 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 1 4,0 8 32,0 16 64,0 25 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 27,6 21 72,4 29 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 1 4,3 9 39,1 13 56,5 23 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 23,5 13 76,5 17 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 3 5,5 11 20,0 41 74,5 55 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 3,6 47 28,1 114 68,3 167 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Italijane, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 9,286, g = 10, p = 0,505), tako 

kot se niso pokazale niti med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Italijana (2î = 8,778; g = 10; p = 0,553). 

 

Italijane spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 100 % učiteljev iz Izole, Kočevja, Kopra, Kranja in 

iz Ljubljane ter 93,8 % učitelje iz Lendave. 

 

Italijana bi v razred sprejelo oziroma vsekakor sprejelo 100,0 % učiteljev iz Kopra in Lendave, 

96,0 % učiteljev iz Kočevja, 95,7 % učiteljev iz Kranja, 94,5 % učiteljev iz Ljubljane ter          

94,4 % učiteljev iz Izole. 
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Preglednica 84: Stopnja spoštovanja do Madžarov in odločitev o (ne)sprejetju Madžara v razred 

glede na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Madžare 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 52,4 10 47,6 21 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 1 4,0 12 48,0 12 48,0 25 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 37,9 18 62,1 29 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 66,7 8 33,3 24 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 5,6 7 38,9 10 55,6 18 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 55,4 25 44,6 56 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,2 88 50,9 83 48,0 173 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Madžara v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 2 11,8 6 35,3 9 52,9 17 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 1 4,0 9 36,0 15 60,0 25 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 1 3,7 8 29,6 18 66,7 27 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 1 4,3 9 39,1 13 56,5 23 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 16,7 15 83,3 18 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 4 7,4 11 20,4 39 72,2 54 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 9 5,5 46 28,0 109 66,5 164 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Madžare, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 11,199; g = 10; p = 0,342), tako 

kot se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Madžara (2î = 9,526, g = 10, p = 0,483). 

 

Madžare spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 100 % učiteljev iz Izole, Kopra, Kranja in iz 

Ljubljane, 96,0 % učiteljev iz Kočevja in 94,4 % učiteljev iz Lendave. 

 

Madžara bi v razred sprejelo oziroma vsekakor sprejelo 100,0 % učiteljev iz Lendave, 96,3 % 

učiteljev iz Kopra, 96,0 % učiteljev iz Kočevja, 95,7 % učiteljev iz Kranja, 92,6 % učiteljev iz 

Ljubljane ter 88,2 % učiteljev iz Izole. 
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Preglednica 85: Stopnja spoštovanja do Romov in odločitev o (ne)sprejetju Roma v razred glede 

na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Rome 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 2 9,5 11 52,4 8 38,1 21 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 6 22,2 14 51,9 7 25,9 27 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 4 13,8 9 31,0 16 55,2 29 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 2 8,7 14 60,9 7 30,4 23 100,0 

Lendava 0 0,0 1 5,0 0 0,0 8 40,0 11 55,0 20 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 6 10,7 28 50,0 22 39,3 56 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,6 20 11,4 84 47,7 71 40,3 176 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Roma v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 1 5,6 7 38,9 6 33,3 4 22,2 18 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 1 3,8 8 30,8 17 65,4 26 100,0 

Koper 0 0,0 1 3,7 0 0,0 10 37,0 16 59,3 27 100,0 

Kranj 0 0,0 2 8,7 2 8,7 6 26,1 13 56,5 23 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 26,3 14 73,7 19 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 3 5,6 15 27,8 36 66,7 54 100,0 

Skupaj 0 0,0 4 2,4 13 7,8 50 29,9 100 59,9 167 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Rome, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 19,262; g = 15; p = 0,201), 

medtem ko so se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Roma (2î = 34,792, g = 15, p = 0,003). 

 

Rome v največjem deležu spoštujejo oziroma zelo spoštujejo učitelji iz Lendave (95,0 %). 

Enako je odgovorilo 91,3 % učiteljev iz Kranja, 90,5 % učiteljev iz Izole, 89,3 % učiteljev iz 

Ljubljane, 86,2 % učiteljev iz Kopra in 77,8 % učiteljev iz Kočevja. 

 

Roma bi v razred v največjem deležu sprejeli učitelji iz Lendave (100,0 %). Enako je odgovorilo 

96,3 % učiteljev iz Kopra, 96,2 % učiteljev iz Kočevja, 94,4 % učiteljev iz Ljubljane, 82,6 % 

učiteljev iz Kranja ter le dobra polovica učiteljev iz Izole (55,6 %). Med tistimi, ki Roma ne bi 

oziroma nikakor ne bi sprejeli v razred, je slaba desetina učiteljev iz Kranja (8,7 %) in zelo 

nizek delež učiteljev iz Izole (5,6 %) ter iz Kopra (3,7 %), medtem ko v drugih krajih takih 

učiteljev ni. 
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Preglednica 86: Stopnja spoštovanja do Albancev in odločitev o (ne)sprejetju Albanca v razred 

glede na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Albance 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f  f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 1 4,8  11 52,4 % 9 42,9  21 100,0  

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0  15 57,7 % 11 42,3  26 100,0  

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0  13 43,3 % 17 56,7  30 100,0  

Kranj 0 0,0 0 0,0 1 4,2  15 62,5 % 8 33,3  24 100,0  

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 6,3  8 50,0 % 7 43,8  16 100,0  

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 3 5,4  29 51,8 % 24 42,9  56 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 3,5  91 52,6 % 76 43,9  173 100,0  

 

Odločitev o (ne)sprejetju Albanca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem se 

odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 1 5,6  6 33,3  7 38,9  4 22,2  18 100,0  

Kočevje 0 0,0 0 0,0  2 8,0  7 28,0  16 64,0  25 100,0  

Koper 0 0,0 0 0,0  0 0,0  9 33,3  18 66,7  27 100,0  

Kranj 0 0,0 1 4,3  2 8,7  7 30,4  13 56,5  23 100,0  

Lendava 0 0,0 0 0,0  0 0,0  5 29,4  12 70,6  17 100,0  

Ljubljana 0 0,0 0 0,0  3 5,6  13 24,1  38 70,4  54 100,0  

Skupaj 0 0,0 2 1,2  13 7,9  48 29,3  101 61,6  164 100,0  

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Albance, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 7,603; g = 10; p = 0,668), medtem 

ko so se pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli 

Albanca (2î = 29,410, g = 15, p = 0,014). 

 

Albance spoštuje kar 100,0 % učiteljev iz Kočevja in Kopra, 95,8 % učiteljev iz Kranja,           

95,2 % učiteljev iz Izole, 94,6 % učiteljev iz Ljubljane in 93,8 % učiteljev iz Lendave. 

 

Albanca bi v razred v največjem deležu sprejeli oziroma vsekakor sprejeli učitelji iz Kopra in 

iz Lendave (oboji 100,0 %). Enako je odgovorilo 94,4 % učiteljev iz Ljubljane, 92,0 % učiteljev 

iz Kočevja, 87,0 % učiteljev iz Kranja ter dobre tri petine učiteljev iz Izole (61,1 %). Med 

tistimi, ki Albanca ne bi oziroma nikakor ne bi sprejeli v razred, je zelo majhen delež učiteljev 

iz Kranja (4,3 %) in Izole (5,6 %), medtem ko v drugih krajih takih učiteljev ni. 
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Preglednica 87: Stopnja spoštovanja do Kenijcev in odločitev o (ne)sprejetju Kenijca v razred 

glede na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kenijce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 2 10,0 9 45,0 9 45,0 20 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 54,2 11 45,8 24 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 1 3,4 11 37,9 17 58,6 29 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 1 4,3 15 65,2 7 30,4 23 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 6,7 8 53,3 6 40,0 15 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 1 1,8 29 51,8 26 46,4 56 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 3,6 85 50,9 76 45,5 167 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Kenijca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 1 5,6 4 22,2 8 44,4 5 27,8 18 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 1 4,0 9 36,0 15 60,0 25 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 33,3 18 66,7 27 100,0 

Kranj 0 0,0 1 4,3 2 8,7 7 30,4 13 56,5 23 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 29,4 12 70,6 17 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 3 5,6 14 25,9 37 68,5 54 100,0 

Skupaj 0 0,0 2 1,2 10 6,1 52 31,7 100 61,0 164 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kenijce, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 8,773; g = 10; p = 0,554), prav 

tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Kenijca (2î = 22,604; g = 15; p = 0,093). 

 

Kenijce spoštuje kar 100,0 % učiteljev iz Kočevja, 98,2 % učiteljev iz Ljubljane, 96,6 % 

učiteljev iz Kopra, 95,7 % učiteljev iz Kranja, 93,3 % učiteljev iz Lendave in 90,0 % učiteljev 

iz Izole. 

 

Kenijca bi v razred sprejelo 100,0 % učiteljev iz Kopra in Lendave, 96,0 % učiteljev iz Kočevja, 

94,4 % učiteljev iz Ljubljane, 87,0 % učiteljev iz Kranja in 72,2 % učiteljev iz Izole. 
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Preglednica 88: Stopnja spoštovanja do Makedoncev in odločitev o (ne)sprejetju Makedonca v 

razred glede na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Makedonce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 52,4 10 47,6 21 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 56,0 11 44,0 25 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 40,0 18 60,0 30 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 1 4,2 14 58,3 9 37,5 24 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 6,3 8 50,0 7 43,8 16 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 2 3,6 28 50,0 26 46,4 56 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 4 2,3 87 50,6 81 47,1 172 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Makedonca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 5 27,8 6 33,3 7 38,9 18 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 1 4,0 8 32,0 16 64,0 25 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 25,9 20 74,1 27 100,0 

Kranj 0 0,0 1 4,3 2 8,7 7 30,4 13 56,5 23 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 29,4 12 70,6 17 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 3 5,6 14 25,9 37 68,5 54 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,6 11 6,7 47 28,7 105 64,0 164 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Makedonce, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 7,583; g = 10; p = 0,670), tako 

kot se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Makedonca (2î = 20,446; g = 15; p = 0,155). 

 

Makedonce spoštuje kar 100,0 % učiteljev iz Izole, Kočevja in iz Kopra, 96,4 % učiteljev iz 

Ljubljane, 95,8 % učiteljev iz Kranja in 93,8 % učiteljev iz Lendave. Makedonca bi v razred 

sprejelo 100,0 % učiteljev iz Kopra in Lendave, 96,0 % učiteljev iz Kočevja, 94,4 % učiteljev 

iz Ljubljane, 86,9 % učiteljev iz Kranja in 72,2 % učiteljev iz Izole. 
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Preglednica 89: Stopnja spoštovanja do Bošnjakov in odločitev o (ne)sprejetju Bošnjaka v 

razred glede na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Bošnjake 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 1 4,8 10 47,6 10 47,6 21 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 57,7 11 42,3 26 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 40,0 18 60,0 30 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 66,7 8 33,3 24 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 6,3 8 50,0 7 43,8 16 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 3 5,3 29 50,9 25 43,9 57 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 5 2,9 90 51,7 79 45,4 174 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Bošnjaka v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 3 16,7 8 44,4 7 38,9 18 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 34,6 17 65,4 26 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 28,6 20 71,4 28 100,0 

Kranj 0 0,0 1 4,3 1 4,3 8 34,8 13 56,5 23 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,2 14 77,8 18 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 2 3,7 13 24,1 39 72,2 54 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,6 6 3,6 50 29,9 110 65,9 167 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Bošnjake, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 10,514; g = 10; p = 0,397), prav 

tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Bošnjaka (2î = 19,675; g = 15; p = 0,185). 

 

Bošnjake spoštuje kar 100,0 % učiteljev iz Kočevja, Kopra in iz Kranja, 95,2 % učiteljev iz 

Izole, 94,7 % učiteljev iz Ljubljane in 93,8 % učiteljev iz Lendave. Bošnjaka bi v razred sprejelo 

oziroma vsekakor sprejelo 100,0 % učiteljev iz Kočevja, Kopra in iz Lendave, 96,3 % učiteljev 

iz Ljubljane, 91,3 % učiteljev iz Kranja in 83,3 % učiteljev iz Izole. 
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Preglednica 90: Stopnja spoštovanja do Hrvatov in odločitev o (ne)sprejetju Hrvata v razred 

glede na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Hrvate 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem Ne spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 52,4 10 47,6 21 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 57,7 11 42,3 26 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 40,0 18 60,0 30 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 66,7 8 33,3 24 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 5,9 8 47,1 8 47,1 17 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 1 1,8 30 53,6 25 44,6 56 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,1 92 52,9 80 46,0 174 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Hrvata v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 1 5,6 10 55,6 7 38,9 18 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 37,5 15 62,5 24 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 28,6 20 71,4 28 100,0 

Kranj 0 0,0 1 4,3 1 4,3 8 34,8 13 56,5 23 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 17,6 14 82,4 17 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 2 3,7 11 20,4 41 75,9 54 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,6 4 2,4 49 29,9 110 67,1 164 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Hrvate, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 8,411, g = 10, p = 0,589), prav 

tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Hrvata (2î = 19,257, g = 15, p = 0,202). 

 

Hrvate spoštuje kar 100,0 % učiteljev iz Izole, Kočevja, Kopra in iz Kranja, 98,2 % učiteljev iz 

Ljubljane in 94,1 % učiteljev iz Lendave, medtem ko bi Hrvata v razred sprejelo 100,0 % 

učiteljev iz Kočevja, Kopra in iz Lendave, 96,3 % učiteljev iz Ljubljane, 94,4 % učiteljev iz 

Izole in 91,3 % učiteljev iz Kranja. 
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Preglednica 91: Stopnja spoštovanja do Srbov in odločitev o (ne)sprejetju Srba v razred glede 

na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Srbe 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 52,4 10 47,6 21 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 60,0 10 40,0 25 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 40,0 18 60,0 30 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 62,5 9 37,5 24 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 6,7 8 53,3 6 40,0 15 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 1 1,8 32 56,1 24 42,1 57 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,2 93 54,1 77 44,8 172 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Srba v razred 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti 

Bi sprejel/-

a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 2 11,1 9 50,0 7 38,9 18 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 36,0 16 64,0 25 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 28,6 20 71,4 28 100,0 

Kranj 0 0,0 1 4,3 1 4,3 8 34,8 13 56,5 23 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 17,6 14 82,4 17 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 2 3,7 11 20,4 41 75,9 54 100,0 

Skupaj 0 0,0 1 0,6 5 3,0 48 29,1 111 67,3 165 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Srbe, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 8,082; g = 10; p = 0,621), prav 

tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Srba (2î = 20,167, g = 15, p = 0,166). 

 

Srbe spoštuje kar 100,0 % učiteljev iz Izole, Kočevja in iz Kranja, 98,2 % učiteljev iz Ljubljane 

in 93,3 % učiteljev iz Lendave. Srba pa bi v razred sprejelo oziroma vsekakor sprejelo 100,0 % 

učiteljev iz Kočevja, Kopra in iz Lendave, 96,3 % učiteljev iz Ljubljane, 91,3 % učiteljev iz 

Kranja ter 88,9 % učiteljev iz Izole. 
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Preglednica 92: Stopnja spoštovanja do Angležev in odločitev o (ne)sprejetju Angleža v razred 

glede na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Angleže 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 52,4 10 47,6 21 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 56,0 11 44,0 25 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 41,4 17 58,6 29 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 66,7 8 33,3 24 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 6,3 8 50,0 7 43,8 16 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 1 1,8 29 51,8 26 46,4 56 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,2 90 52,6 79 46,2 171 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Angleža v razred 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 4 23,5 6 35,3 7 41,2 17 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 1 4,2 8 33,3 15 62,5 24 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 31,0 20 69,0 29 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 1 4,3 9 39,1 13 56,5 23 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 29,4 12 70,6 17 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 2 3,7 12 22,2 40 74,1 54 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 8 4,9 49 29,9 107 65,2 164 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Angleže, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 7,764; g = 10; p = 0,652), prav 

tako kot se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Angleža (2î = 15,768; g = 10; p = 0,106). 

 

Angleže spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 100,0 % učiteljev iz Izole, Kočevja, Kopra in iz 

Kranja ter 98,2 % učiteljev iz Ljubljane in 93,8 % učiteljev iz Lendave. Angleža bi v razred 

sprejelo 100,0 % učiteljev iz Kopra in Lendave, 96,3 % učiteljev iz Ljubljane, 95,8 % učiteljev 

iz Kočevja, 95,7 % učiteljev iz Kranja in 76,5 % učiteljev iz Izole. 
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Preglednica 93: Stopnja spoštovanja do Kitajcev in odločitev o (ne)sprejetju Kitajca v razred 

glede na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kitajce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 55,0 9 45,0 20 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 1 4,0 12 48,0 12 48,0 25 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 1 3,4 11 37,9 17 58,6 29 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 1 4,2 15 62,5 8 33,3 24 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 6,7 8 53,3 6 40,0 15 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 2 3,6 29 51,8 25 44,6 56 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 3,6 86 50,9 77 45,6 169 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Kitajca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne bi 

sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 1 5,9 3 17,6 9 52,9 4 23,5 17 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 2 8,0 8 32,0 15 60,0 25 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 1 3,7 8 29,6 18 66,7 27 100,0 

Kranj 0 0,0 1 4,3 1 4,3 8 34,8 13 56,5 23 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 29,4 12 70,6 17 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 5 9,3 10 18,5 39 72,2 54 100,0 

Skupaj 0 0,0 2 1,2 12 7,4 48 29,4 101 62,0 163 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kitajce, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 5,574; g = 10; p = 0,850), tako 

kot se niso pokazale niti med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Kitajca (2î = 23,080, g = 15, p = 0,082). 

 

Kitajce spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 100,0 % učiteljev iz Izole, 96,6 % učiteljev iz Kopra, 

96,4 % učiteljev iz Ljubljane, 96,0 % učiteljev iz Kočevja, 95,8 % učiteljev iz Kranja in           

93,3 % učiteljev iz Lendave. Kitajca bi v razred sprejelo 100,0 % učiteljev iz Lendave, 96,3 % 

učiteljev iz Kopra, 92,0 % učiteljev iz Kočevja, 91,3 % učiteljev iz Kranja, 90,7 % učiteljev iz 

Ljubljane in 76,5 % četrtine učiteljev iz Izole. 
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Preglednica 94: Stopnja spoštovanja do Nemcev in odločitev o (ne)sprejetju Nemca v razred 

glede na kraj poučevanja učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Nemce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Izola 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 52,4 10 47,6 21 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 54,2 11 45,8 24 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 37,9 18 62,1 29 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 66,7 8 33,3 24 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 1 7,1 7 50,0 6 42,9 14 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29 52,7 26 47,3 55 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 1 0,6 87 52,1 79 47,3 167 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Nemca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f   

Izola 0 0,0 0 0,0 3 17,6 8 47,1 6 35,3 17 100,0 

Kočevje 0 0,0 0 0,0 1 4,0 8 32,0 16 64,0 25 100,0 

Koper 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 29,6 19 70,4 27 100,0 

Kranj 0 0,0 0 0,0 1 4,3 9 39,1 13 56,5 23 100,0 

Lendava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 23,5 13 76,5 17 100,0 

Ljubljana 0 0,0 0 0,0 2 3,7 13 24,1 39 72,2 54 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 7 4,3 50 30,7 106 65,0 163 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Nemce, se med učitelji glede na kraj 

poučevanja niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 9,519; g = 10; p = 0,484), prav 

tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Nemca (2î = 14,602, g = 10, p = 0,147). 

 

Nemce spoštuje oziroma zelo spoštuje kar 100,0 % učiteljev iz Izole, Kočevja, Kopra, Kranja 

in iz Ljubljane ter 92,9 % učiteljev iz Lendave. Nemca bi v razred sprejelo oziroma vsekakor 

sprejelo 100,0 % učiteljev iz Kopra in Lendave, 96,3 % učiteljev iz Ljubljane, 96,0 % učiteljev 

iz Kočevja, 95,7 % učiteljev iz Kranja ter dobre štiri petine učiteljev iz Izole (82,4 %). 

5.2.1.2.3.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na odnos učiteljev do etnij glede na kraj poučevanja 

učiteljev 

Glede na kraj poučevanja so se statistično pomembne razlike med učitelji pokazale samo v 

odločitvi o tem, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli Roma in Albanca. 

 

V največjem deležu, kar 100-odstotnem, bi Roma v razred sprejeli oz. vsekakor sprejeli učitelji 

iz Lendave, prav tako so temu v veliki večini naklonjeni v Kopru, Kočevju in v Ljubljani (v teh 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

223 

 

krajih je takih učiteljev več kot 94,0 %) ter Kranju, kjer je takih učiteljev 82,6 %. Učiteljev, ki 

bi Roma sprejeli oz. vsekakor sprejeli v razred, pa je najmanj v Izoli, in sicer samo dobra 

polovica, pretežni del preostalih učiteljev iz Izole pa se o tem ne more odločiti. 

 

Podatki za Lendavo ne presenečajo; o razlogih za pozitiven odnos do Romov v Lendavi smo že 

pisali v Ugotovitvah z razpravo, vezanih na odnos učencev do etnij glede na kraj šolanja 

učencev. Presenečajo pa podatki za Izolo, sploh z vidika, da v Izoli po popisu prebivalstva iz 

leta 2002 ni nobenega Roma. Ker objektivnih oz. preverljivih razlogov za tovrstno stališče ne 

moremo najti, lahko sklepamo, da so učitelji iz Izole veliko bolj kot učitelji v drugih krajih 

podvrženi stereotipom o Romih ter mogoče splošnemu prepričanju, da Romi za šolo niso 

zainteresirani oz. predstavljajo v šoli težavo (gl. npr. Macura - Milovanović, Munda in Peček, 

2012). Veliko ljudi se izogiba kakršnih koli stikov z Romi zaradi načina njihovega življenja in 

kulture, ki jo ima večinsko prebivalstvo za čudaško (Maučec, 2013). To pa ni značilno samo za 

slovenski prostor, ampak tudi za evropskega. Kot pravi Maučec (prav tam), številne raziskave 

dokazujejo, da so po vsej Evropi Romi vsakodnevno podvrženi sovraštvu in zavračanju, 

izključevanju in težkim življenjskim razmeram, večinsko prebivalstvo pa zoper to ne stori 

ničesar. Pusti se voditi navadno negativnim stereotipom o Romih (npr. so neizobraženi, ne 

zanimata jih šola in delo, umazani, leni, tatovi, nemoralni, nepošteni, beračijo itn.) (prav tam). 

Prav tako pa je razlog mogoče iskati v tem, da se učitelji čutijo premalo usposobljene za delo z 

romskimi učenci oz. jih je dela z njimi strah. O tem govorijo tudi učitelji v intervjujih. »Po moje 

je učitelju, sploh začetniku, težko dobiti Roma v razred. Saj sploh ni usposobljen za delo z njimi« 

(U2); »Vsi smo podvrženi predsodkom o Romih, tudi učitelji, in je logično, da si težko 

predstavljamo delo z njimi« (FU1). »Kulturne razlike so prevelike, tudi njihovi pogledi na šolo« 

(FU2). Tudi Peček Čuk in Lesar (2008) na osnovi empiričnih podatkov ugotavljajo, da čeprav 

se sicer več kot polovica učiteljev čuti ustrezno usposobljene za delo z romskimi učenci, učitelji 

krivdo za šolski neuspeh Romov pripisujejo otrokom samim in okolju, od koder prihajajo, 

oziroma njihovim staršem (prav tam). Problematika tovrstnih zaznav je predvsem v dejstvu, da 

način, kako učitelji gledajo na drugačne otroke, vpliva na odzivanje učiteljev na te otroke 

(Peček in Macura - Milovanović, 2012). Ob tem se sprašujemo, ali bi bili odgovori učiteljev 

pozitivnejši, če bi imeli dejanske izkušnje s poučevanjem Romov. Ali drugače: če sprejmemo 

tezo, da so odgovori takšni tudi zaradi pomanjkanja izkušenj z delom z Romi in posledičnega 

strahu pred neznanim, se sprašujemo, ali bi bile tovrstne izkušnje za učitelje koristne pri 

oblikovanju pozitivnejših stališč.  
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Albance bi v največjem deležu, in sicer 100-odstotnem, v razred sprejeli oz. vsekakor sprejeli 

učitelji iz Lendave in Kopra, prav tako je teh učiteljev nad 90 % v Ljubljani in Kočevju, 

nekoliko manj, pa vendar še vedno veliko (87,0 %), v Kočevju, najmanj pa je teh učiteljev v 

Izoli, in sicer 61,1 %. V Izoli se skoraj dve petini učiteljev o tem nista mogli opredeliti. Tudi 

tokrat izstopajo učitelji iz Izole, ki so, tudi v tem primeru, lahko podvrženi večjim predsodkom 

do Albancev v primerjavi z učitelji iz drugih krajev. Slabši odnos do Albancev med učitelji v 

Izoli je mogoče povezati tudi z njihovo delovno dobo, saj ima 50,0 % učiteljev iz Izole od 19 

do 30 let delovne dobe, 25,0 % učiteljev pa 31 ali več let delovne dobe in torej z zgodovinskimi 

dejavniki še iz časa nekdanje Jugoslavije, začenši z letom 1981, ko so bili Albanci zaradi svojih 

političnih zahtev označeni za »destabilizirajoči dejavnik«, kar je imelo konkretno v Sloveniji 

za posledico, da se niso smeli kulturno organizirati (Berishaj, 2004, str. 143). Odnos Slovencev 

do Albancev se je nato sicer začel izboljševati z zaostrovanjem odnosov v državah nekdanje 

Jugoslavije, predvsem po tem, ko je Slovenija izrazila podporo albanskemu boju zoper rasistični 

in zatiralski odnos srbske politike do Albancev. A ne glede na vse so Albanci vedno ostali 

povezani s svojim krajem izvora oz. otroci s svojimi koreninami (prav tam). Kot smo že 

povedali v predhodnih poglavjih, pa je lahko tudi ta močna navezanost na svoje korenine in 

posledično težja asimilacija slovenski kulturi dejavnik, ki tudi v učiteljih vzbuja občutke 

nelagodja ob misli na sprejetje učenca Albanca v razred. Tako kot ob slabšem odnosu do Romov 

lahko tudi tokrat razlog za tovrstna stališča učiteljev iščemo v pomanjkanju izkušenj z delom z 

njimi in posledično v strahu pred neznanim. Menimo sicer, da je največji razlog (tudi za 

morebiten strah) jezikovne narave, kot je bilo izpostavljeno tudi v intervjujih z učitelji, npr. 

»Albanca si najbrž manj želijo, ker bo ogromno dela z njim, da se sploh nauči jezika« (U1), 

predvsem v luči dejstva, da tudi v drugih raziskavah (npr. Peček in Lesar, 2006) učitelji 

izpostavljajo veliko težavo, ki jo učenje ali bolje možnost učenja slovenščine predstavlja za 

otroke priseljence. Tovrstna argumentacija bi lahko veljala tudi v povezavi s slabšim odnosom 

učiteljev iz Izole do Romov. 
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5.2.1.2.4 Odnos do etnij glede na delovno dobo učiteljev 

Preglednica 95: Stopnja spoštovanja do Slovencev in odločitev o (ne)sprejetju Slovenca v 

razred glede na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Slovence 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 35,0 13 65,0 20 100,0 

7–18 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 43,1 37 56,9 65 100,0 

19–30 let 0 0,0 0 0,0 1 1,5 33 48,5 34 50,0 68 100,0 

31–40 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 50,0 11 50,0 22 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 1 0,6 79 45,1 95 54,3 175 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Slovenca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 2 10,0  3 15,0  15 75,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 2 3,1  12 18,8  50 78,1  64 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  14 22,2  49 77,8  63 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  6 27,3  16 72,7  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 4 2,4  35 20,7  130 76,9  169 100,0  

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Slovence, se med učitelji z različno 

delovno dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 3,519; g = 6; p = 0,741), prav 

tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Slovenca (2î = 7,909; g = 6; p = 0,245). 

 

Slovence spoštuje 100,0 % učiteljev z 1–6 let, 7–18 let in 31–40 let delovne dobe ter 98,5 % 

učiteljev z 19–30 let delovne dobe. Slovenca pa bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejelo 

100,0 % učiteljev z 19–30 let in 31–40 let delovne dobe ter 96,9 % učiteljev z 7–18 let delovne 

dobe in 90,0 % učiteljev z 1–6 let delovne dobe. 
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Preglednica 96: Stopnja spoštovanja do Italijanov in odločitev o (ne)sprejetju Italijana v razred 

glede na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Italijane 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f  % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 50,0 10 50,0 20 100,0 

7–18 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 50,0 31 50,0 62 100,0 

19–30 let 0 0,0 0 0,0 1 1,5 35 53,0 30 45,5 66 100,0 

31–40 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 59,1 9 40,9 22 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 1 0,6 89 52,4 80 47,1 170 100,0 

 

Odločitev o (ne)sprejetju Italijana v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 3 15,0 6 30,0 11 55,0 20 100,0 

7–18 let 0 0,0 0 0,0 2 3,2 18 28,6 43 68,3 63 100,0 

19–30 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 26,7 44 73,3 60 100,0 

31–40 let 0 0,0 0 0,0 1 4,5 7 31,8 14 63,6 22 100,0 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 3,6 47 28,5 112 67,9 165 100,0 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Italijane, se med učitelji z različno 

delovno dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 2,538; g = 6; p = 0,864), prav 

tako kot se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Italijana (2î = 9,415; g = 6; p = 0,152). 

 

Italijane spoštuje 100,0 % učiteljev z 1–6 let, 7–18 let in 31–40 let delovne dobe ter 98,5 % 

učiteljev z 19–30 leti delovne dobe. Italijana bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejelo 

100,0 % učiteljev z 19–30 let delovne dobe, 96,8 % učiteljev z 7–18 let delovne dobe, 95,5 % 

učiteljev z 31–40 let delovne dobe in 85,0 % učiteljev z 1–6 let delovne dobe. 
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Preglednica 97: Stopnja spoštovanja do Madžarov in odločitev o (ne)sprejetju Madžara v razred 

glede na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Madžare 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  10 50,0  10 50,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  32 50,8  31 49,2 63 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 2 3,0  33 50,0  31 47,0 66 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  13 59,1  9 40,9 22 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,2  88 51,5  81 47,4 171 100,0  

 

Odločitev o (ne)sprejetju Madžara v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 3 15,0  7 35,0  10 50,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 5 8,3  16 26,7  39 65,0  60 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  16 26,7  44 73,3  60 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 1 4,5  7 31,8  14 63,6  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 9 5,6  46 28,4  107 66,0  162 100,0  

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Madžare, se med učitelji z različno 

delovno dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 4,365; g = 6; p = 0,627), prav 

tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Madžara (2î = 11,462; g = 6; p = 0,075). 

 

Madžare spoštuje 100,0 % učiteljev z 1–6 let, 7–18 let in 31–40 let delovne dobe ter 97 % 

učiteljev z 19–30 let delovne dobe. Madžara bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejelo 

100,0 % učiteljev z 19–30 let delovne dobe, 95,5 % učiteljev z 31–40 let delovne dobe, 91,7 % 

učiteljev z 7–18 let delovne dobe in 85,0 % učiteljev z 1–6 let delovne dobe. 
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Preglednica 98: Stopnja spoštovanja do Romov in odločitev o (ne)sprejetju Roma v razred glede 

na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Rome 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0  2 10,0  11 55,0  7 35,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0  8 12,5  28 43,8  28 43,8  64 100,0  

19–30 let 0 0,0 1 1,4  7 10,1  34 49,3  27 39,1  69 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0  3 13,6  11 50,0  8 36,4  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 1 0,6  20 11,4  84 48,0  70 40,0  175 100,0  

 

Odločitev o (ne)sprejetju Roma v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0  3 15,0  9 45,0  8 40,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 2 3,3  6 10,0  15 25,0  37 61,7  60 100,0  

19–30 let 0 0,0 1 1,6  4 6,3  15 23,8  43 68,3  63 100,0  

31–40 let 0 0,0 1 4,5  0 0,0  11 50,0  10 45,5  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 4 2,4  13 7,9  50 30,3  98 59,4  165 100,0  

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Rome, se med učitelji z različno delovno 

dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 3,074; g = 9; p = 0,961), tako kot se niso 

pokazale niti med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli 

Roma (2î = 14,872; g = 9; p = 0,095). 

 

Rome spoštuje 90,0 % učiteljev z 1–6 let, 87,5 % učiteljev z 7–18 let, 88,4 % učiteljev z 19–30 

let in 86,4 % učiteljev z 31–40 let delovne dobe. Roma bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejelo 95,5 % učiteljev z 31–40 let delovne dobe, 92,1 % učiteljev z 19–30 let delovne dobe, 

86,7 % učiteljev z 7–18 let delovne dobe in 85,0 % učiteljev z 1–6 let delovne dobe. 
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Preglednica 99: Stopnja spoštovanja do Albancev in odločitev o (ne)sprejetju Albanca v razred 

glede na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Albance 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  10 50,0  10 50,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 2 3,2  33 52,4  28 44,4  63 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 4 6,1  35 53,0  27 40,9  66 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  13 59,1  9 40,9  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 3,5  91 53,2  74 43,3  171 100,0  

 

Odločitev o (ne)sprejetju Albanca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 % 3 15,0 % 7 35,0 % 10 50,0 % 20 100,0 % 

7–18 let 0 0,0 1 1,7 % 5 8,3 % 17 28,3 % 37 61,7 % 60 100,0 % 

19–30 let 0 0,0 0 0,0 % 4 6,7 % 15 25,0 % 41 68,3 % 60 100,0 % 

31–40 let 0 0,0 1 4,5 % 1 4,5 % 9 40,9 % 11 50,0 % 22 100,0 % 

Skupaj 0 0,0 2 1,2 % 13 8,0 % 48 29,6 % 99 61,1 % 162 100,0 % 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Albance, se med učitelji z različno 

delovno dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 4,493; g = 6; p = 0,610), prav 

tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Albanca (2î = 7,639; g = 9; p = 0,571). 

 

Albance spoštuje 100,0 % učiteljev z 1–6 let in 31–40 let delovne dobe, 96,8 % učiteljev z 7–

18 let ter 93,9 % učiteljev z 19–30 let delovne dobe. Albanca bi v razred, če bi imeli možnost 

izbire, sprejelo 93,3 % učiteljev z 19–30 let delovne dobe, 90,9 % učiteljev z 31–40 let delovne 

dobe, 90,0 % učiteljev z 7–18 let delovne dobe in 85 % učiteljev z 1–6 let delovne dobe. 
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Preglednica 100: Stopnja spoštovanja do Kenijcev in odločitev o (ne)sprejetju Kenijca v razred 

glede na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kenijce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 1 5,3  7 36,8  11 57,9  19 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 1 1,6  33 54,1  27 44,3  61 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 3 4,7  33 51,6  28 43,8  64 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 1 4,5  12 54,5  9 40,9  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 3,6  85 51,2  75 45,2  166 100,0  

 

Odločitev o (ne)sprejetju Kenijca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0  2 10,0  8 40,0  10 50,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0  5 8,3  17 28,3  38 63,3  60 100,0  

19–30 let 0 0,0 1 1,7  2 3,3  18 30,0  39 65,0  60 100,0  

31–40 let 0 0,0 1 4,5  1 4,5  9 40,9  11 50,0  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 2 1,2  10 6,2  52 32,1  98 60,5  162 100,0  

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kenijce, se med učitelji z različno 

delovno dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 2,940; g = 6; p = 0,816), prav 

tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Kenijca (2î = 7,359; g = 9; p = 0,600). 

 

Kenijce spoštuje 98,4 % učiteljev z 7–18 let delovne dobe, 95,5 % učiteljev z 31–40 let delovne 

dobe, 95,3 % učiteljev z 19–30 let delovne dobe in 94,7 % učiteljev z 1–6 let delovne dobe. 

Kenijca bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejelo 95,0 % učiteljev z 19–30 let delovne 

dobe, 91,7 % učiteljev z 7–18 let delovne dobe, 90,9 % učiteljev z 31–40 let delovne dobe in 

90,0 % učiteljev z 1–6 let delovne dobe. 
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Preglednica 101: Stopnja spoštovanja do Makedoncev in odločitev o (ne)sprejetju Makedonca 

v razred glede na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Makedonce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  9 45,0  11 55,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 2 3,2  30 48,4  30 48,4  62 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 2 3,0  35 53,0  29 43,9  66 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  13 59,1  9 40,9  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 4 2,4  87 51,2  79 46,5  170 100,0  

 

Odločitev o (ne)sprejetju Makedonca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 % 2 10,0 % 8 40,0 % 10 50,0 % 20 100,0 % 

7–18 let 0 0,0 1 1,7 % 5 8,3 % 16 26,7 % 38 63,3 % 60 100,0 % 

19–30 let 0 0,0 0 0,0 % 3 5,0 % 16 26,7 % 41 68,3 % 60 100,0 % 

31–40 let 0 0,0 0 0,0 % 1 4,5 % 7 31,8 % 14 63,6 % 22 100,0 % 

Skupaj 0 0,0 1 0,6 % 11 6,8 % 47 29,0 % 103 63,6 % 162 100,0 % 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Makedonce, se med učitelji z različno 

delovno dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 3,415; g = 6; p =  0,755), prav 

tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Makedonca (2î = 4,815; g = 9; p = 0,850). 

 

Makedonce spoštuje 100,0 % učiteljev z 1–6 let in 31–40 let delovne dobe, 97,0 % učiteljev z 

19–30 let delovne dobe in 96,8 % učiteljev z 7–18 let delovne dobe. Makedonca bi v razred, če 

bi imeli možnost izbire, sprejelo 95,5 % učiteljev z 31–40 let delovne dobe, 95,0 % učiteljev z 

19–30 let delovne dobe ter 90,0 % učiteljev z 1–6 in 7–18 let delovne dobe. 
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Preglednica 102: Stopnja spoštovanja do Bošnjakov in odločitev o (ne)sprejetju Bošnjaka v 

razred glede na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Bošnjake 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  10 50,0  10 50,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 2 3,2  32 51,6  28 45,2  62 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 3 4,5  34 50,7  30 44,8  67 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  14 60,9  9 39,1  23 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 5 2,9  90 52,3  77 44,8  172 100,0  

 

Odločitev o (ne)sprejetju Bošnjaka v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0  2 10,0  6 30,0  12 60,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 1 1,6  3 4,9  19 31,1  38 62,3  61 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0  1 1,6  18 29,0  43 69,4  62 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0  0 0,0  7 31,8  15 68,2  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 1 0,6  6 3,6  50 30,3  108 65,5  165 100,0  

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Bošnjake, se med učitelji z različno 

delovno dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 3,663; g = 6; p = 0,722), prav 

tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Bošnjaka (2î = 6,641; g = 9; p = 0,674). 

 

Bošnjake spoštuje 100,0 % učiteljev z 1–6 let in 31–40 let delovne dobe, 96,8 % učiteljev z 7–

18 let delovne dobe in 95,5 % učiteljev z 19–30 let delovne dobe. 

 

Bošnjaka bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejelo 100,0 % učiteljev z 31–40 let delovne 

dobe, 98,4 % učiteljev z 19–30 let delovne dobe, 93,4 % učiteljev z 7–18 let delovne dobe in 

90,0 % učiteljev z 1–6 let delovne dobe. 
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Preglednica 103: Stopnja spoštovanja do Hrvatov in odločitev o (ne)sprejetju Hrvata v razred 

glede na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Hrvate 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  9 45,0  11 55,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  34 54,0  29 46,0  63 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 2 3,0  36 53,7  29 43,3  67 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  13 59,1  9 40,9  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,2  92 53,5  78 45,3  172 100,0  

 

Odločitev o (ne)sprejetju Hrvata v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0  2 10,0  6 30,0  12 60,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 1 1,6  2 3,3  19 31,1  39 63,9  61 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0  0 0,0  17 28,8  42 71,2  59 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0  0 0,0 7 31,8  15 68,2  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 1 0,6  4 2,5  49 30,2  108 66,7  162 100,0  

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Hrvate, se med učitelji z različno delovno 

dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 4,738; g = 6; p = 0,578), prav tako se 

niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli 

Hrvata (2î = 9,149; g = 9; p = 0,424). 

 

Hrvate spoštuje 100,0 % učiteljev z 1–6 let, 7–8 let in 31–40 let delovne dobe ter 97,0 % 

učiteljev z 19–30 let delovne dobe. 

 

Hrvata bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejelo 100,0 % učiteljev z 19–30 in z 31–40 

let delovne dobe, 95,1 % učiteljev z 7–18 let delovne dobe ter 90,0 % učiteljev z 1–6 let delovne 

dobe. 
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Preglednica 104: Stopnja spoštovanja do Srbov in odločitev o (ne)sprejetju Srba v razred glede 

na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Srbe 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  10 50,0  10 50,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  33 54,1  28 45,9  61 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 2 3,0  36 54,5  28 42,4  66 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  14 60,9  9 39,1  23 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,2  93 54,7  75 44,1  170 100,0  

 

Odločitev o (ne)sprejetju Srba v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0  2 10,0  6 30,0  12 60,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 1 1,6  3 4,9  18 29,5  39 63,9  61 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0  0 0,0  17 28,3  43 71,7  60 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0  0 0,0  7 31,8  15 68,2  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 1 0,6  5 3,1  48 29,4  109 66,9  163 100,0  

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Srbe, se med učitelji z različno delovno 

dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 4,399; g = 6; p = 0,623), prav tako se 

niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli 

Srba (2î = 10,027; g = 9; p = 0,348). 

 

Srbe spoštuje 100,0 % učiteljev z 1–6 let, 7–8 let in 31–40 let delovne dobe ter 97,0 % učiteljev 

z 19–30 let delovne dobe. 

 

Srba bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejelo 100,0 % učiteljev z 19–30 in 31–40 let 

delovne dobe, 93,4 % učiteljev z 7–18 let delovne dobe in 90,0 % učiteljev z 1–6 let delovne 

dobe. 
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Preglednica 105: Stopnja spoštovanja do Angležev in odločitev o (ne)sprejetju Angleža v razred 

glede na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Angleže 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  10 50,0  10 50,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  33 53,2  29 46,8  62 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 2 3,1  34 52,3  29 44,6  65 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  13 59,1  9 40,9  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 2 1,2  90 53,3  77 45,6  169 100,0  

 

Odločitev o (ne)sprejetju Angleža v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 2 10,0  5 25,0  13 65,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 3 4,9  20 32,8  38 62,3  61 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 1 1,7  17 28,8  41 69,5  59 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 2 9,1  7 31,8  13 59,1 22 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 8 4,9  49 30,2  105 64,8  162 100,0  

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Angleže, se med učitelji z različno 

delovno dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 4,234; g = 6; p = 0,645), tako 

kot se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Angleža (2î = 3,848; g = 6; p = 0,697). 

 

Angleže spoštuje 100,0 % učiteljev z 1–6 let, 7–8 let in 31–40 let delovne dobe ter 96,9 % 

učiteljev z 19–30 let delovne dobe. 

 

Angleža bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejelo 98,3 % učiteljev z 19–30 let delovne 

dobe, 95,1 % učiteljev z 7–18 let delovne dobe, 90,9 % učiteljev z 31–40 let delovne dobe in 

90,0 % učiteljev z 1–6 let delovne dobe. 
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Preglednica 106: Stopnja spoštovanja do Kitajcev in odločitev o (ne)sprejetju Kitajca v razred 

glede na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Kitajce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 1 5,0  9 45,0  10 50,0  20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 1 1,6  33 54,1  27 44,3  61 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 4 6,3  31 48,4  29 45,3  64 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  13 59,1  9 40,9  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 6 3,6  86 51,5  75 44,9  167 100,0  

 

Odločitev o (ne)sprejetju Kitajca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f   f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0  4 20,0  6 30,0  10 50,0 % 20 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0  4 6,8  17 28,8  38 64,4 % 59 100,0  

19–30 let 0 0,0 1 1,7  3 5,0  16 26,7  40 66,7 % 60 100,0  

31–40 let 0 0,0 1 4,5  1 4,5  9 40,9  11 50,0 % 22 100,0  

Skupaj 0 0,0 2 1,2  12 7,5  48 29,8  99 61,5 % 161 100,0  

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Kitajce, se med učitelji z različno 

delovno dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 4,325; g = 6; p = 0,633), prav 

tako se niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, 

sprejeli Kitajca (2î = 9,275; g = 9; p = 0,412). 

 

Kitajce spoštuje 100,0 % učiteljev z 31–40 let delovne dobe, 98,4 % učiteljev z 7–18 let delovne 

dobe, 95,0 % učiteljev z 1–6 let delovne dobe ter 93,8 % učiteljev z 19–30 let delovne dobe. 

 

Kitajca bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejelo 93,3 % učiteljev z 19–30 let delovne 

dobe, 93,2 % učiteljev z 7–18 let delovne dobe, 90,9 % učiteljev z 31–40 let delovne dobe in 

80,0 % učiteljev z 1–6 let delovne dobe. 
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Preglednica 107: Stopnja spoštovanja do Nemcev in odločitev o (ne)sprejetju Nemca v razred 

glede na delovno dobo učiteljev 

 

V kolikšni meri spoštujejo Nemce 

Skupaj 

Sploh ne 

spoštujem 

Ne 

spoštujem 

Delno 

spoštujem Spoštujem 

Zelo 

spoštujem 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  9 47,4  10 52,6  19 100,0  

7–18 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  31 50,0  31 50,0  62 100,0  

19–30 let 0 0,0 0 0,0 1 1,6  34 54,8  27 43,5  62 100,0  

31–40 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0  13 59,1  9 40,9  22 100,0  

Skupaj 0 0,0 0 0,0 1 0,6  87 52,7  77 46,7  165 100,0  

 

Odločitev o (ne)sprejetju Nemca v razred 

Skupaj 

Nikakor ne 

bi sprejel/-a 

Ne bi 

sprejel/-a 

Ne morem 

se odločiti Bi sprejel/-a 

Vsekakor bi 

sprejel/-a 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1–6 let 0 0,0 0 0,0 2 10,0 % 7 35,0 % 11 55,0 % 20 100,0 % 

7–18 let 0 0,0 0 0,0 2 3,4 % 19 32,2 % 38 64,4 % 59 100,0 % 

19–30 let 0 0,0 0 0,0 1 1,7 % 17 28,3 % 42 70,0 % 60 100,0 % 

31–40 let 0 0,0 0 0,0 2 9,1 % 7 31,8 % 13 59,1 % 22 100,0 % 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 7 4,3 % 50 31,1 % 104 64,6 % 161 100,0 % 

 

Med odgovori na vprašanje, v kolikšni meri spoštujejo Nemce, se med učitelji z različno delovno 

dobo niso pokazale statistično pomembne razlike (2î = 2,947; g = 6; p = 0,816), prav tako se 

niso pokazale med odgovori na vprašanje, ali bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejeli 

Nemca (2î = 4,312; g = 6; p = 0,634). 

 

Nemce spoštuje 100,0 % učiteljev z 1–6 let, 7–8 let in 31–40 let delovne dobe ter 98,4 % 

učiteljev z 19–30 let delovne dobe. 

 

Nemca bi v razred, če bi imeli možnost izbire, sprejelo 98,3 % učiteljev z 19–30 let delovne 

dobe, 96,6 % učiteljev z 7–18 let delovne dobe, 90,9 % učiteljev z 31–40 let delovne dobe in 

90,0 % učiteljev z 1–6 let delovne dobe. 
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5.2.1.3 Primerjava odnosa učencev in učiteljev do etnij 

Odnos učencev in učiteljev do etnij primerjamo na ravni dimenzije stopnje spoštovanja do etnij, 

in sicer na osnovi povprečne ocene izražene stopnje spoštovanja. 

 

Preglednica 108: Stopnja spoštovanja učencev in učiteljev do etnij 

V kolikšni meri 

učitelji/učenci spoštujejo 

… 

Učenci/Učitelji 

Učenci Učitelji Mann-Whitneyjev preizkus 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovence 4,78 ,488 4,54 ,511 68764,500 0,000 

Italijane 4,30 ,886 4,47 ,512 90870,000 0,274 

Madžare 4,28 ,908 4,47 ,523 93103,000 0,218 

Rome 3,88 1,142 4,28 ,682 103916,000 0,000 

Albance 3,94 1,121 4,40 ,559 103721,500 0,000 

Kenijce 4,06 1,106 4,42 ,563 92605,000 0,008 

Makedonce 4,16 1,003 4,45 ,544 95387,500 0,015 

Bošnjake  4,22 ,980 4,43 ,551 91891,000 0,241 

Hrvate 4,44 ,775 4,45 ,521 82279,000 0,141 

Srbe 4,25 ,992 4,44 ,520 87390,000 0,709 

Angleže 4,54 ,772 4,45 ,522 71879,000 0,000 

Kitajce 4,11 1,088 4,42 ,563 92651,500 0,030 

Nemce 4,40 ,915 4,47 ,512 77979,000 0,136 

 

Podatki kažejo, da učenci (povprečna vrednost: 4,78) in učitelji (povprečna vrednost: 4,54) 

najbolj spoštujejo Slovence.  

 

Med vsemi etnijami učenci (povprečna vrednost: 3,88) in učitelji (povprečna vrednost: 4,28) 

najmanj spoštujejo Rome. 

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med učenci in učitelji kažejo statistično 

pomembne razlike v stopnji spoštovanja do Slovencev, Romov, Albancev, Kenijcev, 

Makedoncev, Angležev in do Kitajcev. Medtem ko učitelji v primerjavi z učenci bolj spoštujejo 

Slovence (povprečna vrednost učenci: 4,78; učitelji: 4,54), Rome (povprečna vrednost učenci: 

3,88; učitelji: 4,28), Albance (povprečna vrednost učenci: 3,94; učitelji: 4,40), Kenijce 

(povprečna vrednost učenci: 4,06; učitelji: 4,42), Makedonce (povprečna vrednost učenci: 

4,16; učitelji: 4,45) in Kitajce (povprečna vrednost učenci: 4,11; učitelji: 4,42), pa učenci 

nekoliko bolj spoštujejo Angleže (povprečna vrednost učenci: 4,54; učitelji: 4,45). 
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5.2.1.3.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na odnos učencev in učiteljev do etnij 

Najprej moramo poudariti, da so povprečne ocene učencev in učiteljev zelo visoke, in sicer so 

blizu ali višje od 4,00. 

 

A kljub visokim ocenam se nam zdi zanimivo poudariti, da kažejo učenci nekoliko boljši odnos 

od učiteljev samo do Slovencev in Angležev, v vseh preostalih primerih pa so učitelji tisti, ki 

izražajo višje spoštovanje do navedenih etnij. Ta podatek lahko sporoča, da so učenci bolj kot 

učitelji podvrženi t. i. hierarhiji sprejemljive tujosti (Breger, 1998, v Sedmak, 2004), po kateri 

so predvsem tiste kulture, ki imajo z večinsko sorodne kulturne vzorce (pri tem igra 

nezanemarljivo vlogo tudi videz), veliko bolj sprejete, celo občudovane. To velja predvsem za 

tiste kulture, ki prihajajo iz ekonomsko/politično močnih držav. Na dnu hierarhije pa so kulture, 

ki so dojete kot tuje oz. različne od večinske, toliko bolj, če so njeni pripadniki drugačni tudi 

po videzu ter prihajajo iz politično in ekonomsko manj pomembnih držav. Pri tem pa gre dodati, 

da je pomemben dejavnik tudi zgodovinsko-politični, prav tako pa je pomembno aktualno 

družbeno dogajanje, ki lahko veča občutek tujosti sicer sorodne kulture (npr. odnos do etnij 

nekdanje Jugoslavije) (Sedmak, 2004). 

 

Največja razlika pa se pokaže v stopnji spoštovanja do Romov, saj se ocena učencev (čeprav je 

še vedno sorazmerno visoka) spusti na 3,88, medtem ko je ocena učiteljev 4,28. Velika razlika 

se pokaže tudi v stopnji spoštovanja do Albancev, pri čemer je povprečna ocena učencev 3,94, 

učiteljev pa 4,40.  

 

Kot rečeno, so povprečne ocene učencev in učiteljev visoke, pa vendar se sprašujemo, ali tudi 

minimalne razlike v povprečni oceni ne nakazujejo določenega hierarhičnega odnosa do etnij. 

V konkretnem primeru je očitno, da sta najmanj spoštovani etniji med učitelji in učenci Romi 

in Albanci. Tudi v tem primeru bi se lahko navezali na hierarhijo sprejemljive tujosti, po kateri 

so na dnu hierarhije kulture, ki so dojete kot tuje oz. različne od večinske, toliko bolj, če so 

njeni pripadniki drugačni tudi po videzu in prihajajo iz politično in ekonomsko nepomembnih 

držav (prav tam).  

 

Ob tem velja omeniti tudi, da lahko statistično pomembne razlike med učenci in učitelji iščemo 

samo v dimenziji stopnje spoštovanja do etnij, ne pa tudi v dimenziji želje po vstopanju v bližnje 

odnose z njimi. Izsledki naše raziskave so namreč pokazali, kot smo že videli, da je ne glede na 
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neodvisno spremenljivko stopnja spoštovanja do etnij vedno višja od izražene pripravljenosti 

vstopanja v bližnje odnose in da je torej ta druga dimenzija tista, ki v večji meri odraža spoštljivi 

odnos do etnij, kot smo ga pojasnili v uvodu disertacije. 

5.2.2 Sklop II – Mnenje učencev in učiteljev o odnosu učencev do etnij 

Drugi sklop je sestavljen iz treh poglavij. V prvem predstavljamo mnenje učencev o odnosu 

učencev do etnij, v drugem mnenje učiteljev o odnosu učencev do etnij, v tretjem pa primerjamo 

mnenje učencev in učiteljev o odnosu učencev do etnij. 

5.2.2.1 Mnenje učencev o odnosu učencev do etnij 

Mnenje učencev o odnosu učencev do etnij je predstavljeno skozi dve dimenziji, in sicer skozi 

dimenzijo mnenja o stopnji spoštovanja učencev do etnij in skozi dimenzijo mnenja o odločitvi 

o (ne)izbiri pripadnika določene etnije za prijatelja pri učencih. Rezultati so predstavljeni v 

štirih podpoglavjih glede na neodvisno spremenljivko (spol, etnična pripadnost, kraj šolanja, 

razred osnovne šole), pri tem pa so v preglednicah podane povprečne vrednosti, s katerimi so 

učenci označili svoje stališče o dveh navedenih dimenzijah. Na koncu vsakega podpoglavja so 

predstavljene nanj vezane temeljne ugotovitve z razpravo, pri čemer izhajamo samo iz tistih 

podatkov, pri katerih so se pokazale statistično pomembne razlike. 
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5.2.2.1.1 Mnenje učencev glede na spol o odnosu učencev do etnij  

Preglednica 109: Mnenje učencev glede na spol o stopnji spoštovanja učencev do posameznih 

etnij 

Koliko učenci po mnenju 

učencev spoštujejo … 

Spol  

Deklice Dečki Mann-Whitneyjev preizkus 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovence 4,66 ,605 4,63 ,644 119268,500 0,348 

Italijane 4,02 ,892 4,05 ,933 119839,000 0,345 

Madžare 4,01 ,900 4,05 ,926 124591,000 0,415 

Rome 3,35 1,164 3,42 1,242 124127,500 0,277 

Albance 3,49 1,083 3,50 1,215 119002,000 0,443 

Kenijce 3,60 1,058 3,61 1,175 113838,000 0,628 

Makedonce 3,71 1,008 3,68 1,135 114906,000 0,927 

Bošnjake 3,71 1,036 3,77 1,151 122673,500 0,131 

Hrvate 4,00 ,891 3,99 ,974 117275,500 0,739 

Srbe 3,87 ,955 3,88 1,073 118555,000 0,408 

Angleže 4,29 ,801 4,27 ,864 113629,000 0,944 

Kitajce 3,77 1,073 3,79 1,166 116777,500 0,401 

Nemce 4,09 ,903 4,06 1,001 114129,000 0,993 

 

Anketirani deklice in dečki so podali najvišjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učencev do 

Slovencev, in sicer: deklice (povprečna vrednost: 4,66), dečki (povprečna vrednost: 4,63). 

 

Anketirani deklice in dečki so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učencev do 

Romov, in sicer: deklice (povprečna vrednost: 3,35), dečki (povprečna vrednost: 3,42). 

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med deklicami in dečki ne kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učenci spoštujejo Slovence, Italijane, Madžare, 

Rome, Albance, Kenijce, Makedonce, Bošnjake, Hrvate, Srbe, Angleže, Kitajce in Nemce. 
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Preglednica 110: Mnenje učencev glede na spol o tem, ali bi učenci za prijatelja izbrali 

pripadnika določenih etnij 

Ali bi učenci po mnenju 

učencev za prijatelja izbrali 

… 

Spol 

Mann-Whitneyjev preizkus Deklice Dečki 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovenca 4,79 ,483 4,69 ,627 114562,500 0,033 

Italijana 4,03 ,907 3,90 ,998 108789,500 0,051 

Madžara 3,96 ,952 3,86 1,052 113368,000 0,184 

Roma 3,30 1,199 3,28 1,228 115868,000 0,666 

Albanca 3,46 1,148 3,51 1,204 119394,000 0,459 

Kenijca 3,54 1,103 3,54 1,221 115328,000 0,856 

Makedonca 3,70 1,011 3,63 1,109 111491,500 0,460 

Bošnjaka  3,79 1,030 3,74 1,099 114217,500 0,539 

Hrvata 4,03 ,894 3,97 ,966 114262,500 0,574 

Srba 3,90 ,964 3,86 1,764 110190,000 0,219 

Angleža 4,33 ,816 4,25 ,904 109486,500 0,241 

Kitajca 3,71 1,118 3,63 1,241 111870,000 0,480 

Nemca 4,09 ,949 3,92 1,081 106493,500 0,039 

 

Anketirani deklice in dečki so podali najvišjo povprečno oceno učenčeve odločitve o izbiri 

Slovenca za prijatelja, in sicer: deklice (povprečna vrednost: 4,79), dečki (povprečna vrednost: 

4,69). 

 

Anketirani deklice in dečki so podali najnižjo povprečno oceno učenčeve odločitve o izbiri 

Roma za prijatelja, in sicer: deklice (povprečna vrednost: 3,30), dečki (povprečna vrednost: 

3,28).  

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med deklicami in dečki kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učenci za prijatelja izbrali Slovenca. Čeprav so se 

pokazale statistično pomembne razlike med spoloma, ugotavljamo, da je povprečna ocena 

dečkov (povprečna vrednost: 4,69) in deklic (povprečna vrednost: 4,79) izjemno visoka, čeprav 

je le nekoliko višja pri deklicah, kar nakazuje na to, da so deklice nekoliko bolj nagnjene k 

izbiri stopnje »zelo spoštujem«.  

 

Prav tako so se statistično pomembne razlike pokazale v mnenju o tem, ali bi učenci za 

prijatelja izbrali Nemca. V tem primeru izražajo dečki (povprečna vrednost: 3,92) nekoliko 

slabše mnenje od deklic (povprečna vrednost: 4,09). 
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5.2.2.1.1.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učencev glede na spol o odnosu učencev 

do etnij  

Čeprav so se med dečki in deklicami pokazale statistično pomembne razlike v mnenju o tem, 

ali bi učenci za prijatelja izbrali oz. vsekakor izbrali Slovenca, sta povprečni oceni dečkov 

(4,69) in deklic (4,79) izrazito visoki, in čeprav je povprečna ocena deklic nekoliko višja, ne 

moremo trditi, da imajo deklice statistično pomembno boljše mnenje od dečkov o tem 

vprašanju.  

 

Kar zadeva mnenje o izbiri Nemca in Italijana za prijatelja pri učencih, je razlika večja, in sicer 

so dečki v primerjavi z deklicami podali nekoliko slabše mnenje. 

 

Čeprav so se torej statistično pomembne razlike pokazale samo v odnosu do dveh etnij, 

ugotavljamo, da se mnenje učencev sklada z ugotovitvami prvega sklopa naše raziskave, v 

katerem se je pokazalo, da so vedno deklice tiste, ki so bolj pripravljene vstopati v prijateljske 

odnose z različnimi etnijami kot dečki. Zaradi tega razloga se lahko tako upravičeno vprašamo, 

ali so deklice in dečki svoje mnenje podali na osnovi lastnega odnosa do etnij oziroma ali so 

pri podajanju mnenja izhajali iz percepcije odnosa, ki ga realno (glede na izsledke naše 

raziskave) odražajo pripadniki njihovega spola. Prav tako se lahko vprašamo, koliko so eni in 

drugi občutljivi za tovrstne razlike. 
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5.2.2.1.2 Mnenje učencev glede na etnično pripadnost o odnosu učencev do etnij 

Preglednica 111: Mnenje učencev glede na etnično pripadnost o stopnji spoštovanja učencev do etnij 

V kolikšni 

meri učenci 

po mnenju 

učencev 

spoštujejo … 

Etnična pripadnost učencev 

Kruskal-Wallisov 

preizkus Slovenci Bošnjaki  Madžari Albanci Srbi Romi 

Slo. in nek. 

Jug. in/ali 

Romi 

Drugi iz nek. 

Jug. in/ali 

Romi 

Slo. in drugi 

(Nejug./Nero-

mi) 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p  

Slovence 4,66 ,603 4,44 ,809 4,56 ,507 4,83 ,388 4,85 ,366 4,65 ,493 4,63 ,547 4,31 1,137 4,60 ,681 12,157 0,144 

Italijane 4,07 ,882 4,00 ,970 4,00 ,795 4,27 ,827 3,94 ,873 3,80 ,632 3,78 ,959 3,72 1,192 3,94 1,259 9,616 0,293 

Madžare 4,04 ,896 3,80 1,079 4,44 ,712 4,00 ,976 4,00 ,686 4,44 ,727 3,94 ,826 3,64 1,062 4,20 1,005 16,948 0,031 

Rome 3,37 1,190 3,64 1,073 3,73 ,935 3,90 1,091 2,53 1,219 4,18 ,636 3,39 1,076 3,00 1,282 3,47 1,349 26,462 0,001 

Albance 3,50 1,147 3,58 1,156 3,74 ,872 3,82 1,181 2,95 ,970 3,56 1,236 3,69 ,900 3,04 1,232 3,22 1,215 14,045 0,081 

Kenijce 3,62 1,106 3,69 1,078 3,58 1,071 3,73 1,120 2,94 1,211 3,78 ,833 3,74 ,980 3,24 1,185 3,53 1,231 9,410 0,309 

Makedonce 3,73 1,047 3,74 1,172 3,63 ,955 3,91 ,971 3,39 1,092 3,70 1,160 3,67 1,014 3,52 1,090 3,28 1,274 6,418 0,600 

Bošnjake  3,75 1,066 3,89 1,157 3,42 ,961 4,23 ,813 3,05 1,191 3,64 1,120 3,97 ,985 3,48 1,243 3,39 1,378 18,749 0,016 

Hrvate 4,02 ,884 3,94 1,120 3,95 ,970 4,32 ,716 3,40 1,142 4,00 ,775 4,09 ,830 3,69 1,105 3,89 1,243 11,714 0,164 

Srbe 3,91 ,963 3,97 ,985 3,68 ,820 4,05 1,174 3,50 1,192 3,82 1,168 3,83 ,941 3,55 1,213 3,78 1,353 8,426 0,393 

ngleže 4,32 ,802 4,06 ,938 4,21 ,535 4,45 ,800 4,16 ,688 3,91 1,221 4,21 ,978 3,79 1,067 4,41 ,795 16,040 0,042 

Kitajce 3,79 1,115 3,77 1,165 3,58 ,902 4,00 1,069 3,68 ,946 3,50 1,080 3,74 1,197 3,50 1,232 3,78 1,215 5,464 0,707 

Nemce 4,10 ,936 3,91 1,121 4,16 ,765 4,24 ,831 4,06 ,938 4,00 ,943 4,00 1,085 3,52 1,090 4,29 ,772 11,713 0,164 
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Anketirani učenci vseh etnij so podali najvišjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učencev 

do Slovencev, in sicer: Srbi (povprečna vrednost: 4,85), Albanci (povprečna vrednost: 4,83), 

Slovenci (povprečna vrednost: 4,66), Romi (povprečna vrednost: 4,65), Slovenci in etnije iz 

nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (povprečna vrednost: 4,63), Slovenci in drugi 

(Nejug./Neromi) (povprečna vrednost: 4,60), Madžari (povprečna vrednost: 4,56), Bošnjaki 

(povprečna vrednost: 4,44) in druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (povprečna 

vrednost: 4,31). 

 

Anketirani učenci štirih etnij so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učencev 

do Romov, in sicer: Slovenci in etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (povprečna vrednost: 

3,39), Slovenci (povprečna vrednost: 3,37), druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi 

(povprečna vrednost: 3,00), Srbi (povprečna vrednost: 2,53). 

 

Madžari (povprečna vrednost: 3,42) so najnižje ocenili stopnjo spoštovanja učencev do 

Bošnjakov. Albanci so najnižje ocenili stopnjo spoštovanja učencev do Kenijcev (povprečna 

vrednost: 3,73). Bošnjaki (povprečna vrednost: 3,58) in Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) 

(povprečna vrednost: 3,22) so najnižje ocenili stopnjo spoštovanja učencev do Albancev. Romi 

so najnižje ocenili stopnjo spoštovanja učencev do Kitajcev (povprečna vrednost: 3,50). 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učenci različnih etnij kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, v kolikšni meri učenci spoštujejo Madžare, Rome, 

Bošnjake in Angleže. 

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Madžare in Angleže, ni pokazala statistično pomembnih razlik med 

posameznimi pari etnij. 

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Rome, je pokazala statistično pomembne razlike med Srbi in Romi                     

(p = 0,001) ter med Srbi in Albanci (p = 0,020). Srbi (povprečna vrednost: 2,53) imajo izrazito 

slabše mnenje od Romov (povprečna vrednost: 4,18) pa tudi Albancev (povprečna vrednost: 

3,90). Prav tako so se statistično pomembne razlike pokazale med drugimi etnijami iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romi in Slovenci (p = 0,049). Slovenci (povprečna vrednost: 3,37) imajo 
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nekoliko boljše mnenje od drugih etnij iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romov (povprečna 

vrednost: 3,00). 

 

V okviru mnenja učencev o tem, koliko učenci spoštujejo Bošnjake, so se statistično 

pomembne razlike pokazale med Srbi in Albanci (p = 0,030). Srbi (povprečna vrednost: 3,05) 

so do tega vprašanja bolj kritični od Albancev (povprečna vrednost: 4,23).
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Preglednica 112: Mnenje učencev glede na etnično pripadnost o tem, ali bi učenci za prijatelja izbrali pripadnika določenih etnij 

Ali bi 

učenci po 

mnenju 

učencev za 

prijatelja 

izbrali … 

Etnična pripadnost učencev 

Kruskal-Wallisov 

preizkus Slovenci Bošnjaki  Madžari Albanci Srbi Romi 

Slo. in nek. 

Jug. in/ali 

Romi 

Drugi iz nek. 

Jug. in/ali 

Romi 

Slo. in drugi 

(Nejug./Ne-

romi) 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovenca 4,77 ,527 4,51 ,702 4,64 ,638 4,90 ,301 4,80 ,410 4,65 ,606 4,74 ,611 4,40 ,932 4,74 ,452 19,245 0,014 

Italijana 3,99 ,931 3,94 1,043 3,77 1,152 4,19 ,873 3,74 ,872 3,79 ,802 3,77 1,114 3,87 1,137 4,28 ,752 7,016 0,530 

Madžara 3,90 ,993 3,71 1,194 4,50 ,659 4,10 ,889 3,84 ,898 4,25 ,775 3,91 ,996 3,60 1,192 4,20 1,005 16,403 0,037 

Roma 3,27 1,189 3,31 1,345 3,61 1,033 3,95 1,024 2,75 1,164 3,94 1,088 3,49 1,197 3,26 1,290 3,50 1,433 18,515 0,018 

Albanca 3,46 1,168 3,57 1,267 3,71 ,956 4,24 ,768 2,95 1,191 3,77 ,832 3,56 1,236 3,50 1,225 3,26 1,240 15,346 0,053 

Kenijca 3,55 1,156 3,53 1,261 3,68 ,945 3,76 1,044 3,05 1,177 3,77 ,832 3,65 1,070 3,48 1,184 3,53 1,073 4,913 0,767 

Makedonca 3,66 1,046 3,77 1,140 3,68 ,945 3,95 1,024 3,37 1,212 3,57 ,852 3,65 1,070 3,79 1,101 3,63 1,116 4,057 0,852 

Bošnjaka  3,75 1,066 3,86 1,141 3,68 ,995 4,10 ,889 3,35 1,040 3,93 ,917 3,97 1,000 3,93 1,016 3,61 1,290 8,200 0,414 

Hrvata 3,99 ,926 4,00 1,000 4,18 ,733 4,24 ,700 3,60 1,046 4,14 ,864 4,24 ,781 3,87 ,991 3,95 1,099 7,761 0,457 

Srba 3,90 1,458 3,83 ,985 3,77 ,922 4,14 1,108 3,75 1,020 4,00 ,816 3,82 1,167 3,82 1,020 3,79 1,316 3,666 0,886 

Angleža 4,32 ,828 4,09 1,083 4,36 ,581 4,48 ,680 4,17 ,924 4,23 ,832 4,19 ,998 3,93 1,112 4,26 ,991 6,278 0,616 

Kitajca 3,68 1,158 3,62 1,256 3,82 1,053 3,95 1,146 3,42 1,261 3,85 1,144 3,82 1,114 3,71 1,270 3,21 1,475 4,869 0,771 

Nemca 4,03 ,991 3,82 1,218 4,09 1,019 4,14 ,854 3,89 1,049 3,85 ,987 4,03 1,114 3,66 1,143 3,95 1,311 5,516 0,701 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

248 

 

Anketirani učenci vseh etnij so podali najvišjo povprečno oceno odločitve učencev o izbiri 

Slovenca za prijatelja, in sicer: Albanci (povprečna vrednost: 4,90), Srbi (povprečna vrednost: 

4,80), Slovenci (povprečna vrednost: 4,77), Slovenci in etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali 

Romi (povprečna vrednost: 4,74), Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) (povprečna vrednost: 

4,74), Romi (povprečna vrednost: 4,65), Madžari (povprečna vrednost: 4,64), Bošnjaki 

(povprečna vrednost: 4,51), druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (povprečna 

vrednost: 4,40).  

 

Anketirani učenci kar šestih etnij so podali najnižjo povprečno oceno odločitve učencev o izbiri 

Roma za prijatelja, in sicer: Madžari (povprečna vrednost: 3,61), Slovenci in etnije iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romi (povprečna vrednost: 3,49), Bošnjaki (povprečna vrednost: 3,31), 

Slovenci (povprečna vrednost: 3,27), druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi 

(povprečna vrednost: 3,26), Srbi (povprečna vrednost: 2,75). 

 

Albanci (povprečna vrednost: 3,76) so najnižjo povprečno oceno namenili odločitvi učencev o 

izbiri Kenijca za prijatelja. Romi (povprečna vrednost: 3,57) so najnižje ocenili odločitev 

učencev o izbiri Makedonca za prijatelja. Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) (povprečna 

vrednost: 3,21) pa so najnižje ocenili odločitev učencev o izbiri Kitajca za prijatelja.  

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učenci različnih etnij kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učenci za prijatelja izbrali Slovenca, Madžara in 

Roma.  

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učenci 

za prijatelja izbrali Slovenca, Madžara in Roma, pa ni pokazala statistično pomembnih razlik 

med posameznimi pari etnij. 

5.2.2.1.2.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učencev glede na etnično pripadnost o 

odnosu učencev do etnij 

Kljub statistično pomembnim razlikam učenci vseh etnij odnos učencev do Slovencev skozi 

dimenzijo izbire Slovenca za prijatelja ocenjujejo kot zelo dober, saj so povprečne ocene vedno 

izrazito visoke (4,40 ali več). Prav tako je zelo dobro mnenje učencev vseh etnij o odnosu 

učencev do Angležev skozi dimenzijo o odločitvi izbire Angleža za prijatelja. Ocena se pod 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

249 

 

4,00 spusti samo pri drugih etnijah iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romih (3,79) in Romih (3,91), 

pa vendar se še vedno nagiba v najvišji dve stopnji ocenjevalne lestvice. 

 

Učenci odnos učencev do Madžarov ocenjujejo sorazmerno dobro, čeprav imajo slabše mnenje 

o odločitvi učencev o izbiri Madžara za prijatelja. Samo Bošnjaki (3,80) in druge etnije iz 

nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (3,64) so namreč v dimenziji spoštovanja podali oceno, nižjo 

od 4,00, medtem ko so oceno, nižjo od 4,00 za dimenzijo prijateljstva podali Slovenci (3,90), 

Bošnjaki (3,71), Srbi (3,84), Slovenci in etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (3,91) ter 

druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (3,60), pri čemer je treba izpostaviti, da se tudi 

te nižje ocene bolj nagibajo v smeri nad 3,50. Ugotovimo torej lahko, da imajo najslabše mnenje 

o odnosu učencev skozi obe dimenziji odnosa druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi. 

Kot kažejo podatki prvega sklopa naše raziskave, so poleg Bošnjakov in Srbov ravno oni tisti, 

ki so tudi sami v primerjavi z drugimi etnijami nekoliko manj naklonjeni izbiri Madžara za 

prijatelja. Zato se lahko vprašamo, ali so pri podajanju mnenja izhajali iz svojih stališč oz. 

svojega lastnega odnosa do te etnije. Pomemben je tudi podatek, da najvišje povprečne ocene 

v obeh dimenzijah kažejo Madžari in Romi, kar je zelo verjetno vezano na kraj, od koder 

prihajajo. V našem vzorcu je namreč 66,7 % Romov iz Lendave, od koder prihajajo tudi vsi 

Madžari, zajeti v naš vzorec. O razlogih za izrazito pozitiven odnos do Madžarov v Lendavi pa 

smo že razpravljali v predhodnih poglavjih, ta odnos pa zaznavata obe etnični skupini, ki v 

Prekmurju čutita najbolj pozitivne posledice pozitivno naravnane medkulturne politike. 

 

Kar zadeva mnenje učencev o odnosu učencev do Romov, je v obeh dimenzijah najslabše med 

Srbi, najboljše pa med Romi, Madžari in Albanci. Podatki kažejo, da se učenci vseh etnij 

zavedajo slabšega odnosa učencev do Romov, predvsem z vidika (ne)izbire Roma za prijatelja, 

kar sovpada tudi z izsledki prvega sklopa naše raziskave. Na videz bi lahko presenečal podatek, 

da Romi ocenjujejo odnos do lastne etnije bolje kot preostale etnije, a vendar je razlaga po 

našem mnenju preprosta. Večina Romov, zajeta v naši raziskavi, prihaja – kot rečeno – iz 

Lendave, kjer je odnos do Romov, kot kažejo izsledki prvega sklopa naše raziskave, dober. A 

kljub temu ne moremo mimo dejstva, da so podatki naše raziskave o odnosu učencev različnih 

etnij do Romov skrb vzbujajoči, prav tako pa je skrb vzbujajoče, da se tega učenci tudi zavedajo 

oz. – bolje – da sami doživljajo odnos drugih učencev do Romov kot slab. To velja, kot vidimo, 

predvsem za Srbe, ki imajo sami (gl. prvi sklop te raziskave) izrazito negativen odnos do 

Romov, zato se lahko vprašamo, ali svoj odnos do Romov projicirajo na odnos vseh učencev 

do njih in s tem samopotrjujejo »pravilnost« svojih stališč, lahko jih celo utrjujejo, če jih 
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doživljajo kot vsesplošno sprejeta stališča. Poleg tega lahko na osnovi odgovorov prvega sklopa 

te raziskave predvidevamo, da učenci Srbi med seboj prijateljujejo (zelo verjetno se tudi družijo 

v zunajšolskem prostoru) in potem zelo verjetno vedo, kakšen odnos imajo do Romov sošolci. 

Vprašamo se lahko, ali tovrstna prepričanja niso tudi posledica tega, da učenci niso deležni 

situacij, v katerih bi lahko dobili izkušnje z odzivanjem pomembnih drugih (učiteljev in 

učencev) na njihova negativna stališča. Kot pravi Hanžek (2006; gl. tudi Chakir 2016), namreč 

ravno odsotnost odzivov na rasizem predstavlja potrditev pravilnosti njegovih negativnih sodb 

in daje zeleno luč za nadaljevanje ali celo za njihovo stopnjevanje. 

 

Odnos učencev do Bošnjakov skozi dimenzijo spoštovanja najslabše ocenjujejo Madžari, 

Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) ter Srbi. Zanimivo je, da so najnižje ocene podali ravno 

učenci tistih treh etnij, ki bi – kot kažejo podatki prvega sklopa naše raziskave – tudi sami 

Bošnjaka v najmanjšem deležu izbrali za prijatelja. Tudi v tem primeru se lahko torej vprašamo, 

ali so učenci mnenje podajali glede na lastna stališča do te etnije in jih projicirali oz. posplošili 

na stališča vseh. 

5.2.2.1.3 Mnenje učencev glede na razred o odnosu učencev do etnij 

Preglednica 113: Mnenje učencev glede na razred o stopnji spoštovanja učencev do določenih 

etnij 

Koliko učitelji po 

mnenju učencev 

spoštujejo … 

Razred Kruskal-Wallisov 

preizkus 5. 6. 7. 8. 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovence 4,74 ,598 4,65 ,636 4,58 ,659 4,61 ,583 16,719 0,001 

Italijane 4,12 ,912 4,00 ,901 3,97 ,919 4,04 ,907 5,290 0,152 

Madžare 4,11 ,926 4,03 ,889 3,99 ,875 3,96 ,952 4,962 0,175 

Rome 3,44 1,224 3,42 1,160 3,32 1,147 3,35 1,278 1,232 0,745 

Albance 3,67 1,135 3,40 1,138 3,45 1,145 3,44 1,143 8,843 0,031 

Kenijce 3,64 1,160 3,50 1,069 3,65 1,050 3,62 1,175 4,471 0,215 

Makedonce 3,78 1,111 3,59 1,080 3,67 1,002 3,75 1,062 6,494 0,090 

Bošnjake  3,88 1,074 3,61 1,122 3,67 1,065 3,78 1,075 10,338 0,016 

Hrvate 4,11 ,942 3,96 ,973 3,95 ,851 3,95 ,937 7,987 0,046 

Srbe 3,95 1,008 3,72 1,071 3,87 ,985 3,96 ,945 9,040 0,029 

Angleže 4,28 ,865 4,32 ,839 4,18 ,845 4,35 ,762 5,859 0,116 

Kitajce 3,77 1,147 3,74 1,144 3,75 1,080 3,84 1,098 1,223 0,747 

Nemce 3,97 1,060 4,12 ,945 4,05 ,875 4,18 ,896 5,476 0,140 
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Anketirani učenci iz vseh razredov so podali najvišjo povprečno oceno stopnje spoštovanja 

učencev do Slovencev, in sicer: petošolci (povprečna vrednost: 4,74), šestošolci (povprečna 

vrednost: 4,65), osmošolci (povprečna vrednost: 4,61), sedmošolci (povprečna vrednost: 4,58). 

 

Petošolci (povprečna vrednost: 3,44), osmošolci (povprečna vrednost: 3,35) in sedmošolci 

(povprečna vrednost: 3,32) so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učencev do 

Romov.  

Šestošolci (povprečna vrednost: 3,40) so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja 

učencev do Albancev.  

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učenci iz različnih razredov kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učenci spoštujejo Slovence, Albance, Bošnjake, 

Hrvate in Srbe.  

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Hrvate, ni pokazala statistično pomembnih razlik med različnimi pari 

učencev iz različnih razredov. 

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Slovence, je pokazala statistično pomembne razlike med petošolci in 

sedmošolci (p = 0,002) ter petošolci in osmošolci (p = 0,005). Petošolci (povprečna vrednost: 

4,74) imajo o tem vprašanju nekoliko boljše mnenje od sedmošolcev (povprečna vrednost: 

4,58) in osmošolcev (povprečna vrednost: 4,61), čeprav so povprečne ocene pri vseh treh 

razredih izrazito visoke. 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Albance, med petošolci in šestošolci (p = 0,038). Petošolci (povprečna 

vrednost: 3,67) menijo, da učenci spoštujejo Albance v nekoliko večji meri, kot to menijo 

šestošolci (povprečna vrednost: 3,40). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, koliko učenci 

spoštujejo Bošnjake, in sicer med petošolci in šestošolci (p = 0,023). Petošolci (povprečna 
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vrednost: 3,88) menijo, da učenci spoštujejo Bošnjake v nekoliko večji meri, kot to menijo 

šestošolci (povprečna vrednost: 3,61). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Srbe, med petošolci in šestošolci (p = 0,050). Petošolci (povprečna vrednost: 

3,95) menijo, da učenci spoštujejo Srbe v nekoliko večji meri, kot to menijo šestošolci 

(povprečna vrednost: 3,72). 

 

Preglednica 114: Mnenje učencev glede na razred o tem, ali bi učenci za prijatelja izbrali učenca 

določenih etnij 

Ali bi učenci po 

mnenju učencev za 

prijatelja izbrali … 

Razred Kruskal-Wallisov 

preizkus 5. 6. 7. 8. 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovenca 4,81 ,530 4,75 ,537 4,71 ,569 4,70 ,580 11,830 0,008 

Italijana 4,03 ,975 3,96 ,924 3,98 ,897 3,92 1,013 1,613 0,656 

Madžara 3,99 1,084 3,91 ,949 3,96 ,903 3,78 1,042 7,212 0,065 

Roma 3,34 1,323 3,33 1,085 3,30 1,168 3,20 1,259 1,544 0,672 

Albanca 3,61 1,222 3,39 1,178 3,50 1,115 3,41 1,169 6,337 0,096 

Kenijca 3,52 1,262 3,41 1,115 3,63 1,067 3,62 1,161 7,176 0,066 

Makedonca 3,70 1,163 3,63 1,006 3,67 ,988 3,66 1,054 1,316 0,725 

Bošnjaka  3,85 1,119 3,69 1,070 3,77 ,992 3,75 1,053 3,858 0,277 

Hrvata 4,07 ,974 3,98 ,943 3,98 ,867 3,98 ,916 3,641 0,303 

Srba 3,91 1,086 3,86 2,117 3,85 ,974 3,92 ,969 6,060 0,109 

Angleža 4,31 ,887 4,33 ,856 4,16 ,881 4,36 ,816 10,115 0,018 

Kitajca 3,65 1,214 3,65 1,166 3,68 1,122 3,74 1,211 1,471 0,689 

Nemca 3,89 1,136 4,03 ,952 4,03 ,972 4,12 ,981 4,911 0,178 

 

Anketirani učenci iz vseh razredov so podali najvišjo povprečno oceno odločitve učencev o 

izbiri Slovenca za prijatelja, in sicer: petošolci (povprečna vrednost: 4,81), šestošolci 

(povprečna vrednost: 4,75), sedmošolci (povprečna vrednost: 4,71), osmošolci (povprečna 

vrednost: 4,70). 

 

Anketirani učenci iz vseh razredov so podali najnižjo povprečno oceno odločitve učencev o 

izbiri Roma za prijatelja, in sicer: petošolci (povprečna vrednost: 3,34), šestošolci (povprečna 

vrednost: 3,33), sedmošolci (povprečna vrednost: 3,30), osmošolci (povprečna vrednost: 3,20).  

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učenci iz različnih krajev kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učenci za prijatelja izbrali Slovenca in Angleža. 
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Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD je v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učenci za prijatelja izbrali Slovenca, pokazala statistično pomembne razlike med petošolci in 

sedmošolci (p = 0,019) ter med petošolci in osmošolci (p = 0,021). Petošolci (povprečna 

vrednost: 4,81) imajo o tem vprašanju nekoliko boljše mnenje od sedmošolcev (povprečna 

vrednost: 4,71) in osmošolcev (povprečna vrednost: 4,70). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učenci za prijatelja izbrali Angleža, med sedmošolci in osmošolci (p = 0,039). Čeprav je 

povprečna ocena sedmošolcev in osmošolcev visoka, lahko ugotovimo, da imajo sedmošolci 

(povprečna vrednost: 4,16) nekoliko imajo slabše mnenje o stopnji spoštovanja učencev do 

Angležev, kot pa ga imajo osmošolci (4,36). 

5.2.2.1.3.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učencev glede na razred o odnosu 

učencev do etnij 

Mnenje učencev o odnosu učencev do Slovencev, Angležev in do Hrvatov je zelo dobro, saj se 

ne glede na razred povprečne ocene gibajo okoli 4,00 oziroma več. 

 

Mnenje o spoštovanju učencev do Albancev in Bošnjakov je najboljše med učenci 5. razreda, 

je pa treba povedati, da učenci vseh razredov zaznavajo najslabše odnos učencev do Albancev. 

Na realen slab odnos do Albancev kažejo tudi izsledki prvega sklopa naše raziskave. Mnenje o 

spoštovanju učencev do Srbov je dobro, saj se povprečne ocene približujejo 4,00 – najnižjo 

oceno so podali učenci 6. razreda, in sicer 3,72, kar sicer sovpada z v prvem sklopu naše 

raziskave izraženim odnosom šestošolcev do Srbov. 

 

Pri tem je zelo zanimiv podatek, da ravno petošolci najbolje ocenjujejo odnos učencev do 

Albancev, Bošnjakov in do Hrvatov, saj so glede na podatke prvega sklopa naše raziskave ob 

šestošolcih vedno oni tisti, ki so do teh etnij najmanj naklonjeni. To lahko sicer pomeni, da 

svojih bolj negativnih stališč sicer ne projicirajo na druge oz. nimajo realnega vpogleda v 

dejansko stanje ali da kljub svoji lastni manjši naklonjenosti ne zaznavajo tega kot splošen 

problem na šoli. Mogoče pa je tudi, da so bolj kot preostali podajali družbeno zaželene 

odgovore oziroma da so predstavili učence v luči, v kakršni bi jih želeli videti učitelji. 
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5.2.2.1.4 Mnenje učencev glede na kraj šolanja o odnosu učencev do etnij 

Preglednica 115: Mnenje učencev glede na kraj šolanja o stopnji spoštovanja učencev do etnij 

Koliko 

učenci po 

mnenju 

učencev 

spoštujejo … 

Kraj šolanja Kruskal-

Wallisov 

preizkus Izola Kočevje Koper Kranj Lendava Ljubljana 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovence 4,74 ,540 4,68 ,534 4,47 ,814 4,65 ,599 4,74 ,515 4,55 ,730 16,171 0,006 

Italijane 4,20 ,852 3,97 ,853 3,91 ,940 4,00 ,888 4,12 ,951 4,05 ,986 10,901 0,053 

Madžare 4,00 ,914 3,91 ,834 3,69 ,961 3,94 ,902 4,56 ,642 3,98 ,996 89,216 0,000 

Rome 3,39 1,231 3,17 1,229 3,12 1,171 3,41 1,174 3,66 1,155 3,36 1,249 18,229 0,003 

Albance 3,36 1,243 3,70 ,975 3,23 1,173 3,39 1,158 3,76 1,071 3,64 1,129 24,458 0,000 

Kenijce 3,53 1,136 3,72 1,037 3,19 1,166 3,67 1,073 3,65 1,153 3,68 1,127 17,920 0,003 

Makedonce 3,77 1,045 3,87 ,943 3,39 1,146 3,67 1,043 3,74 1,058 3,76 1,162 12,862 0,025 

Bošnjake  3,83 1,004 3,84 1,003 3,50 1,201 3,70 1,097 3,79 1,051 3,80 1,130 6,731 0,241 

Hrvate 4,05 ,860 4,08 ,812 3,79 1,061 3,90 ,935 4,23 ,868 4,06 ,950 21,565 0,001 

Srbe 3,96 ,944 4,01 ,871 3,58 1,049 3,82 ,994 3,99 1,069 3,96 1,068 19,661 0,001 

Angleže 4,37 ,771 4,29 ,741 4,05 ,971 4,25 ,841 4,44 ,740 4,30 ,870 14,340 0,014 

Kitajce 3,77 1,184 3,82 1,037 3,57 1,113 3,78 1,114 3,78 1,116 3,90 1,153 6,636 0,249 

Nemce 3,94 1,079 4,09 ,883 3,89 ,942 4,09 ,913 4,32 ,849 3,99 1,088 18,844 0,002 

 

Anketirani učenci iz vseh krajev so podali najvišjo povprečno oceno stopnje spoštovanja 

učencev do Slovencev, in sicer: učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,74), Lendave (povprečna 

vrednost: 4,74), Kočevja (povprečna vrednost: 4,68), Kranja (povprečna vrednost: 4,65), 

Ljubljane (povprečna vrednost: 4,55), iz Kopra (povprečna vrednost: 4,47). 

 

Anketirani učenci iz Ljubljane (povprečna vrednost: 3,36), Kočevja (povprečna vrednost: 3,17) 

in iz Kopra (povprečna vrednost: 3,12) so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja 

učencev do Romov. Učenci iz Kranja (povprečna vrednost: 3,39) in Izole (povprečna vrednost: 

3,36) so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učencev do Albancev. Učenci iz 

Lendave (povprečna vrednost: 3,65) so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja 

učencev do Kenijcev. 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učenci iz različnih krajev kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učenci spoštujejo Slovence, Madžare, Rome, 

Albance, Kenijce, Makedonce, Hrvate, Srbe, Angleže in Nemce.  

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Slovence, je pokazala statistično pomembne razlike med učenci iz Kopra in 
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Lendave (p = 0,018) ter Kopra in Izole (p = 0,034). Čeprav je povprečna ocena učencev iz vseh 

treh krajev zelo visoka, lahko na osnovi podatkov ugotovimo, da so učenci iz Kopra (povprečna 

vrednost: 4,47) pri tem vprašanju nekoliko bolj kritični od učencev iz Izole in Lendave 

(povprečna ocena obojih: 4,74). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Madžare, med učenci iz Lendave in Kopra (p = 0,000), Lendave in Kočevja 

(p = 0,000), Lendave in Kranja (p = 0,000), Lendave in Izole (p = 0,000) ter Lendave in 

Ljubljane (p = 0,000). Učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 4,56) ocenjujejo stopnjo 

spoštovanja učencev do Madžarov višje kot učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 3,69), 

Kočevja (povprečna vrednost: 3,91), Kranja (povprečna vrednost: 3,94), Izole (povprečna 

vrednost: 4,00) in Ljubljane (povprečna vrednost: 3,98). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, koliko učenci 

spoštujejo Rome, med učenci iz Lendave in Kopra (p = 0,003) ter Lendave in Kočevja                  

(p = 0,011). Učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 3,66) ocenjujejo stopnjo spoštovanja 

učencev do Romov višje kot učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 3,12) in Kočevja (povprečna 

vrednost: 3,17). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Albance, med učenci iz Lendave in Kopra (p = 0,003), Lendave in Kranja     

(p = 0,007) ter Kopra in Kočevja (p = 0,047). Učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 3,76) 

ocenjujejo stopnjo spoštovanja učencev do Albancev višje kot učenci iz Kopra (povprečna 

vrednost: 3,23) in Kranja (povprečna vrednost: 3,39). Učenci iz Kočevja (povprečna vrednost: 

3,70) pa ocenjujejo stopnjo spoštovanja učencev do Albancev višje kot učenci iz Kopra 

(povprečna vrednost: 3,23). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Kenijce, med učenci iz Kopra in Kranja (p = 0,003), Kopra in Kočevja              

(p = 0,009), Kopra in Ljubljane (p = 0,014) ter Kopra in Lendave (p = 0,015). Učenci iz Kopra 

(povprečna vrednost: 3,19) so pri tem vprašanju bolj kritični od učencev iz Kranja (povprečna 

vrednost: 3,67), Kočevja (povprečna vrednost: 3,72), Ljubljane (povprečna vrednost: 3,68) in 

iz Lendave (povprečna vrednost: 3,65). 
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Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Makedonce, in sicer med učenci iz Kopra in Kočevja (p = 0,021). Učenci iz 

Kočevja (povprečna vrednost: 3,87) boljše ocenjujejo stopnjo spoštovanja učencev do 

Makedoncev kot učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 3,39).  

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Hrvate, med učenci iz Lendave in Kranja (p = 0,001) ter Lendave in Kopra 

(p = 0,003). Učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 4,23) boljše ocenjujejo stopnjo 

spoštovanja učencev do Hrvatov od učencev iz Kranja (povprečna vrednost: 3,90) in Kopra 

(povprečna vrednost: 3,79).  

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, koliko učenci 

spoštujejo Srbe, in sicer med učenci iz Kopra in Lendave (p = 0,003), Kopra in Ljubljane            

(p = 0,021) ter Kopra in Kočevja (p = 0,023). Učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 3,58) so 

do tega vprašanja bolj kritični od učencev iz Lendave (povprečna vrednost: 3,99), Ljubljane 

(povprečna vrednost: 3,96) in iz Kočevja (povprečna vrednost: 4,01). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, koliko učenci 

spoštujejo Angleže, in sicer med učenci iz Kopra in Lendave (p = 0,006). Učenci iz Kopra 

(povprečna vrednost: 4,05) so do tega vprašanja bolj kritični od učencev iz Lendave (povprečna 

vrednost: 4,44), pri čemer velja poudariti visoko povprečno oceno enih in drugih. 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Nemce, med učenci iz Lendave in Kopra (p = 0,001) ter Lendave in Izole      

(p = 0,038). Učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 4,32) imajo boljše mnenje o stopnji 

spoštovanja učencev do Nemcev kot učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 3,89) in Izole 

(povprečna vrednost: 3,94). 
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Preglednica 116: Mnenje učencev glede na kraj šolanja o tem, ali bi učenci za prijatelja izbrali 

učenca določenih etnij 

Ali bi učenci 

po mnenju 

učencev za 

prijatelja 

izbrali … 

Kraj šolanja Kruskal-

Wallisov 

preizkus Izola Kočevje Koper Kranj Lendava Ljubljana 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovenca 4,84 ,393 4,77 ,491 4,65 ,669 4,78 ,491 4,79 ,509 4,54 ,770 19,009 0,002 

Italijana 4,21 ,840 3,91 ,949 3,80 1,052 3,94 ,939 4,05 ,956 3,97 ,952 11,763 0,038 

Madžara 3,79 1,018 3,76 ,975 3,52 1,111 3,84 ,965 4,58 ,642 3,82 1,022 109,638 0,000 

Roma 3,14 1,254 3,04 1,245 3,08 1,195 3,34 1,172 3,64 1,185 3,27 1,208 24,989 0,000 

Albanca 3,27 1,248 3,60 1,126 3,36 1,123 3,40 1,196 3,75 1,128 3,55 1,144 16,913 0,005 

Kenijca 3,41 1,266 3,64 1,176 3,28 1,104 3,60 1,107 3,65 1,182 3,50 1,179 11,157 0,048 

Makedonca 3,60 1,175 3,71 1,064 3,46 1,102 3,65 1,025 3,75 1,048 3,80 ,989 6,894 0,229 

Bošnjaka  3,70 1,188 3,94 ,935 3,56 1,088 3,69 1,066 3,91 1,048 3,87 1,009 12,812 0,025 

Hrvata 4,07 ,913 4,07 ,894 3,75 1,020 3,93 ,908 4,25 ,903 4,01 ,901 27,754 0,000 

Srba 3,99 ,985 3,95 ,926 3,63 1,136 3,87 1,832 3,96 1,065 3,91 ,961 11,256 0,047 

Angleža 4,50 ,743 4,25 ,926 4,14 ,995 4,29 ,817 4,35 ,858 4,20 ,890 11,752 0,038 

Kitajca 3,70 1,202 3,73 1,164 3,51 1,217 3,66 1,145 3,75 1,225 3,70 1,174 3,824 0,575 

Nemca 3,96 1,053 3,94 1,043 3,74 1,139 4,08 ,928 4,23 ,964 3,87 1,111 18,457 0,002 

 

Anketirani učenci iz vseh krajev so podali najvišjo povprečno oceno odločitve učencev o izbiri 

Slovenca za prijatelja, in sicer: učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,84), Lendave (povprečna 

vrednost: 4,79), Kranja (povprečna vrednost: 4,78), Kočevja (povprečna vrednost: 4,77), Kopra 

(povprečna vrednost: 4,65), iz Ljubljane (povprečna vrednost: 4,54). 

 

Anketirani učenci iz vseh krajev so podali najnižjo povprečno oceno odločitve učencev o izbiri 

Roma za prijatelja, in sicer: učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 3,64), Kranja (povprečna 

vrednost: 3,34), Ljubljane (povprečna vrednost: 3,27), Izole (povprečna vrednost: 3,14), Kopra 

(povprečna vrednost: 3,08), iz Kočevja (povprečna vrednost: 3,04). 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učenci iz različnih krajev kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učenci za prijatelja izbrali Slovenca, Italijana, 

Madžara, Roma, Albanca, Kenijca, Bošnjaka, Hrvata, Srba, Angleža in Nemca. 

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učenci 

za prijatelja izbrali Kenijca, Bošnjaka, Srba in Angleža, ni pokazala statistično pomembnih 

razlik med pari učencev iz posameznih krajev. 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

258 

 

Je pa natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učenci za prijatelja izbrali Slovenca, pokazala statistično pomembne razlike med učenci iz 

Ljubljane in Kranja (p = 0,010), Ljubljane in Lendave (p = 0,021) ter Ljubljane in Izole                 

(p = 0,014). Kljub sicer izrazito visokim povprečnim ocenam ugotavljamo, da se učenci iz 

Ljubljane (povprečna vrednost: 4,54) v povezavi s tem vprašanjem nekoliko manj nagibajo k 

peti stopnji lestvice (»vsekakor bi izbrali«) od učencev iz Kranja (povprečna vrednost: 4,78), 

Lendave (povprečna vrednost: 4,79) in iz Izole (povprečna vrednost: 4,84). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učenci 

za prijatelja izbrali Italijana, in sicer med učenci iz Izole in Kopra (p = 0,048). Učenci iz Kopra 

(povprečna vrednost: 3,80) so do tega vprašanja bolj kritični od učencev iz Izole (povprečna 

vrednost: 4,21). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učenci za prijatelja izbrali Madžara, med učenci iz Lendave in Kopra (p = 0,000), Lendave in 

Kočevja (p = 0,000), Lendave in Kranja (p = 0,000), Lendave in Izole (p = 0,000) ter Lendave 

in Ljubljane (p = 0,001). Učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 4,58) imajo občutno boljše 

mnenje o odločitvi učencev o izbiri Madžara za prijatelja od učencev iz Kopra (povprečna 

vrednost: 3,52) ter boljše mnenje o tem v primerjavi z učenci iz Kočevja (povprečna vrednost: 

3,76), Kranja (povprečna vrednost: 3,84), Izole (povprečna vrednost: 3,79) in iz Ljubljane 

(povprečna vrednost: 3,82). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učenci 

za prijatelja izbrali Roma, med učenci iz Lendave in Kočevja (p = 0,000), Lendave in Kopra 

(p = 0,003) ter Lendave in Izole (p = 0,014). Učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 3,64) 

imajo boljše mnenje o odločitvi učencev o izbiri Roma za prijatelja od učencev iz Kočevja 

(povprečna vrednost: 3,04), Kopra (povprečna vrednost: 3,08) in Izole (povprečna vrednost: 

3,14). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učenci 

za prijatelja izbrali Albanca, med učenci iz Lendave in Izole (p = 0,017) ter Lendave in Kranja 

(p = 0,016). Učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 3,75) imajo boljše mnenje o odločitvi 

učencev o izbiri Albanca za prijatelja od učencev iz Izole (povprečna vrednost: 3,27) in Kranja 

(povprečna vrednost: 3,40). 
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Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učenci 

za prijatelja izbrali Hrvata, med učenci iz Lendave in Kopra (p = 0,000) ter Lendave in Kranja 

(p = 0,000). Učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 4,25) imajo boljše mnenje o odločitvi 

učencev o izbiri Hrvata za prijatelja od učencev iz Kopra (povprečna vrednost: 3,75) in Kranja 

(povprečna vrednost: 3,93). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učenci za prijatelja izbrali Nemca, med učenci iz Kopra in Lendave (p = 0,002). Učenci iz 

Lendave (povprečna vrednost: 4,23) imajo boljše mnenje o tem vprašanju kot učenci iz Kopra 

(povprečna vrednost: 3,74). 

5.2.2.1.4.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učencev glede na kraj šolanja o odnosu 

učencev do etnij 

Pokazalo se je, da učenci v vseh krajih ocenjujejo odnos (skozi obe dimenziji) učencev do 

Slovencev in Angležev kot izrazito pozitiven, saj so povprečne ocene vedno višje od 4,00. 

 

Prav tako učenci zelo visoko ocenjujejo tudi spoštovanje učencev do Nemcev, saj se ocene v 

vseh krajih gibljejo okoli 4,00, najnižja pa je ocena učencev iz Kopra (3,89 za spoštovanje in 

3,74 za odločitev o izbiri prijatelja), nekoliko slabše pa je mnenje učencev iz Ljubljane (3,87) 

tudi o odločitvi o izbiri Nemca za prijatelja. 

 

Tudi odnos učencev do Italijanov skozi dimenzijo izbire prijatelja učenci ocenjujejo kot zelo 

dober, saj se ocene v vseh krajih gibljejo okoli 4,00, le v Kopru je povprečna ocena nekoliko 

nižja (3,80), kar je vsekakor zanimiv podatek glede na to, da je Koper dvojezično območje, na 

katerem je stik z italijanskim jezikom (in posledično kulturo) del šolskega vsakdana. 

 

Po pričakovanjih odnos učencev do Madžarov ocenjujejo najbolje učenci iz Lendave, v vseh 

preostalih krajih pa učenci nekoliko slabše ocenjujejo morebitno odločitev učencev o izbiri 

Madžara za prijatelja kot pa stopnjo spoštovanja učencev do Madžarov. Izstopajo samo učenci 

iz Kopra, ki ocenjujejo slabše stopnjo spoštovanja učencev (3,69) in odločitev o izbiri Madžara 

za prijatelja (3,52).  

 

Odnos učencev do Romov učenci v vseh krajih ocenjujejo kot sorazmerno slab. Najvišjo oceno 

za obe dimenziji odnosa, ki je hkrati v primerjavi z drugimi kraji edina ocena nad 3,50, so po 
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pričakovanjih podali učenci iz Lendave. Najslabše mnenje o odnosu učencev do Romov pa so 

podali učenci iz Kopra in Kočevja. Njihovo mnenje se sklada z izsledki prvega sklopa naše 

raziskave, v katerem se je pokazalo, da imajo do Romov najslabše mnenje ravno učenci iz 

Kopra in Kočevja. Ker se predsodki utrjujejo, če posameznik misli, da je njegovo prepričanje 

razširjeno oziroma da je norma (Pedersen idr., 2003), smo lahko nad temi podatki upravičeno 

zaskrbljeni. Najtežje je namreč spreminjati ravno tiste predsodke, ki ohranjajo posameznikovo 

predstavo o svetu (Nastran Ule, 2000). 

 

Učenci v vseh krajih imajo sorazmerno slabo tudi mnenje o odnosu učencev do Albancev. 

Najslabše mnenje o stopnji spoštovanja imajo učenci iz Kopra (3,23), o odločitvi o izbiri 

Albanca za prijatelja pa učenci iz Izole (3,27). Najboljše mnenje v obeh dimenzijah imajo 

učenci iz Lendave. Tudi v tem primeru, tako kot v mnenju o odnosu učencev do Romov, se 

pokaže, da mnenje učencev sovpada z odnosom učencev do Albancev, kot ga kažejo izsledki 

prvega sklopa naše raziskave. 

 

Mnenje o odnosu učencev do Bošnjakov, Makedoncev, Srbov ter Hrvatov, Kenijcev in do 

Kitajcev je najslabše med učenci iz Kopra. Zakaj je to tako, težko povemo, je pa vsekakor 

informacija, ki bi jo bilo treba nadalje raziskati, na primer z intervjuji z učenci iz Kopra in z 

neposrednim opazovanjem šolske situacije oziroma neposredne analize stanja na šoli, vezanega 

na razvijanje medkulturnosti oziroma spoštovanja do etnij. 

5.2.2.2 Mnenje učiteljev o odnosu učencev do etnij 

Mnenje učiteljev o odnosu učencev do etnij je predstavljeno skozi dve dimenziji, in sicer skozi 

dimenzijo mnenja o stopnji spoštovanja učencev do etnij in skozi dimenzijo mnenja o odločitvi 

o (ne)izbiri pripadnika določene etnije za prijatelja pri učencih. Rezultati so predstavljeni v 

štirih podpoglavjih glede na neodvisno spremenljivko (spol, razred poučevanja, kraj 

poučevanja, trajanje delovne dobe); pri tem so v preglednicah podane povprečne vrednosti, s 

katerimi so učitelji označili svoje stališče o dveh navedenih dimenzijah. Na koncu podpoglavij 

so predstavljene nanje vezane temeljne ugotovitve z razpravo, pri čemer izhajamo samo iz tistih 

podatkov, pri katerih so se pokazale statistično pomembne razlike.  
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5.2.2.2.1 Mnenje učiteljev glede na spol o odnosu učencev do etnij 

Preglednica 117: Mnenje učiteljev glede na spol o stopnji spoštovanja učencev do etnij 

Koliko učenci po mnenju 

učiteljev spoštujejo … 

Spol 

Učiteljice Učitelji Mann-Whitneyjev preizkus 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovence 4,04 ,591 4,16 ,501 955,000 0,446 

Italijane 3,85 ,560 4,13 ,500 768,000 0,068 

Madžare 3,87 ,547 4,13 ,500 746,000 0,089 

Rome 3,32 ,865 3,65 1,057 911,500 0,127 

Albance 3,48 ,778 3,74 ,991 999,000 0,096 

Kenijce 3,64 ,793 4,06 ,574 743,000 0,041 

Makedonce 3,64 ,698 3,89 ,900 896,000 0,067 

Bošnjake 3,63 ,701 3,88 ,928 917,000 0,076 

Hrvate 3,74 ,598 3,89 ,900 913,500 0,154 

Srbe 3,72 ,610 3,88 ,928 865,000 0,135 

Angleže 3,99 ,565 4,25 ,447 710,000 0,084 

Kitajce 3,75 ,670 4,19 ,403 758,000 0,011 

Nemce 3,94 ,558 4,38 ,500 772,000 0,005 

 

Anketirane učiteljice so podale najvišjo oceno stopnje spoštovanja učencev do Slovencev 

(povprečna vrednost: 4,04), anketirani učitelji pa so podali najvišjo oceno stopnje spoštovanja 

učencev do Nemcev (povprečna vrednost: 4,38). Anketirane učiteljice (povprečna vrednost: 

3,32) in anketirani učitelji (povprečna vrednost: 3,65) so podali najnižjo oceno stopnje 

spoštovanja učencev do Romov. 

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med učiteljicami in učitelji kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učenci spoštujejo Kenijce, Kitajce in Nemce. 

Učiteljice imajo v primerjavi z učitelji slabše mnenje o stopnji spoštovanja učencev do Kenijcev 

(povprečna ocena učiteljice: 3,64; učitelji: 4,06), Kitajcev (povprečna ocena učiteljice: 3,75; 

učitelji: 4,19) in do Nemcev (povprečna ocena učiteljice: 3,94; učitelji: 4,38).  

 

Obenem lahko na osnovi podatkov ugotovimo, da imajo učitelji v primerjavi z učiteljicami, tudi 

če se statistično pomembne razlike niso pokazale, boljše mnenje o stopnji spoštovanja učencev 

do vseh izbranih etnij. 
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Preglednica 118: Mnenje učiteljev glede na spol o tem, ali bi učenci za prijatelja sprejeli 

pripadnika določenih etnij 

Ali bi učenci po mnenju 

učiteljev za prijatelja 

izbrali … 

Spol 

Učiteljice Učitelji Mann-Whitneyjev preizkus 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovenca 4,37 ,588 4,44 ,511 870,000 0,700 

Italijana 4,09 ,570 4,31 ,479 803,500 0,164 

Madžara 3,97 ,603 4,12 ,697 821,000 0,355 

Roma 3,38 ,860 3,88 1,054 1030,000 0,012 

Albanca 3,64 ,761 3,94 ,966 919,500 0,099 

Kenijca 3,58 ,813 4,06 ,772 865,500 0,038 

Makedonca 3,86 ,693 4,06 ,827 843,500 0,217 

Bošnjaka  3,97 ,618 4,12 ,781 854,000 0,237 

Hrvata 4,01 ,597 4,12 ,781 840,000 0,337 

Srba 3,99 ,616 4,18 ,728 887,000 0,150 

Angleža 4,12 ,632 4,35 ,493 831,000 0,178 

Kitajca 3,74 ,696 3,94 ,998 816,000 0,135 

Nemca 4,01 ,668 4,29 ,470 867,000 0,110 

 

Anketirani učiteljice (povprečna vrednost: 4,34) in učitelji (povprečna vrednost: 4,44) so podali 

najvišjo povprečno oceno o odločitvi učencev o izbiri Slovenca za prijatelja. Anketirani 

učiteljice (povprečna vrednost: 3,38) in učitelji (povprečna vrednost: 3,88) so podali najnižjo 

povprečno oceno o odločitvi učencev o izbiri Roma za prijatelja. 

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med učiteljicami in učitelji kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učenci za prijatelja izbrali Roma in Kenijca. Učiteljice 

imajo v primerjavi z učitelji slabše mnenje o odločitvi učencev o izbiri Roma (povprečna ocena 

učiteljice: 3,38; učitelji: 3,88) in Kenijca (povprečna ocena učiteljice: 3,58; učitelji: 4,06) za 

prijatelja. 

 

Obenem lahko na osnovi podatkov ugotovimo, da imajo učitelji v primerjavi z učiteljicami, tudi 

če se statistično pomembne razlike niso pokazale, boljše mnenje o odločitvi učencev o izbiri 

prijatelja vseh izbranih etnij. 

5.2.2.2.1.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učiteljic in učiteljev o odnosu učencev 

do etnij 

Podatki kažejo, da se statistično pomembne razlike med učiteljicami in učitelji kažejo samo v 

mnenju o tem, v kolikšni meri učenci spoštujejo Kenijce, Kitajce in Nemce. V vseh treh 
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primerih imajo učiteljice v primerjavi z učitelji nekoliko slabše mnenje o odnosu učencev do 

navedenih etnij. Zanimiv je podatek, da je povprečna ocena, ki jo izražajo učitelji, do vseh treh 

etnij nad 4,00, medtem ko je pri učiteljicah pod 4,00, čeprav je vedno nad 3,50. Pri tem velja 

izpostaviti, da imajo eni in drugi najslabše mnenje o spoštovanju učencev do Kenijcev, 

najboljše pa do Nemcev. 

 

Statistično pomembne razlike med učiteljicami in učitelji se kažejo tudi v mnenju o tem, ali bi 

učenci za prijatelja izbrali Roma in Kenijca. Tudi v tem primeru imajo učiteljice nekoliko 

slabše mnenje od učiteljev, pri čemer so povprečne ocene enih in drugih nižje v primeru Romov, 

in sicer pod 4,00. Pri tem je ocena učiteljev bliže 4,00, učiteljic pa bliže 3,00. Kar zadeva mnenje 

o odnosu do Kenijcev skozi dimenzijo vstopanja v prijateljske odnose, bi izpostavili, da so 

učiteljice podale povprečno oceno 3,58, učitelji pa 4,06. 

 

Sprašujemo se, ali je boljše mnenje učiteljev o odnosu učencev do etnij povezano z njihovim 

lastnim boljšim odnosom do etnij, kot ga kažejo podatki prvega sklopa naše raziskave. 

Vprašamo se lahko, ali učitelji zaradi lastnega pozitivnejšega odnosa ne zaznavajo 

problematike odnosa do posameznih etnij v enaki meri kot učiteljice. To se pokaže predvsem v 

mnenju o odnosu učencev do Kenijcev in Romov, ki so dejansko pri učencih manj sprejeti (gl. 

prvi sklop naše raziskave) in so torej percepcije učiteljic realnejše od percepcij učiteljev. 

Mogoče je tudi, da učitelji z odnosi med učenci v navezavi na etnično pripadnost učencev niso 

toliko obremenjeni oz. v tem ne vidijo tolikšne težave, kot jo mogoče vidijo učiteljice. 

Vprašamo se lahko tudi, ali se bolj negativen odnos učencev do etnij v večji meri odraža v tistih 

razredih, v katerih poučujejo učitelji, mogoče tudi pri tistih predmetih, ki jih poučujejo 

učiteljice. Večja občutljivost učiteljic je v tem primeru pozitiven podatek, saj se učitelj, ki 

zaznava določen odnos kot težavo, s to težavo lahko tudi prej spoprime oz. se z njo med 

vzgojno-izobraževalnim procesom sploh lahko ukvarja. Ob tem pa je nujno treba izpostaviti, 

da je ob upoštevanju nekoliko bolj negativnega odnosa učiteljic do Romov in Kenijcev, ki ga 

kaže prvi sklop naše raziskave, toliko bolj treba delovati na razreševanju morebitnih implicitnih 

teorij učiteljic, saj lahko te močno vplivajo na to, kako se bodo spoprijemale s sicer dobro 

zaznano problematiko odnosa učencev do navedenih etnij. Povsem mogoče namreč je, da 

učiteljice, ki imajo same bolj negativen odnos do etnij, tega pri učencih producirajo same in 

tako vzpostavijo pogoje za samouresničujočo napoved. Vprašanje ob tem seveda je, koliko se 

bo učitelj želel spoprijemati s sicer zaznanimi predsodki učencev, če ima te predsodke tudi sam, 

in koliko bo, če se s tem sooči, tudi uspešen.  
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5.2.2.2.2 Mnenje učiteljev glede na razred poučevanja o odnosu učencev do etnij 

Preglednica 119: Mnenje učiteljev glede na razred poučevanja o stopnji spoštovanja učencev 

do posameznih etnij 

 

 

Razredni učitelji so podali najvišjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učencev do Angležev 

(povprečna vrednost: 3,94), predmetni učitelji pa do Slovencev (povprečna vrednost: 4,10). 

Razredni (povprečna vrednost: 3,24) in predmetni učitelji (povprečna vrednost: 3,45) so podali 

najnižjo oceno stopnje spoštovanja učencev do Romov. 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med razrednimi in predmetnimi učitelji ne kažejo 

statistično pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učitelji spoštujejo Slovence, Italijane, 

Madžare, Rome, Albance, Kenijce, Makedonce, Bošnjake, Hrvate, Srbe, Angleže, Kitajce, 

Nemce.  

 

 

 

 

 

 

 

Koliko učenci po 

mnenju učiteljev 

spoštujejo … 

Delovno mesto Mann-Whitneyjev 

preizkus Razredni učitelj Predmetni učitelj 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovence 3,86 ,573 4,10 ,549 1552,500 0,070 

Italijane 3,74 ,562 3,96 ,517 1202,500 0,063 

Madžare 3,74 ,562 3,94 ,518 1175,000 0,088 

Rome 3,24 ,944 3,45 ,883 1321,500 0,412 

Albance 3,25 1,020 3,60 ,720 1340,500 0,246 

Kenijce 3,61 ,850 3,76 ,686 952,500 0,591 

Makedonce 3,56 ,784 3,75 ,704 1110,500 0,427 

Bošnjake 3,42 ,902 3,77 ,674 1304,500 0,161 

Hrvate 3,63 ,597 3,83 ,634 1284,000 0,183 

Srbe 3,58 ,607 3,83 ,652 1307,000 0,101 

Angleže 3,94 ,539 4,05 ,536 998,000 0,391 

Kitajce 3,61 ,778 3,88 ,564 1022,500 0,148 

Nemce 3,83 ,514 4,06 ,534 1062,500 0,073 
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Preglednica 120: Mnenje učiteljev glede na razred poučevanja o tem, ali bi učenci za prijatelja 

sprejeli pripadnika določene etnije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razredni (povprečna vrednost: 4,32) in predmetni učitelji (povprečna vrednost: 4,35) so podali 

najvišjo povprečno oceno odločitve učencev o izbiri Slovenca za prijatelja. Razredni 

(povprečna vrednost: 3,41) in predmetni učitelji (povprečna vrednost: 3,54) so podali najnižjo 

povprečno oceno odločitve učencev o izbiri Roma za prijatelja.  

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med razrednimi in predmetnimi učitelji ne kažejo 

statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj 

razred sprejeli Slovence, Italijane, Madžare, Rome, Albance, Kenijce, Makedonce, Bošnjake, 

Hrvate, Srbe, Angleže, Kitajce, Nemce. 

 

 

 

 

 

Ali bi učenci po 

mnenju učiteljev za 

prijatelja izbrali … 

Delovno mesto Mann-Whitneyjev 

preizkus Razredni učitelj Predmetni učitelj 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovenca 4,32 ,568 4,35 ,602 1376,500 0,774 

Italijana 4,05 ,669 4,12 ,539 1244,000 0,611 

Madžara 3,95 ,722 4,00 ,612 1289,000 0,753 

Roma 3,41 ,908 3,54 ,869 1383,500 0,504 

Albanca 3,52 ,928 3,76 ,718 1380,500 0,276 

Kenijca 3,52 1,030 3,74 ,725 1220,000 0,602 

Makedonca 3,71 ,845 3,96 ,654 1369,500 0,199 

Bošnjaka 3,81 ,750 4,04 ,598 1406,000 0,156 

Hrvata 3,86 ,727 4,06 ,579 1388,500 0,216 

Srba 3,86 ,727 4,06 ,594 1388,000 0,224 

Angleža 4,00 ,707 4,17 ,588 1282,000 0,350 

Kitajca 3,57 ,811 3,85 ,689 1375,500 0,121 

Nemca 3,90 ,768 4,09 ,596 1301,000 0,326 
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5.2.2.2.3 Mnenje učiteljev glede na kraj poučevanja o odnosu učencev do etnij 

Preglednica 121: Mnenje učiteljev glede na kraj poučevanja o stopnji spoštovanja učencev do 

etnij 

Koliko 

učenci po 

mnenju 

učiteljev 

spoštujejo … 

Kraj poučevanja 

Izola Kočevje Koper Kranj Lendava Ljubljana 

Kruskal-

Wallisov 

preizkus 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovence 4,00 ,555 4,04 ,359 4,04 ,599 4,17 ,514 4,19 ,544 4,02 ,649 1,884 0,865 

Italijane 3,75 ,622 3,95 ,229 3,83 ,717 4,20 ,414 3,92 ,494 3,93 ,513 6,293 0,279 

Madžare 3,55 ,522 3,95 ,229 3,79 ,787 4,13 ,516 4,00 ,354 3,93 ,513 9,924 0,077 

Rome 2,42 ,793 3,56 ,712 3,38 ,973 3,57 1,016 3,74 ,562 3,43 ,900 18,080 0,003 

Albance 2,93 ,829 3,65 ,573 3,63 ,770 3,39 ,778 3,85 ,555 3,62 ,834 13,173 0,022 

Kenijce 3,36 ,505 3,79 ,535 3,68 ,946 3,93 ,616 3,91 ,539 3,72 ,766 7,021 0,219 

Makedonce 3,54 ,967 3,79 ,535 3,67 ,702 3,76 ,903 3,92 ,515 3,71 ,695 2,895 0,716 

Bošnjake  3,43 1,016 3,83 ,388 3,71 ,751 3,71 ,920 3,83 ,577 3,74 ,681 1,981 0,852 

Hrvate 3,69 ,751 3,86 ,351 3,76 ,663 3,71 ,849 4,00 ,392 3,80 ,661 2,502 0,776 

Srbe 3,69 ,751 3,86 ,351 3,75 ,676 3,71 ,920 4,00 ,426 3,78 ,664 2,283 0,809 

Angleže 3,91 ,539 4,00 ,333 4,00 ,816 4,20 ,561 4,00 ,426 4,05 ,486 2,433 0,786 

Kitajce 3,64 ,505 3,88 ,332 3,68 ,885 4,14 ,363 3,91 ,539 3,81 ,627 6,759 0,239 

Nemce 3,91 ,539 4,00 ,333 3,95 ,780 4,29 ,469 4,00 ,447 4,02 ,517 4,303 0,507 

 

Anketirani učitelji iz Lendave (povprečna vrednost: 4,19), Kočevja (povprečna vrednost: 4,04), 

Kopra (povprečna vrednost: 4,04) in iz Izole (povprečna vrednost: 4,00) so podali najvišjo 

oceno stopnje spoštovanja učencev do Slovencev. Anketirani učitelji iz Kranja (povprečna 

vrednost: 4,29) so podali najvišjo oceno stopnje spoštovanja učencev do Nemcev, učitelji iz 

Ljubljane (povprečna vrednost: 4,05) pa so podali najvišjo oceno stopnje spoštovanja učencev 

do Angležev. 

 

Anketirani učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 3,74), Kočevja (povprečna vrednost: 3,56), 

Kopra (povprečna vrednost: 3,38), Ljubljane (povprečna vrednost: 3,34) in iz Izole (povprečna 

vrednost: 2,42) so podali najnižjo oceno stopnje spoštovanja učencev do Romov. Učitelji iz 

Kranja (povprečna vrednost: 3,39) so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja 

učencev do Albancev. 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učitelji iz različnih krajev kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učenci spoštujejo Rome in Albance.  
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Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učiteljev o tem, ali bi 

učenci, če bi imeli možnost izbire, za prijatelja izbrali Roma, je pokazala statistično pomembne 

razlike med učenci iz Izole in Lendave (p = 0,002), Izole in Kočevja (p = 0,005), Izole in Kranja 

(p = 0,009) ter Izole in Ljubljane (p = 0,011). Učenci iz Izole (povprečna vrednost: 2,42) imajo 

o tem veliko slabše mnenje od učencev iz Lendave (povprečna vrednost: 3,74), Kočevja 

(povprečna vrednost: 3,56), Kranja (povprečna vrednost: 3,57) in iz Ljubljane (povprečna 

vrednost: 3,43).  

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učiteljev o tem, ali bi 

učenci, če bi imeli možnost izbire, za prijatelja izbrali Albanca, med učenci iz Izole in Ljubljane 

(p = 0,027) ter med učenci iz Izole in Lendave (p = 0,031). Učenci iz Izole (povprečna vrednost: 

2,93) imajo o tem slabše mnenje od učencev iz Ljubljane (povprečna vrednost: 3,62) in Lendave 

(povprečna vrednost: 3,85). 
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Preglednica 122: Mnenje učiteljev glede na kraj poučevanja o tem, ali bi učenci za prijatelja 

izbrali pripadnika določenih etnij 

Ali bi učenci 

po mnenju 

učiteljev za 

prijatelja 

izbrali … 

Kraj poučevanja 

Izola Kočevje Koper Kranj Lendava Ljubljana 

Kruskal-

Wallisov 

preizkus 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovenca 4,40 ,507 4,21 ,509 4,32 ,748 4,35 ,702 4,41 ,507 4,38 ,576 1,986 0,851 

Italijana 4,20 ,561 4,10 ,539 3,96 ,550 4,13 ,743 4,14 ,535 4,16 ,526 2,554 0,768 

Madžara 3,79 ,699 3,86 ,560 3,83 ,650 4,07 ,799 4,29 ,470 4,07 ,587 8,820 0,116 

Roma 2,93 ,997 3,35 ,832 3,43 ,788 3,40 1,183 4,00 ,577 3,68 ,771 16,022 0,007 

Albanca 3,20 1,082 3,65 ,573 3,68 ,690 3,76 ,903 4,00 ,555 3,86 ,675 8,552 0,128 

Kenijca 3,14 1,027 3,62 ,590 3,65 ,714 3,67 ,900 3,85 ,689 3,93 ,728 11,858 0,037 

Makedonca 3,73 ,704 3,81 ,602 3,83 ,650 4,00 ,935 4,08 ,494 4,02 ,690 5,006 0,415 

Bošnjaka  3,87 ,640 3,91 ,526 3,92 ,640 4,00 ,966 4,07 ,475 4,14 ,554 3,740 0,587 

Hrvata 3,87 ,640 3,95 ,486 3,92 ,640 3,94 ,929 4,13 ,352 4,18 ,540 5,349 0,375 

Srba 3,87 ,640 3,95 ,486 3,92 ,640 4,00 ,966 4,07 ,458 4,18 ,540 4,771 0,445 

Angleža 4,00 ,784 4,00 ,447 4,22 ,736 4,25 ,775 4,14 ,363 4,19 ,546 3,194 0,670 

Kitajca 3,71 ,825 3,76 ,436 3,65 ,714 3,88 1,088 3,92 ,641 3,89 ,655 3,646 0,601 

Nemca 3,86 ,770 4,00 ,447 4,00 ,739 4,31 ,704 4,00 ,555 4,11 ,579 4,571 0,470 

 

Anketirani učitelji iz Lendave (povprečna vrednost: 4,41), Izole (povprečna vrednost: 4,40), 

Ljubljane (povprečna vrednost: 4,38), Kranja (povprečna vrednost: 4,35), Kopra (povprečna 

vrednost: 4,32) in iz Kočevja (povprečna vrednost: 4,21) so podali najvišjo oceno odločitve 

učencev o izbiri Slovenca za prijatelja.  

 

Anketirani učitelji iz Ljubljane (povprečna vrednost: 3,68), Kopra (povprečna vrednost: 3,43), 

Kranja (povprečna vrednost: 3,40), Kočevja (povprečna vrednost: 3,35) in iz Izole (povprečna 

vrednost: 2,93) so podali najnižjo oceno odločitve učencev o izbiri Roma za prijatelja. Učitelji 

iz Lendave (povprečna vrednost: 3,85) so podali najnižjo povprečno oceno odločitvi učencev o 

izbiri Kenijca za prijatelja. 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učitelji iz različnih krajev kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učenci, če bi imeli možnost izbire, za prijatelja izbrali 

Roma in Kenijca. 

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učiteljev o tem, ali bi 

učenci, če bi imeli možnost izbire, za prijatelja izbrali Roma, je pokazala statistično pomembne 
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razlike med učitelji iz Izole in Lendave (p = 0,007). Učitelji iz Izole (povprečna vrednost: 2,93) 

imajo o tem slabše mnenje kot učitelji iz Lendave (povprečna vrednost: 4,00). 

 

Statistično pomembne razlike v okviru mnenja učiteljev o tem, ali bi učenci, če bi imeli možnost 

izbire, za prijatelja izbrali Kenijca, so se pokazale med učenci iz Izole in Ljubljane (p = 0,027). 

Učitelji iz Izole (povprečna vrednost: 3,14) imajo o tem slabše mnenje kot učitelji iz Ljubljane 

(povprečna vrednost: 3,93). 

5.2.2.2.3.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učiteljev o odnosu učencev do etnij 

Podatki kažejo, da imajo učitelji iz Izole izrazito slabo mnenje o spoštovanju učencev do Romov 

v primerjavi z učitelji iz drugih krajev, saj je njihova podana povprečna ocena nižja od 2,5, v 

preostalih primerih pa se ocene gibljejo med 3,43 in 3,74 (najvišja je pri učiteljih iz Lendave). 

Enako velja za mnenje o tem, ali bi učenci za prijatelja izbrali Roma. Samo med učitelji iz Izole 

ocena pade na 2,93, v vseh preostalih krajih pa se giblje med 3,35 (Kočevje) in 4,00 (Lendava). 

Podatki za učitelje iz Lendave so pričakovani, saj ti dobro ocenjujejo realno sorazmerno dober 

odnos učencev iz Lendave do Romov, kot ga izražajo podatki za učence iz prvega sklopa naše 

raziskave. Problematični in presenetljivi pa so podatki za Izolo. Glede na podatke naše 

raziskave učenci iz Izole namreč v svojem slabem odnosu do Romov v primerjavi z učenci iz 

drugih krajev ne izstopajo. Če gledamo mnenje učiteljev skozi prizmo lastnega odnosa do 

Romov, pa je situacija drugačna. Kot smo pisali v predhodnih poglavjih, je namreč odnos 

učiteljev iz Izole do Romov izrazito slab, saj bi jih v razred sprejela oz. vsekakor sprejela samo 

dobra polovica. O tem, zakaj učitelji menijo, da imajo tudi učenci tako slab odnos do Romov, 

lahko samo ugibamo, pa vendar se moramo vprašati, ali niso mogoče lastnih, negativnih stališč 

projicirali na učence. Rezultate bi bilo treba nadalje raziskati z intervjuji z učitelji iz Izole, ki 

bi dali vsebinski vpogled v svoje odgovore. 

 

Vprašanje, ki se nam pri tem zastavlja, pa je, ali bi se učiteljem iz Izole sploh zdelo pomembno 

razreševati predsodke (lastne in učenčeve) do Romov glede na to, da Romov v Izoli, vsaj po 

uradnih statističnih podatkih, ni. Kot so nam povedali v intervjujih učitelji in učenci, se navadno 

s tematikami sprejemanja različnosti spoprijemajo šele takrat, ko se na šoli kaj zgodi (npr. izrazi 

etnične nestrpnosti ali prihod večjega števila priseljencev na šolo). Med odgovori učiteljev 

lahko tako izpostavimo: »Z učenci se o sprejemanju drugačnosti pogovarjamo v okviru učnih 

načrtov. Izjemoma, če se kaj zgodi na šoli« (FU3); »Več delamo na tem, odkar imamo več 
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priseljencev na šoli« (U3); »Več se dela na spoznavanju kultur, ki so prisotne na šoli. Saj ne 

moremo govoriti o vseh« (U2). Če namreč učitelji odpirajo vprašanja odnosa do drugačnosti in 

razreševanja negativnega odnosa do nje v glavnem takrat, ko je ta drugačnost prisotna v 

prostoru oz. je del šolskega vsakdana, je odgovor na naše vprašanje nikalen. To pa ne nazadnje 

lahko pripelje do tega, da se predsodki ohranjajo, utrjujejo, celo stopnjujejo pri učencih in 

učiteljih.  

 

V stališču učiteljev o tem, koliko učenci spoštujejo Albance, se vnovič pokaže slabše mnenje 

učiteljev iz Izole v primerjavi z učitelji iz drugih krajev, saj je povprečna ocena 2,93, medtem 

ko se v vseh preostalih krajih giblje od 3,39 do 3,85 (najvišja je pri učiteljih iz Lendave). Učitelji 

sicer pravilno zaznavajo, da odnos učencev do Albancev ni najboljši (če sklepamo po odnosu 

učencev do Albancev, kot ga kaže prvi sklop naše raziskave), vendar se vnovič pojavi 

vprašanje, zakaj je to toliko izraziteje pri učiteljih iz Izole. Tudi tokrat gre razlog mogoče iskati 

v dejstvu, ki ga kažejo izsledki naše raziskave o odnosu učiteljev do Albancev, in sicer da so 

sprejetju Albanca v razred v primerjavi z drugimi kraji občutno manj naklonjeni ravno učitelji 

iz Izole. Pojavljajo se nam torej ista vprašanja kot ob mnenju učiteljev o odnosu učencev do 

Romov. 

 

V povezavi s tem, ali bi učenci izbrali Kenijca za prijatelja, je mnenje učiteljev iz vseh krajev, 

razen iz Izole, sorazmerno dobro, saj so ocene višje od 3,50, a nižje od 4,00. Samo učitelji iz 

Izole so podali oceno 3,14.  

 

Glede na to, da imajo učitelji iz Izole v vseh primerih najslabše mnenje o odnosu učencev do 

posameznih etnij, bi veljalo raziskati razloge za tovrstno stališče, za katero verjamemo, da ni 

naključno in je problematično z vidika, da lahko učitelji zaradi tovrstnih prepričanj tudi 

učencem implicitno sporočajo, da imajo o njih slabše mnenje, kar zadeva sprejemanje etnične 

drugačnosti. To pa ne nazadnje lahko pripelje do situacij, ko učitelji v prepričanju, da učenci 

nimajo pozitivnih stališč do drugih etnij, to pretirano izpostavljajo, s čimer dosežejo ravno 

nasprotni učinek od želenega. O tem so v intervjujih govorili tudi učenci: »Na živce mi gre, ko 

učitelji pretiravajo s tem, da moramo vse imet radi. Sej vem jaz to« (Fu2); »Če skoz 

izpostavljajo, da mormo vse spoštvat, potem dosežejo kontra efekt, pa tega sploh ne vejo« (Fu3). 
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5.2.2.2.4 Mnenje učiteljev glede na delovno dobo o odnosu učencev do etnij 

Preglednica 123: Mnenje učiteljev glede na delovno dobo o stopnji spoštovanja učencev do 

etnij 

Koliko 

učenci po 

mnenju 

učiteljev 

spoštujejo 

… 

Leta delovne dobe 

1–6 7–18 19–30 31–40 

Kruskal- 

Wallisov 

preizkus 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovence 4,19 ,655 3,98 ,532 4,07 ,530 4,19 ,655 2,864 0,413 

Italijane 3,87 ,743 3,83 ,433 3,98 ,526 4,15 ,555 4,590 0,204 

Madžare 3,86 ,770 3,75 ,484 4,02 ,442 4,15 ,555 9,816 0,020 

Rome 3,43 1,089 3,37 ,834 3,33 ,932 3,86 ,663 3,531 0,317 

Albance 3,73 ,799 3,46 ,762 3,46 ,808 3,93 ,594 5,605 0,133 

Kenijce 3,71 ,994 3,64 ,529 3,73 ,788 4,08 ,641 4,980 0,173 

Makedonce 3,80 ,862 3,58 ,673 3,76 ,723 4,00 ,655 4,714 0,194 

Bošnjake  3,80 ,862 3,58 ,702 3,76 ,699 3,94 ,680 3,432 0,330 

Hrvate 3,81 ,834 3,64 ,663 3,89 ,538 4,00 ,535 5,622 0,132 

Srbe 3,81 ,834 3,65 ,668 3,85 ,568 4,00 ,632 3,888 0,274 

Angleže 3,93 ,829 3,98 ,489 4,09 ,473 4,15 ,555 1,833 0,608 

Kitajce 3,79 ,802 3,73 ,539 3,88 ,586 4,08 ,669 4,229 0,238 

Nemce 4,00 ,877 4,00 ,477 4,02 ,462 4,15 ,555 1,008 0,799 

 

 

Anketirani učitelji z 1–6 let in 31–40 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,19) so podali 

najvišjo oceno odločitve učencev o izbiri učencev Slovencev, učitelji z 7–18 let delovne dobe 

(povprečna vrednost: 4,00) do Nemcev, učitelji z 19–30 let delovne dobe (povprečna vrednost: 

4,09) pa do Angležev.  

 

Anketirani učitelji z 1–6 let delovne dobe (povprečna vrednost: 3,43), z 7–18 let delovne dobe 

(povprečna vrednost: 3,37), z 19–30 let delovne dobe (povprečna vrednost: 3,33) in učitelji z 

31–40 let delovne dobe (povprečna vrednost: 3,86) so podali najnižjo oceno stopnje spoštovanja 

učencev do Romov. 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učitelji z različno delovno dobo kažejo 

statistično pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učenci spoštujejo Madžare. 
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Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učiteljev o tem, koliko 

učenci spoštujejo Madžare, ni pokazala statistično pomembnih razlik med posameznimi pari 

učiteljev z različno delovno dobo. 

 

Preglednica 124: Mnenje učiteljev glede na delovno dobo o tem, ali bi učenci za prijatelja izbrali 

pripadnika določenih etnij 

Ali bi učenci 

po mnenju 

učiteljev za 

prijatelja 

izbrali … 

Leta delovne dobe 

1–6 7–18 19–30 31–40 

Kruskal-

Wallisov 

preizkus 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovenca 4,53 ,640 4,37 ,560 4,30 ,570 4,29 ,686  2,314  0,510  

Italijana 4,33 ,617 4,06 ,475 4,11 ,577 4,13 ,640  3,042  0,385  

Madžara 4,13 ,743 3,96 ,605 4,02 ,629 3,93 ,594  1,105  0,776  

Roma 3,67 1,047 3,46 ,862 3,52 ,894 3,62 ,719  0,488  0,937  

Albanca 3,93 ,884 3,71 ,701 3,70 ,816 3,69 ,602  1,515  0,679  

Kenijca 3,93 ,799 3,75 ,668 3,61 ,896 3,73 ,704  1,291  0,731  

Makedonca 4,00 ,926 3,86 ,612 3,98 ,693 3,94 ,680  1,547  0,671  

Bošnjaka  4,13 ,743 3,98 ,622 4,04 ,613 3,94 ,574  1,138  0,768  

Hrvata 4,13 ,743 4,00 ,606 4,07 ,578 3,94 ,556  1,440  0,696  

Srba 4,13 ,743 4,00 ,606 4,06 ,596 4,00 ,612  0,727  0,867  

Angleža 4,27 ,594 4,17 ,559 4,13 ,627 4,07 ,704  0,800  0,849  

Kitajca 3,93 ,799 3,81 ,641 3,79 ,750 3,80 ,775  0,463  0,927  

Nemca 4,27 ,594 4,08 ,539 4,04 ,678 3,93 ,704  2,319  0,509  

 

Anketirani učitelji z 1–6 let (povprečna vrednost: 4,53), z 31–40 let delovne dobe (povprečna 

vrednost: 4,29), z 7–18 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,37) in z 19–30 let delovne dobe 

(povprečna vrednost: 4,30) so podali najvišjo oceno odločitve učencev o izbiri Slovenca za 

prijatelja. 

 

Anketirani učitelji z 1–6 let delovne dobe (povprečna vrednost: 3,67), z 7–18 let delovne dobe 

(povprečna vrednost: 3,46), z 19–30 let delovne dobe (povprečna vrednost: 3,52) in učitelji z 

31–40 let delovne dobe (povprečna vrednost: 3,62) so podali najnižjo oceno odločitve učencev 

o izbiri Roma za prijatelja. 
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Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učitelji z različno delovno dobo v nobenem 

primeru ne kažejo statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učenci, če bi imeli 

možnost izbire, za prijatelja izbrali pripadnike izbranih etnij. 

5.2.2.2.4.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učiteljev z različno delovno dobo o 

odnosu učencev do etnij 

Glede na leta delovne dobe učiteljev so se statistično pomembne razlike pokazale v mnenju o 

tem, koliko učenci spoštujejo Madžare. Čeprav imajo učitelji o tem ne glede na delovno dobo 

sorazmerno dobro mnenje, je to slabše med učitelji z 7–18 (povprečna ocena 3,75) in 1–6 let 

delovne dobe (povprečna ocena 3,86), pri učiteljih z več leti delovne dobe pa je ocena višja od 

4,00 oziroma je najvišja (4,15) med učitelji z največ leti delovne dobe. Ocene so sicer visoke, 

pa vendar je zanimivo, da z naraščanjem delovne dobe narašča tudi pozitivno mnenje učiteljev 

o stopnji spoštovanja učencev do Madžarov. Mogoče so učitelji z naraščanjem delovne dobe 

manj kritični do vprašanja odnosa učencev do drugačnosti ali pa nasprotno, tj. da so na to manj 

pozorni oz. temu vprašanju posvečajo manj pozornosti kot mlajši kolegi. Nekoliko slabše 

mnenje učiteljev z 7–18 let delovne dobe je lahko povezana tudi z značilnostmi tega obdobja, 

za katero sta, kot pravi Javrh (2007), značilna poklicna aktivnost in eksperimentiranje. Učitelji 

so v tej fazi bolj prepričani vase, kritično vrednotijo tudi dogajanje na šoli. A na vprašanje, 

zakaj se to med vsemi trinajstimi etnijami pokaže samo v mnenju o odnosu učencev do 

Madžarov, je vendarle težko odgovoriti. 

5.2.2.3 Primerjava mnenja učencev in učiteljev o odnosu učencev do etnij 

Mnenje učencev in učiteljev o odnosu učencev do etnij primerjamo na ravni dimenzije mnenja 

o stopnji spoštovanja učencev do etnij in dimenzije mnenja o odločitvi (ne)izbire pripadnika 

določene etnije za prijatelja; pri tem so v preglednicah podane povprečne vrednosti, s katerimi 

so učenci in učitelji označili svoje stališče o dveh navedenih dimenzijah. V temeljnih 

ugotovitvah z razpravo izhajamo samo iz tistih podatkov, pri katerih so se pokazale statistično 

pomembne razlike. 
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Preglednica 125: Mnenje učencev in učiteljev o stopnji spoštovanja učencev do etnij 

Koliko učenci po mnenju 

učencev/učiteljev 

spoštujejo … 

Učenci/Učitelji 

Učenci Učitelji Mann-Whitneyjev preizkus 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovence 4,65 ,623 4,06 ,557 34668,000 0,000 

Italijane 4,03 ,910 3,93 ,528 52048,000 0,008 

Madžare 4,03 ,910 3,91 ,528 52887,000 0,010 

Rome 3,38 1,201 3,41 ,893 66681,000 0,955 

Albance 3,49 1,143 3,55 ,776 66435,500 0,970 

Kenijce 3,60 1,113 3,74 ,712 57817,500 0,493 

Makedonce 3,70 1,066 3,72 ,715 61033,000 0,626 

Bošnjake 3,74 1,088 3,72 ,717 62193,500 0,240 

Hrvate 4,00 ,928 3,80 ,630 54230,500 0,000 

Srbe 3,87 1,009 3,79 ,650 58001,000 0,037 

Angleže 4,28 ,832 4,03 ,536 42890,000 0,000 

Kitajce 3,77 1,118 3,83 ,606 53388,500 0,558 

Nemce 4,07 ,952 4,03 ,535 49556,000 0,034 

 

Anketirani učenci (povprečna vrednost: 4,65) in učitelji (povprečna vrednost: 4,06) so podali 

najvišjo oceno stopnje spoštovanja učencev do Slovencev. 

 

Anketirani učenci (povprečna vrednost: 3,38) in učitelji (povprečna vrednost: 3,41) so podali 

najnižjo oceno stopnje spoštovanja učencev do Romov. 

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med učenci in učitelji kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učenci spoštujejo Slovence (povprečna vrednost 

učenci: 4,65; povprečna vrednost učitelji: 4,06), Italijane (povprečna vrednost učenci: 4,03; 

povprečna vrednost učitelji: 3,93), Madžare (povprečna vrednost učenci: 4,03; povprečna 

vrednost učitelji: 3,91), Hrvate (povprečna vrednost učenci: 4,00; povprečna vrednost učitelji: 

3,80), Srbe (povprečna vrednost učenci: 3,87; povprečna vrednost učitelji: 3,79), Angleže 

(povprečna vrednost učenci: 4,28; povprečna vrednost učitelji: 4,03) in Nemce (povprečna 

vrednost učenci: 4,07; povprečna vrednost učitelji: 4,03). V vseh teh primerih imajo učenci 

boljše mnenje o stopnji spoštovanja učencev, kot ga imajo učitelji. 
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Preglednica 126: Mnenje učencev in učiteljev o odločitvi učencev o (ne)izbiri prijatelja 

določenih etnij 

Ali bi učenci po mnenju 

učencev/učiteljev za 

prijatelja izbrali … 

Učenci/Učitelji 

Učenci Učitelji Mann-Whitneyjev preizkus 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovence 4,75 ,554 4,34 ,595 44176,500 0,000 

Italijane 3,97 ,952 4,11 ,559 67064,500 0,467 

Madžare 3,91 ,999 3,99 ,629 65934,000 0,932 

Rome 3,30 1,211 3,52 ,873 73938,000 0,057 

Albance 3,48 1,175 3,72 ,755 72867,000 0,060 

Kenijce 3,54 1,157 3,71 ,782 66390,000 0,252 

Makedonce 3,67 1,056 3,93 ,690 72440,000 0,017 

Bošnjake  3,77 1,061 4,01 ,627 72421,500 0,060 

Hrvate 4,00 ,927 4,03 ,606 64413,000 0,508 

Srbe 3,89 1,381 4,03 ,618 69962,500 0,260 

Angleže 4,29 ,864 4,15 ,609 52251,000 0,000 

Kitajce 3,67 1,177 3,81 ,714 64103,500 0,784 

Nemce 4,01 1,018 4,06 ,627 61323,000 0,463 

 

Anketirani učenci (povprečna vrednost: 4,75) in učitelji (povprečna vrednost: 4,34) so podali 

najvišjo oceno odločitve učencev o izbiri Slovenca za prijatelja. Anketirani učenci (povprečna 

vrednost: 3,30) in učitelji (povprečna vrednost: 3,52) so podali najnižjo oceno odločitve 

učencev o izbiri Roma za prijatelja. 

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med učenci in učitelji kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učenci, če bi imeli možnost izbire, za prijatelja izbrali 

Slovenca (povprečna vrednost učenci: 4,75; povprečna vrednost učitelji: 4,34), Makedonca 

(povprečna vrednost učenci: 3,67; povprečna vrednost učitelji: 3,93) in Angleža (povprečna 

vrednost učenci: 4,29; povprečna vrednost učitelji: 4,15). V primeru Slovencev in Angležev 

imajo učenci boljše mnenje, kot ga imajo učitelji, pri čemer sta povprečni oceni enih in drugih 

izrazito visoki, medtem ko imajo v primeru Makedoncev učitelji boljše mnenje od učencev. 

5.2.2.3.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učencev in učiteljev o odnosu učencev do 

etnij 

Kar zadeva mnenje učencev in učiteljev o spoštovanju učencev do etnij, je pri učencih in 

učiteljih to sorazmerno dobro, saj so povprečne vrednosti vedno enake ali višje od 3,79. Kljub 

temu pa velja izpostaviti, da so povprečne vrednosti, ki odražajo mnenje učencev, v vseh 

primerih višje od povprečnih vrednosti, ki odražajo mnenje učiteljev, kar pomeni, da učitelji 
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slabše kot učenci ocenjujejo spoštovanje učencev do posamičnih etnij. Pri tem ne moremo 

mimo vprašanja o tem, ali se v odgovorih odraža tudi spolna sestava odgovarjajočih (pretežni 

del učiteljev, zajetih v naši raziskavi, je ženskega spola), saj učiteljice ocenjujejo odnos učencev 

slabše kot učitelji. Zanimivo je tudi, da čeprav gre med ocenami za majhne razlike, se pri 

učiteljih in učencih kaže enak vzorec, in sicer učenci in učitelji ocenjujejo kot najboljšo stopnjo 

spoštovanja učencev do Slovencev, nato do Angležev, Nemcev, Italijanov, Madžarov, Hrvatov 

in nazadnje do Srbov. A vendarle se lahko vprašamo, ali to ne odraža zavedanja učiteljev in 

učencev o tujcih, ki so bolj in ki so manj sprejeti, skladno z že obravnavano hierarhijo 

sprejemljive tujosti (gl. Sedmak, 2004). Toliko bolj se to odraža v mnenjih učiteljev, saj so 

njihove povprečne vrednosti mnenja o odnosu učencev do Slovencev, Nemcev in do Angležev 

višje od 4,00, preostale pa se spustijo pod 4,00, čeprav vnovič povemo, ostajajo še vedno 

visoke. Želimo samo izpostaviti, da se postavlja vprašanje, ali tudi minimalne razlike ne 

nakazujejo trenda v tej smeri. 

 

Tudi v mnenju o tem, ali bi učenci za prijatelja izbrali Slovenca in Angleža, so povprečne 

vrednosti pri učencih višje kot pri učiteljih. Pri mnenju o izbiri Slovenca za prijatelja je zelo 

opazno, da so se učenci bolj kot učitelji nagibali v smeri mnenja »vsekakor bi izbrali«. Učenci 

pa imajo slabše mnenje od učiteljev v povezavi z vprašanjem, ali bi učenci za prijatelja izbrali 

Makedonca, a tudi v tem primeru velja izpostaviti, da je ocena višja od 3,50, torej se pri enih in 

drugih nagiba v pozitivno smer odgovorov. 

 

Ko smo učence spraševali o tem, kaj določa odnos učencev do določenih etnij, so učenci 

izpostavili tudi vpliv mestnega okolja. Nekateri učenci so izpostavili, da je v mestih drugače, 

da so v mestih ljudje vseeno bolj odprti, ker je več različnosti, a se s tem niso vsi strinjali. 

Nekateri učenci so povedali, da se tudi vasi spreminjajo in da »ni fer posploševati« (Fu3). A 

dejansko raziskave kažejo, da se je odnos do drugih narodov v Sloveniji s časom izboljšal, na 

eni strani zaradi mlajših generacij, na drugi strani pa je pomemben dejavnik življenje v urbanih 

okoljih, ker je različnost večja in s tem tudi večja možnost stikov z drugačnim (Žakelj in Kralj, 

2012). 

 

Učenci so izpostavili tudi vpliv medijev in socialnih omrežij. Predvsem se spomnijo poročanja 

o beguncih – ko so poslušali medije, je tudi njih postajalo strah, zato so prepričani, da se veliko 

Slovencev beguncev boji bolj kot ne zaradi strahu, ki so ga vzbudili mediji. Prepričani so, da 

če bi ljudje (tudi učenci) več vedeli o drugih kulturah, bi bil ta strah bistveno manjši. »Pogosto 
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se zgodi, da mormo mi učit starše o sprejemanju« (Fu4), je izpostavila ena izmed učenk, katere 

predvsem babica je imela zelo hude predsodke do beguncev. Eden izmed učencev višjih 

razredov ni mogel razumeti, zakaj se ljudje ne sprejemamo: »Zakaj se sploh ljudje kregajo in 

imajo vojne, zakaj ne morjo rešit na lep način?« (Fu5). »Ker so pohlepni do keša« (Fu5), »Ker 

vsak misli, da je sam, in ne misli na druge« (Fu5), sta bila le dva odgovora, s katerima so se vsi 

strinjali. Problem je, kot so povedali, tudi ta, da mediji ne dajo besede tujcem; tako ti »ne morejo 

povedati realnega stanja« in »radi napihujejo« (Fu5). 

5.2.3 Sklop III – Mnenje učencev in učiteljev o odnosu učiteljev do etnij 

Tretji sklop je sestavljen iz treh poglavij. V prvem predstavljamo mnenje učencev o odnosu 

učiteljev do etnij, v drugem mnenje učiteljev o odnosu učiteljev do etnij, v tretjem pa 

primerjamo mnenje učencev in učiteljev o odnosu učiteljev do etnij. 

5.2.3.1 Mnenje učencev o odnosu učiteljev do etnij 

Mnenje učencev o odnosu učiteljev do etnij je predstavljeno skozi dve dimenziji, in sicer skozi 

dimenzijo mnenja o stopnji spoštovanja učiteljev do etnij in skozi dimenzijo mnenja o odločitvi 

o sprejemu pripadnika določene etnije v razred. Rezultati so predstavljeni v štirih podpoglavjih 

glede na neodvisno spremenljivko (spol, etnična pripadnost, kraj šolanja, razred osnovne šole), 

pri tem pa so v preglednicah podane povprečne vrednosti, s katerimi so učenci označili svoje 

stališče o dveh navedenih dimenzijah. Na koncu vsakega podpoglavja so predstavljene nanj 

vezane temeljne ugotovitve z razpravo, pri čemer izhajamo samo iz tistih podatkov, pri katerih 

so se pokazale statistično pomembne razlike. 
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5.2.3.1.1 Mnenje učencev glede na spol o odnosu učiteljev do etnij 

Preglednica 127: Mnenje učencev glede na spol o stopnji spoštovanja učiteljev do etnij 

Koliko učitelji po mnenju 

učencev spoštujejo … 

Spol 

Deklice Dečki Mann-Whitneyjev preizkus 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovence 4,79 ,455 4,73 ,535 121909,500 0,048 

Italijane 4,44 ,753 4,39 ,841 116449,000 0,624 

Madžare 4,40 ,816 4,38 ,897 123473,000 0,773 

Rome 4,14 1,020 4,11 1,049 123244,000 0,934 

Albance 4,23 ,929 4,26 ,975 126690,500 0,248 

Kenijce 4,21 ,941 4,25 1,001 119948,000 0,148 

Makedonce 4,30 ,859 4,32 ,949 122381,000 0,223 

Bošnjake 4,33 ,857 4,39 2,109 123399,000 0,614 

Hrvate 4,44 ,743 4,39 ,884 121057,000 0,904 

Srbe 4,36 ,833 4,30 ,974 121032,000 0,848 

Angleže 4,55 ,716 4,53 ,753 119402,500 0,920 

Kitajce 4,28 ,938 4,28 1,004 119847,000 0,447 

Nemce 4,48 ,775 4,39 ,925 115278,000 0,497 

 

Anketirani deklice in dečki so podali najvišjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učiteljev 

do Slovencev, in sicer: deklice (povprečna vrednost: 4,79), dečki (povprečna vrednost: 4,73). 

Anketirani deklice in dečki so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učiteljev 

do Romov, in sicer: deklice (povprečna vrednost: 4,14), dečki (povprečna vrednost: 4,11). 

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med deklicami in dečki kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učitelji spoštujejo Slovence. Čeprav je povprečna 

ocena dečkov in deklic zelo visoka, je ta nekoliko višja pri deklicah. 
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Preglednica 128: Mnenje učencev glede na spol o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, 

v razred sprejeli učenca določenih etnij 

Ali bi učitelji po mnenju 

učencev v razred sprejeli 

… 

Spol 

Deklice Dečki Mann-Whitneyjev preizkus 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovenca 4,88 ,354 4,85 ,442 125038,000 0,726 

Italijana 4,36 ,754 4,36 ,837 125489,000 0,440 

Madžara 4,30 ,859 4,29 ,931 126069,500 0,701 

Roma 3,92 1,099 3,95 1,164 127369,500 0,432 

Albanca 4,07 ,986 4,08 1,111 125438,000 0,242 

Kenijca 3,99 1,036 4,07 1,091 129366,000 0,076 

Makedonca 4,10 ,994 4,17 1,028 129335,500 0,079 

Bošnjaka  4,17 ,960 4,21 1,014 127812,500 0,235 

Hrvata 4,34 ,825 4,31 ,921 122446,000 0,885 

Srba 4,32 1,918 4,20 1,030 122220,000 0,825 

Angleža 4,49 ,716 4,46 ,836 121183,000 0,621 

Kitajca 4,06 1,035 4,13 1,104 129464,000 0,058 

Nemca 4,37 ,824 4,34 ,926 122489,500 0,821 

 

Anketirani deklice in dečki so podali najvišjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o sprejetju 

Slovenca v razred, in sicer: deklice (povprečna vrednost: 4,88), dečki (povprečna vrednost: 

4,87). Anketirani deklice in dečki so podali najnižjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o 

sprejetju Roma v razred, in sicer: deklice (povprečna vrednost: 3,92), dečki (povprečna 

vrednost: 3,93).  

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med učenci različnih etnij ne kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred 

sprejeli Slovenca, Italijana, Madžara, Roma, Albanca, Kenijca, Makedonca, Bošnjaka, Hrvata, 

Srba, Angleža, Kitajca in Nemca. 

5.2.3.1.1.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje deklic in dečkov o odnosu učiteljev do 

etnij 

Statistično pomembne razlike so se pokazale med dečki in deklicami v mnenju o tem, koliko 

učenci spoštujejo Slovence, pri tem pa sta povprečni oceni enih in drugih izrazito visoki (nad 

4,70), iz česar izhaja, da dečki in deklice odnos učiteljev do Slovencev ocenjujejo kot izrazito 

dober. Kljub temu pa velja izpostaviti, da je ocena deklic nekoliko višja, tako kot se je pokazalo 

tudi v mnenju o odnosu učencev do etnij.
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5.2.3.1.2 Mnenje učencev glede na etnično pripadnost o odnosu učiteljev do etnij 

Preglednica 129: Mnenje učencev glede na etnično pripadnost o stopnji spoštovanja učiteljev do etnij 

Koliko 

učitelji po 

mnenju 

učencev 

spoštujejo … 

Etnična pripadnost učencev 

Slovenci Bošnjaki  Madžari Albanci Srbi Romi 

Slo. in nek. 

Jug. in/ali 

Romi 

Drugi iz nek. 

Jug. in/ali 

Romi 

Slo. in drugi 

(Nejug./Nero-

mi) 

Kruskal-Wallisov 

preizkus 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p  

Slovence 4,77 ,478 4,59 ,832 4,68 ,557 4,83 ,491 4,80 ,410 4,75 ,447 4,83 ,378 4,79 ,412 4,75 ,550 3,284 0,915 

Italijane 4,45 ,752 4,06 1,094 4,55 ,605 4,50 ,740 4,41 ,618 4,25 ,452 4,49 ,742 4,44 ,698 4,05 1,276 10,156 0,254 

Madžare 4,42 ,821 4,00 1,171 4,56 ,583 4,32 ,945 4,22 ,878 4,73 ,458 4,36 ,762 4,33 ,877 4,50 ,827 10,249 0,248 

Rome 4,17 ,987 3,89 1,173 4,42 ,776 4,36 ,848 3,75 1,209 4,31 ,704 3,89 1,190 3,86 1,302 3,75 1,410 10,459 0,234 

Albance 4,27 ,904 4,00 1,130 4,29 1,007 4,64 ,581 3,75 1,209 4,00 1,095 4,33 ,894 4,00 1,359 4,21 ,976 11,048 0,199 

Kenijce 4,26 ,931 3,86 1,268 4,33 ,966 4,52 ,750 3,89 1,183 4,00 1,095 4,28 ,914 3,96 1,216 4,16 1,119 9,046 0,338 

Makedonce 4,34 ,857 4,08 1,105 4,41 ,796 4,36 1,002 3,94 1,056 4,09 ,944 4,25 1,025 4,22 1,188 4,20 ,951 6,446 0,597 

Bošnjake 4,40 1,667 4,16 1,014 4,27 ,935 4,50 ,802 3,85 1,182 4,50 ,522 4,29 ,957 4,11 1,188 3,84 1,385 8,517 0,385 

Hrvate 4,45 ,765 4,14 1,032 4,43 ,676 4,36 1,049 4,15 ,988 4,33 ,888 4,36 ,798 4,11 1,166 4,42 1,071 8,098 0,424 

Srbe 4,38 ,828 4,14 1,058 4,27 ,935 4,23 1,232 4,20 ,951 4,17 ,835 4,31 ,951 4,07 1,174 3,90 1,447 5,853 0,664 

Angleže 4,56 ,703 4,28 ,914 4,50 ,598 4,82 ,395 4,61 ,608 4,54 ,519 4,72 ,513 4,33 1,074 4,32 1,057 11,151 0,193 

Kitajce 4,32 ,922 3,83 1,342 4,25 1,070 4,50 ,740 4,26 ,872 4,36 ,674 4,28 1,003 4,11 1,155 4,00 1,298 6,765 0,562 

Nemce 4,47 ,799 4,03 1,230 4,57 ,507 4,55 ,739 4,44 ,856 4,50 ,527 4,47 ,845 4,42 ,857 4,26 1,046 5,886 0,660 
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Anketirani učenci vseh etnij so podali najvišjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učiteljev 

do Slovencev, in sicer: Albanci (povprečna vrednost: 4,83), Slovenci in etnije iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romi (povprečna vrednost: 4,83), Srbi (povprečna vrednost: 4,80), druge 

etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (povprečna vrednost: 4,79), Slovenci (povprečna 

vrednost: 4,77), Romi (povprečna vrednost: 4,75), Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) 

(povprečna vrednost: 4,75), Madžari (povprečna vrednost: 4,68) in Bošnjaki (povprečna 

vrednost: 4,59). 

 

Anketirani učenci štirih etnij so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učiteljev 

do Romov, in sicer: Slovenci (povprečna vrednost: 4,17), Slovenci in etnije iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romi (povprečna vrednost: 3,89), druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali 

Romi (povprečna vrednost: 3,86), Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) (povprečna vrednost: 

3,75). 

 

Srbi so najnižje ocenili stopnjo spoštovanja učiteljev do dveh etnij, in sicer do Romov in 

Albancev (povprečna vrednost: 3,75). Albanci so najnižje ocenili stopnjo spoštovanja učiteljev 

do Srbov (povprečna vrednost: 4,23). Romi so najnižje ocenili stopnjo spoštovanja učiteljev do 

Albancev in Kenijcev (povprečna vrednost: 4,00). Madžari in Bošnjaki so najnižje ocenili 

stopnjo spoštovanja učiteljev do Kitajcev (povprečna ocena Madžarov: 4,25; povprečna ocena 

Bošnjakov: 3,83). 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učenci različnih etnij ne kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učitelji spoštujejo Slovence, Italijane, Madžare, 

Rome, Albance, Kenijce, Makedonce, Bošnjake, Hrvate, Srbe, Angleže, Kitajce in Nemce. 
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Preglednica 130: Mnenje učencev glede na etnično pripadnost o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli učence 

določenih etnij 

Ali bi učitelji 

po mnenju 

učencev v 

razred 

sprejeli … 

Etnična pripadnost učencev 

Slovenci Bošnjaki  Madžari Albanci Srbi Romi 

Slo. in nek. 

Jug. in/ali 

Romi 

Drugi iz nek. 

Jug. in/ali 

Romi 

Slo. in drugi 

(Nejug./Nero-

mi) 

Kruskal-Wallisov 

preizkus 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovenca 4,87 ,393 4,81 ,525 4,76 ,436 4,91 ,288 4,95 ,229 4,82 ,393 4,97 ,167 4,79 ,568 4,80 ,523 8,656 0,372 

Italijana 4,37 ,779 4,20 ,933 4,59 ,666 4,48 ,730 4,32 ,671 4,21 ,699 4,50 ,737 4,32 ,819 4,16 1,068 6,815 0,557 

Madžara 4,27 ,891 4,23 ,973 4,76 ,436 4,43 ,843 4,32 ,671 4,59 ,618 4,37 ,843 4,14 ,970 4,55 ,826 14,027 0,081 

Roma 3,93 1,122 3,92 1,025 4,35 ,885 4,13 1,100 3,37 1,300 4,53 ,717 4,03 1,207 3,79 1,067 4,00 1,257 15,043 0,058 

Albanca 4,09 1,023 3,94 1,094 4,41 ,734 4,68 ,568 3,42 1,071 4,00 ,877 4,06 1,254 3,89 1,197 4,05 1,079 20,579 0,008 

Kenijca 4,04 1,051 4,00 ,986 4,27 ,827 4,26 ,964 3,44 1,149 4,00 ,961 4,17 1,134 3,93 1,086 3,68 1,336 10,647 0,222 

Makedonca 4,15 ,986 4,06 ,984 4,36 ,848 4,30 1,020 3,58 1,216 4,14 ,770 4,11 1,141 3,93 1,274 4,21 ,918 8,130 0,421 

Bošnjaka 4,21 ,933 4,19 1,009 4,36 ,790 4,39 ,941 3,53 1,264 4,14 ,864 4,26 1,010 3,97 1,295 3,79 1,437 10,372 0,240 

Hrvata 4,34 ,827 4,11 1,008 4,50 ,673 4,35 ,982 3,95 1,129 4,29 ,726 4,44 ,809 4,11 1,133 4,42 1,121 8,767 0,362 

Srba 4,30 1,688 4,17 ,954 4,32 ,839 4,17 1,193 4,05 1,079 4,29 ,611 4,29 1,045 3,97 1,295 4,22 1,309 2,963 0,937 

Angleža 4,49 ,750 4,32 ,912 4,59 ,590 4,61 ,656 4,35 ,606 4,07 ,917 4,60 ,812 4,46 ,744 4,53 1,020 10,666 0,221 

Kitajca 4,10 1,043 4,17 1,043 4,32 ,894 4,22 1,085 4,05 ,780 4,07 ,917 4,14 1,150 3,97 1,180 3,68 1,565 3,461 0,902 

Nemca 4,38 ,827 4,26 1,010 4,59 ,590 4,30 1,063 4,28 ,752 4,14 ,770 4,36 1,073 4,07 1,132 4,26 1,098 6,041 0,643 
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Anketirani učenci vseh etnij so podali najvišjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o sprejetju 

Slovenca v razred, in sicer: Slovenci in etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (povprečna 

vrednost: 4,97), Srbi (povprečna vrednost: 4,95), Albanci (povprečna vrednost: 4,91), Slovenci 

(povprečna vrednost: 4,87), Romi (povprečna vrednost: 4,82), Bošnjaki (povprečna vrednost: 

4,81), Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) (povprečna vrednost: 4,80), druge etnije iz nekdanje 

Jugoslavije in/ali Romi (povprečna vrednost: 4,79), Madžari (povprečna vrednost: 4,76). 

 

Anketirani učenci kar šestih etnij so podali najnižjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o 

sprejetju Roma v razred, in sicer: Albanci (povprečna vrednost: 4,13), Slovenci in etnije iz 

nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (povprečna vrednost: 4,03), Slovenci (povprečna vrednost: 

3,93), Bošnjaki (povprečna vrednost: 3,92), druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi 

(povprečna vrednost: 3,79), Srbi (povprečna vrednost: 3,37).  

 

Madžari in Slovenci in drugi (Nejug./Neromi) pa so z najnižjo povprečno oceno ocenili 

učiteljevo odločitev o sprejetju Kenijca v razred (povprečna ocena Madžarov: 4,27; povprečna 

ocena Slovencev in drugih (Nejug./Neromi): 3,68). Romi so najnižje ocenili učiteljevo izbiro o 

sprejetju Albanca v razred (povprečna vrednost: 4,00). 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učenci različnih etnij kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred 

sprejeli Albanca. 

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD je v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učitelji v razred sprejeli Albanca, pokazala, da se statistično pomembne razlike kažejo med 

Srbi in Albanci (p = 0,001). Podatki kažejo, da so Albanci podali bistveno višjo povprečno 

oceno (4,68) učiteljeve odločitve o sprejetju Albanca v razred kot Srbi (3,42). 

5.2.3.1.2.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učencev glede na etnično pripadnost o 

odnosu učiteljev do etnij 

V prvi vrsti je zanimiv podatek, da imajo o odnosu učiteljev do Albancev najboljše mnenje 

Albanci, najslabšega pa Srbi. Učenci vseh preostalih etnij imajo o tem sorazmerno dobro 

mnenje, saj se njihove povprečne vrednosti gibljejo med 3,89 in 4,41. Učenci Srbi, ki imajo do 

Albancev glede na podatke prvega sklopa naše raziskave najslabši odnos, tako doživljajo tudi 
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odnos učiteljev do Albancev. Lahko se vprašamo, ali učenci Srbi odnos učiteljev interpretirajo 

skozi lastno optiko oziroma ali ne vidijo tistega, kar pravzaprav želijo videti. In ravno stališče, 

da pomembne odrasle osebe z njimi delijo prepričanje, ne daje le potrditve temu stališču, ampak 

ga lahko celo okrepi. Težko je oceniti, ali so stališča Srbov vezana samo na lasten odnos do 

Albancev, ki ga ne morejo preseči in ga projicirajo tudi na učitelje, ali je dejansko na tem kaj 

več, zato bi bilo tovrstne podatke treba raziskati še na druge načine, npr. tudi z opazovanjem 

dogajanja v razredu in na šoli.  

5.2.3.1.3 Mnenje učencev glede na razred o odnosu učiteljev do etnij 

Preglednica 131: Mnenje učencev glede na razred o stopnji spoštovanja učiteljev do etnij 

Koliko učitelji po 

mnenju učencev 

spoštujejo … 

Razred Kruskal-Wallisov 

preizkus 5. 6. 7. 8. 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovence 4,86 ,378 4,77 ,441 4,73 ,597 4,67 ,531 21,824 0,000 

Italijane 4,49 ,778 4,45 ,739 4,35 ,883 4,35 ,773 7,355 0,061 

Madžare 4,47 ,880 4,41 ,785 4,37 ,879 4,29 ,857 11,719 0,008 

Rome 4,30 ,997 4,10 ,977 4,06 1,098 4,00 1,048 18,055 0,000 

Albance 4,47 ,890 4,18 ,917 4,19 ,965 4,07 1,020 34,327 0,000 

Kenijce 4,31 ,979 4,20 ,909 4,24 1,033 4,12 ,983 8,683 0,034 

Makedonce 4,45 ,901 4,30 ,836 4,24 ,986 4,18 ,896 19,925 0,000 

Bošnjake  4,52 ,851 4,42 2,674 4,27 ,960 4,16 ,890 32,912 0,000 

Hrvate 4,55 ,803 4,43 ,741 4,36 ,928 4,29 ,792 23,432 0,000 

Srbe 4,50 ,848 4,30 ,866 4,24 1,006 4,23 ,881 23,101 0,000 

Angleže 4,64 ,663 4,58 ,688 4,44 ,902 4,46 ,705 13,101 0,004 

Kitajce 4,35 ,983 4,28 ,926 4,23 1,063 4,24 ,926 4,682 0,197 

Nemce 4,48 ,890 4,49 ,789 4,35 ,906 4,41 ,810 7,165 0,067 

 

Anketirani učenci iz vseh razredov so podali najvišjo povprečno oceno stopnje spoštovanja 

učiteljev do Slovencev, in sicer: petošolci (povprečna vrednost: 4,86), šestošolci (povprečna 

vrednost: 4,77), sedmošolci (povprečna vrednost: 4,73), osmošolci (povprečna vrednost: 4,67). 

 

Anketirani učenci iz vseh razredov so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja 

učiteljev do Romov, in sicer: petošolci (povprečna vrednost: 4,30), šestošolci (povprečna 

vrednost: 4,10), sedmošolci (povprečna vrednost: 4,06), osmošolci (povprečna vrednost: 4,00). 
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Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učenci iz različnih razredov kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učitelji spoštujejo Slovence, Madžare, Rome, 

Albance, Kenijce, Makedonce, Bošnjake, Hrvate, Srbe in Angleže.  

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učitelji spoštujejo Slovence, je pokazala statistično pomembne razlike med petošolci in 

osmošolci (p = 0,000). 

 

Kljub izrazito visokim povprečnim ocenam enih in drugih lahko ugotovimo, da imajo petošolci 

(povprečna vrednost: 4,86) o tem vprašanju nekoliko boljše mnenje kot osmošolci (povprečna 

vrednost: 4,67). Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja 

učencev o tem, koliko učitelji spoštujejo Madžare, med petošolci in osmošolci (p = 0,004). 

 

Kljub visokim povprečnim ocenam enih in drugih lahko ugotovimo, da imajo petošolci 

(povprečna vrednost: 4,47) o tem nekoliko boljše mnenje kot osmošolci (povprečna vrednost: 

4,29). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, koliko učitelji 

spoštujejo Rome, med petošolci in osmošolci (p = 0,001), petošolci in šestošolci (p = 0,012) 

ter petošolci in sedmošolci (p = 0,021). Ocene so visoke, a imajo petošolci (povprečna vrednost: 

4,30) o tem vprašanju boljše mnenje od šestošolcev (povprečna vrednost: 4,10), sedmošolcev 

(povprečna vrednost: 4,06) in tudi osmošolcev (povprečna vrednost: 4,00). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učitelji spoštujejo Albance, med petošolci in osmošolci (p = 0,000), petošolci in sedmošolci    

(p = 0,000) ter petošolci in šestošolci (p = 0,000). Tudi v tem primeru so ocene visoke, petošolci 

(povprečna vrednost: 4,47) pa imajo o tem nekoliko boljše mnenje kot sedmošolci (povprečna 

vrednost: 4,19), šestošolci (povprečna vrednost: 4,18) in osmošolci (povprečna vrednost: 4,07). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učitelji spoštujejo Kenijce, med petošolci in osmošolci (p = 0,041). Petošolci (povprečna 

vrednost: 4,31) imajo kljub sicer visokim povprečnim ocenam obojih nekoliko boljše mnenje o 

tem kot osmošolci (povprečna vrednost: 4,12). 
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Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, koliko učitelji 

spoštujejo Makedonce, med petošolci in osmošolci (p = 0,000), petošolci in sedmošolci             

(p = 0,021) ter petošolci in šestošolci (p = 0,024).  Ocene so tudi tokrat zelo visoke, a imajo 

petošolci (povprečna vrednost: 4,45) o tem nekoliko boljše mnenje kot šestošolci (povprečna 

vrednost: 4,30), sedmošolci (povprečna vrednost: 4,24) in osmošolci (povprečna vrednost: 

4,18). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učitelji spoštujejo Bošnjake, med petošolci in osmošolci (p = 0,000), petošolci in šestošolci       

(p = 0,001) ter petošolci in sedmošolci (p = 0,002). Kljub zelo visokim ocenam lahko 

ugotovimo, da imajo petošolci (povprečna vrednost: 4,52) o tem nekoliko boljše mnenje kot 

šestošolci (povprečna vrednost: 4,42), sedmošolci (povprečna vrednost: 4,27) in osmošolci 

(povprečna vrednost: 4,16). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, koliko učitelji 

spoštujejo Hrvate, med petošolci in osmošolci (p = 0,000), petošolci in sedmošolci (p = 0,032) 

ter petošolci in šestošolci (p = 0,036). Petošolci (povprečna vrednost: 4,55) imajo o tem 

nekoliko boljše mnenje kot šestošolci (povprečna vrednost: 4,43), sedmošolci (povprečna 

vrednost: 4,36) in osmošolci (povprečna vrednost: 4,29), a so ocene vseh zelo visoke. 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učitelji spoštujejo Srbe, med petošolci in osmošolci (p = 0,040), petošolci in sedmošolci             

(p = 0,003) ter petošolci in šestošolci (p = 0,003). Petošolci (povprečna vrednost: 4,50) imajo o 

tem nekoliko boljše mnenje kot šestošolci (povprečna vrednost: 4,30), sedmošolci (povprečna 

vrednost: 4,24) in osmošolci (povprečna vrednost: 4,23), pa vendar so ocene vseh tudi v tem 

primeru zelo visoke. 

 

Statistično pomembne razlike so se v okviru mnenja učencev o tem, koliko učitelji spoštujejo 

Angleže, pokazale med petošolci in osmošolci (p = 0,005). Petošolci (povprečna vrednost: 

4,64) imajo do tega nekoliko boljše mnenje od osmošolcev (povprečna vrednost: 4,46), a 

povprečni oceni sta v obeh primerih izrazito visoki. 
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Preglednica 132: Mnenje učencev glede na razred o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost 

izbire, v razred sprejeli učence določenih etnij 

Ali bi učitelji po 

mnenju učencev v 

razred sprejeli … 

Razred Kruskal-Wallisov 

preizkus 5. 6. 7. 8. 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovenca 4,91 ,340 4,87 ,368 4,82 ,502 4,86 ,361 5,374 0,146 

Italijana 4,50 ,697 4,27 ,806 4,36 ,798 4,30 ,858 13,031 0,005 

Madžara 4,41 ,845 4,22 ,889 4,29 ,900 4,22 ,939 10,671 0,014 

Roma 4,14 1,085 3,83 1,096 3,89 1,175 3,85 1,146 16,209 0,001 

Albanca 4,33 ,905 3,96 1,045 4,03 1,070 3,92 1,120 26,920 0,000 

Kenijca 4,22 1,016 3,88 1,021 3,98 1,116 3,98 1,075 19,836 0,000 

Makedonca 4,29 ,985 4,09 ,965 4,06 1,049 4,05 1,036 13,908 0,003 

Bošnjaka  4,39 ,874 4,11 ,992 4,12 1,058 4,10 ,999 18,237 0,000 

Hrvata 4,49 ,772 4,28 ,850 4,28 ,923 4,21 ,926 18,341 0,000 

Srba 4,41 ,884 4,28 2,691 4,14 1,020 4,21 ,927 19,782 0,000 

Angleža 4,57 ,747 4,41 ,810 4,43 ,782 4,49 ,740 9,595 0,022 

Kitajca 4,17 1,097 3,98 1,022 4,05 1,142 4,14 ,990 9,505 0,023 

Nemca 4,38 ,961 4,31 ,815 4,32 ,892 4,41 ,803 5,195 0,158 

 

Anketirani učenci iz vseh razredov so podali najvišjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o 

sprejetju Slovenca v razred, in sicer: petošolci (povprečna vrednost: 4,91), šestošolci 

(povprečna vrednost: 4,87), sedmošolci (povprečna vrednost: 4,82), osmošolci (povprečna 

vrednost: 4,86). 

 

Anketirani učenci iz vseh razredov so podali najnižjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o 

sprejetju Roma v razred, in sicer: petošolci (povprečna vrednost: 4,14), šestošolci (povprečna 

vrednost: 3,83), sedmošolci (povprečna vrednost: 3,89), osmošolci (povprečna vrednost: 3,85).  

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učenci iz različnih krajev kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred 

sprejeli Italijana, Madžara, Roma, Albanca, Kenijca, Makedonca, Bošnjaka, Hrvata, Srba, 

Angleža in Kitajca. 

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Italijana, pokazala statistično 

pomembne razlike med petošolci in šestošolci (p = 0,003). Mnenje petošolcev (povprečna 

vrednost: 4,50) je nekoliko boljše od mnenja šestošolcev (povprečna vrednost: 4,27), a sta v 

obeh primerih povprečni oceni zelo visoki. 
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Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Madžara, med petošolci in šestošolci 

(p = 0,019). Petošolci (povprečna vrednost: 4,41) imajo nekoliko boljše mnenje od šestošolcev 

(povprečna vrednost: 4,22), a sta v obeh primerih povprečni oceni zelo visoki. 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učitelji, 

če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Roma, med petošolci in šestošolci (p = 0,001) 

ter petošolci in osmošolci (p = 0,012). Petošolci (povprečna vrednost: 4,14) imajo o tem boljše 

mnenje kot šestošolci (povprečna vrednost: 3,83) in osmošolci (povprečna vrednost: 3,85). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učitelji, 

če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Albanca, med petošolci in osmošolci                   

(p = 0,000), petošolci in šestošolci (p = 0,000) ter petošolci in sedmošolci (p = 0,004). Petošolci 

(povprečna vrednost: 4,33) so do tega nekoliko manj kritični od sedmošolcev (povprečna 

vrednost: 4,03), šestošolcev (povprečna vrednost: 3,96) in od osmošolcev (povprečna vrednost: 

3,92). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Kenijca, med petošolci in šestošolci 

(p = 0,000), petošolci in osmošolci (p = 0,036) ter petošolci in sedmošolci (p = 0,050). Petošolci 

(povprečna vrednost: 4,22) imajo o tem boljše mnenje kot osmošolci in sedmošolci (povprečna 

ocena obeh: 3,98) ter šestošolci (povprečna vrednost: 3,88). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učitelji, 

če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Makedonca, med petošolci in osmošolci          

(p = 0,014), petošolci in šestošolci (p = 0,017) ter petošolci in sedmošolci (p = 0,018). Čeprav 

so ocene visoke, imajo petošolci (povprečna vrednost: 4,29) o tem nekoliko boljše mnenje kot 

šestošolci (povprečna vrednost: 4,09), sedmošolci (povprečna vrednost: 4,06) in osmošolci 

(povprečna vrednost: 4,05). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Bošnjaka, med petošolci in osmošolci 

(p = 0,002), petošolci in šestošolci (p = 0,002) ter petošolci in sedmošolci (p = 0,014). 
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Kljub visokim povprečnim ocenam vseh imajo petošolci (povprečna vrednost: 4,39) nekoliko 

boljše mnenje o tem od sedmošolcev (povprečna vrednost: 4,12), šestošolcev (povprečna 

vrednost: 4,11) in od osmošolcev (povprečna vrednost: 4,10). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učitelji, 

če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Hrvata, med petošolci in osmošolci                     

(p = 0,001), petošolci in šestošolci (p = 0,005) ter petošolci in sedmošolci (p = 0,024). Petošolci 

(povprečna vrednost: 4,49) imajo o tem nekoliko boljše mnenje od sedmošolcev in šestošolcev 

(povprečna ocena obojih: 4,28) ter od osmošolcev (povprečna vrednost: 4,21), pri čemer je 

treba poudariti, da so ocene vseh zelo visoke. 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Srba, med petošolci in šestošolci           

(p = 0,000), petošolci in sedmošolci (p = 0,004) ter petošolci in osmošolci (p = 0,018). Petošolci 

(povprečna vrednost: 4,41) so do tega nekoliko manj kritični od šestošolcev (povprečna 

vrednost: 4,28), osmošolcev (povprečna vrednost: 4,21) in od sedmošolcev (povprečna 

vrednost: 4,14), a so povprečne ocene vseh zelo visoke. 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učitelji, 

če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Angleža, med petošolci in šestošolci                     

(p = 0,032). Petošolci (povprečna vrednost: 4,57) imajo o tem nekoliko boljše mnenje kot 

šestošolci (povprečna vrednost: 4,41), a povprečna ocena enih in drugih je izrazito visoka. 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Kitajca, med petošolci in šestošolci 

(p = 0,014). Petošolci (povprečna vrednost: 4,17) so do tega manj kritični od šestošolcev 

(povprečna vrednost: 3,98). 

5.2.3.1.3.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učencev glede na razred o odnosu 

učiteljev do etnij 

Mnenje učencev o stopnji spoštovanja etnij pri učiteljih je v vseh razredih zelo dobro. Pri tem 

velja kot zanimivost poudariti samo to, da so v vseh primerih ocene najvišje v 5. razredu in s 

starostjo razredov upadajo, a se nikdar ne spustijo pod 4,00. Podobno velja tudi za mnenje 

učencev o tem, ali bi učitelji v razred sprejeli pripadnike določenih etnij, pri čemer se v vseh 
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primerih povprečne vrednosti gibljejo okoli 4,00 ali so višje. Poleg tega so ocene vedno najvišje 

v 5. razredu. Kljub sicer sorazmerno visokim ocenam pa lahko ugotovimo, da imajo starejši 

učenci v primerjavi z mlajšimi o odnosu učiteljev do etnij nekoliko slabše mnenje, kar je zelo 

verjetno povezano z njihovo starostjo in posledično večjo kritičnostjo do negativnih odnosov. 

Ker pa se je enak rezultat pokazal v mnenju učencev glede na razred o odnosu učencev do etnij, 

se lahko tudi tokrat vprašamo, ali so petošolci odgovarjali tako, kot so mislili, da želijo učitelji. 

Učenci na razredni stopnji namreč bolj spoštujejo avtoriteto učitelja (gl. npr. Kozina, 2012) in 

mogoče so s svojimi odgovori o tem, kakšni so učenci in učitelji, želeli samo ugoditi učiteljem 

s podajanjem družbeno zaželenih odgovorov. 

 

5.2.3.1.4 Mnenje učencev glede na kraj šolanja o odnosu učiteljev do etnij 

Preglednica 133: Mnenje učencev glede na kraj šolanja o stopnji spoštovanja učiteljev do etnij 

Koliko učitelji 

po mnenju 

učencev 

spoštujejo … 

Kraj šolanja 

Izola Kočevje Koper Kranj Lendava Ljubljana 

Kruskal- 

Wallisov 

preizkus 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovence 4,84 ,370 4,71 ,567 4,68 ,522 4,76 ,487 4,83 ,405 4,75 ,589 11,338 0,045 

Italijane 4,66 ,633 4,33 ,774 4,37 ,865 4,38 ,768 4,43 ,819 4,41 ,900 16,563 0,005 

Madžare 4,55 ,768 4,27 ,827 4,12 1,033 4,31 ,835 4,77 ,560 4,32 ,963 70,814 0,000 

Rome 4,38 ,913 3,91 1,067 3,98 1,072 4,09 1,009 4,37 ,895 4,01 1,212 28,584 0,000 

Albance 4,49 ,803 4,23 ,892 4,15 1,011 4,15 ,941 4,36 ,959 4,21 1,077 19,005 0,002 

Kenijce 4,41 ,866 4,25 ,853 4,04 1,039 4,21 ,942 4,28 1,002 4,17 1,153 10,682 0,058 

Makedonce 4,59 ,677 4,28 ,836 4,17 1,043 4,24 ,893 4,37 ,907 4,27 1,031 18,092 0,003 

Bošnjake  4,58 ,704 4,25 ,852 4,20 ,933 4,37 2,270 4,42 ,904 4,25 1,045 19,119 0,002 

Hrvate 4,62 ,673 4,30 ,826 4,22 1,011 4,38 ,787 4,54 ,795 4,46 ,831 24,496 0,000 

Srbe 4,60 ,645 4,27 ,877 4,20 1,023 4,30 ,863 4,36 1,007 4,29 ,970 14,852 0,011 

Angleže 4,69 ,611 4,45 ,743 4,45 ,866 4,52 ,706 4,55 ,802 4,57 ,781 11,438 0,043 

Kitajce 4,55 ,737 4,27 ,837 4,17 1,064 4,27 ,931 4,24 1,047 4,20 1,191 11,239 0,047 

Nemce 4,57 ,795 4,34 ,850 4,26 ,960 4,47 ,748 4,55 ,737 4,33 1,130 14,817 0,011 

 

Anketirani učenci iz vseh krajev so podali najvišjo povprečno oceno stopnje spoštovanja 

učiteljev do Slovencev, in sicer: učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,84), Lendave 

(povprečna vrednost: 4,83), Kranja (povprečna vrednost: 4,76), Ljubljane (povprečna vrednost: 

4,75), Kočevja (povprečna vrednost: 4,71), iz Kopra (povprečna vrednost: 4,68). 
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Anketirani učenci iz kar petih krajev so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja 

učiteljev do Romov, in sicer: učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,38), Kranja (povprečna 

vrednost: 4,09), Ljubljane (povprečna vrednost: 4,01), Kočevja (povprečna vrednost: 3,91), iz 

Kopra (povprečna vrednost: 3,98). Učenci iz Lendave so podali najnižjo povprečno oceno 

stopnje spoštovanja učiteljev do Kitajcev (povprečna vrednost: 4,24). 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učenci iz različnih krajev kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učitelji spoštujejo Slovence, Italijane, Madžare, 

Rome, Albance, Makedonce, Bošnjake, Hrvate, Srbe, Angleže, Kitajce in Nemce.  

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učitelji spoštujejo Slovence, Angleže in Kitajce, ni pokazala statistično pomembnih razlik med 

pari učencev iz posameznih krajev.  

 

Je pa natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učitelji spoštujejo Italijane, pokazala statistično pomembne razlike med učenci iz Izole in 

Kočevja (p = 0,004) ter Izole in Kranja (p = 0,005). Povprečne ocene učencev v vseh treh krajih 

so zelo visoke, a imajo učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,66) o tem nekoliko boljše mnenje 

kot učenci iz Kočevja (povprečna vrednost: 4,33) in Kranja (povprečna vrednost: 4,38). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učitelji spoštujejo Madžare, med učenci iz Lendave in Kopra (p = 0,000), Lendave in Kočevja 

(p = 0,000), Lendave in Kranja (p = 0,000), Lendave in Ljubljane (p = 0,000), Izole in Kopra 

(0,002), Izole in Kočevja (p = 0,031) ter Izole in Kranja (p = 0,030). 

 

Podatki kažejo, da se učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 4,77) in Izole (povprečna 

vrednost: 4,55) pri tem vprašanju nagibajo bolj v smeri ocene »zelo spoštujejo« kot pa učenci 

iz Ljubljane (povprečna vrednost: 4,32), Kranja (povprečna vrednost: 4,31) in iz Kočevja 

(povprečna vrednost: 4,27), najnižjo oceno pa so izrazili učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 

4,12). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, koliko učitelji 

spoštujejo Rome, med učenci iz Lendave in Kočevja (p = 0,001), Lendave in Kopra (p = 0,016), 

Lendave in Kranja (p = 0,016), Izole in Kočevja (p = 0,003), Izole in Kopra (0,029) ter Izole in 
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Kranja (p = 0,048). Učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,38) in Lendave (povprečna vrednost: 

4,37) imajo o tem vprašanju najboljše mnenje, sledijo učenci iz Kranja (povprečna vrednost: 

4,09), Ljubljane (povprečna vrednost: 4,01), Kopra (povprečna vrednost: 3,98) in nazadnje iz 

Kočevja (povprečna vrednost: 3,91). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učitelji spoštujejo Albance, med učenci iz Kranja in Lendave (p = 0,027) in Kranja in Izole       

(p = 0,007). 

 

Učenci iz Kranja (povprečna vrednost: 4,15) so do spoštovanja učiteljev do Albancev nekoliko 

bolj kritični kot učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 4,36) in Izole (povprečna vrednost: 

4,49). Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, 

koliko učitelji spoštujejo Makedonce, med učenci iz Izole in Kopra (p = 0,015), Izole in Kranja 

(p = 0,003), Izole in Kočevja (p = 0,046). Učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,59) imajo o 

tem vprašanju nekoliko boljše mnenje kot učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 4,17), Kranja 

(povprečna vrednost: 4,24) in iz Kočevja (povprečna vrednost: 4,28), čeprav so ocene vseh zelo 

visoke. 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, koliko učitelji 

spoštujejo Bošnjake, med učenci iz Izole in Kopra (0,013), Izole in Kočevja (p = 0,019) ter 

Izole in Kranja (0,017). Učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,58) imajo o tem vprašanju 

nekoliko boljše mnenje kot učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 4,20), Kočevja (povprečna 

vrednost: 4,25) in iz Kranja (povprečna vrednost: 4,37), čeprav so ocene vseh zelo visoke. 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učitelji spoštujejo Hrvate, med učenci iz Lendave in Kopra (p = 0,022), Lendave in Kočevja 

(p = 0,024), Izole in Kopra (p = 0,012), Izole in Kočevja (p = 0,014) ter Izole in Kranja                   

(p = 0,045). Podatki kažejo, da se učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,62) in Lendave 

(povprečna vrednost: 4,54) v primerjavi z učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 4,22), Kočevja 

(povprečna vrednost: 4,30 in iz Kranja (povprečna vrednost: 4,38) v nekoliko večji meri 

nagibajo k oceni »zelo spoštujejo«. 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, koliko učitelji 

spoštujejo Srbe, med učenci iz Izole in Kopra (p = 0,034) ter Izole in Kranja (p = 0,024). 
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Učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,60) imajo o tem nekoliko boljše mnenje kot učenci iz 

Kopra (povprečna vrednost: 4,20 in Kranja (povprečna vrednost: 4,30), a ocene vseh so zelo 

visoke. 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, koliko 

učitelji spoštujejo Nemce, med učenci iz Izole in Kopra (p = 0,040). Kljub visoki povprečni 

oceni enih in drugih imajo učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,57) o tem nekoliko boljše 

mnenje kot učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 4,26). 

 

Preglednica 134: Mnenje učencev glede na kraj šolanja o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost 

izbire, v svoj razred sprejeli učenca določenih etnij 

Ali bi učitelji 

po mnenju 

učencev v 

razred 

sprejeli … 

Kraj šolanja 

Izola Kočevje Koper Kranj Lendava Ljubljana 

Kruskal- 

Wallisov 

preizkus 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovenca 4,94 ,233 4,89 ,311 4,82 ,519 4,86 ,407 4,86 ,361 4,85 ,459 4,977 0,419 

Italijana 4,62 ,544 4,21 ,766 4,35 ,799 4,29 ,798 4,41 ,792 4,44 ,911 25,431 0,000 

Madžara 4,29 ,847 4,13 ,856 4,02 1,040 4,20 ,889 4,74 ,554 4,30 1,012 75,125 0,000 

Roma 3,96 1,023 3,74 1,122 3,80 1,153 3,85 1,109 4,34 ,993 3,89 1,309 36,082 0,000 

Albanca 4,10 1,009 4,05 ,921 3,99 1,086 4,01 1,063 4,21 1,047 4,15 1,087 8,509 0,130 

Kenijca 4,13 ,986 4,00 ,931 3,84 1,124 4,02 1,038 4,07 1,104 4,03 1,196 6,507 0,260 

Makedonca 4,29 ,915 4,06 ,916 4,05 1,059 4,09 ,984 4,23 1,021 4,14 1,180 10,552 0,061 

Bošnjaka  4,33 ,848 4,25 ,896 4,08 1,079 4,11 ,983 4,28 ,980 4,20 1,088 9,589 0,088 

Hrvata 4,52 ,665 4,32 ,811 4,15 ,993 4,23 ,877 4,48 ,818 4,37 ,963 23,059 0,000 

Srba 4,42 ,804 4,27 ,831 4,06 1,042 4,28 2,253 4,30 1,036 4,21 1,121 15,614 0,008 

Angleža 4,58 ,757 4,42 ,710 4,33 ,901 4,46 ,763 4,52 ,737 4,60 ,765 16,517 0,006 

Kitajca 4,12 1,100 3,99 ,935 3,94 1,080 4,08 1,064 4,19 1,056 4,18 1,167 11,917 0,036 

Nemca 4,41 ,881 4,28 ,863 4,12 1,001 4,40 ,763 4,48 ,793 4,31 1,099 14,417 0,013 

 

Anketirani učenci iz vseh krajev so podali najvišjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o 

sprejetju Slovenca v razred, in sicer: učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,94), Kočevja 

(povprečna vrednost: 4,89), Lendave (povprečna vrednost: 4,86), Kranja (povprečna vrednost: 

4,86), Ljubljane (povprečna vrednost: 4,85) in iz Kopra (povprečna vrednost: 4,82). 

 

Anketirani učenci iz kar petih krajev so podali najnižjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o 

sprejetju Roma v razred, in sicer: učenci iz Izole (povprečna vrednost: 3,96), Ljubljane 
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(povprečna vrednost: 3,89), Kranja (povprečna vrednost: 3,85), Kopra (povprečna vrednost: 

3,80) in iz Kočevja (povprečna vrednost: 3,74). Učenci iz Lendave so podali najnižjo povprečno 

oceno učiteljeve odločitve o sprejetju Kenijca v razred (povprečna vrednost: 4,07). 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učenci iz različnih krajev kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred 

sprejeli Italijana, Madžara, Roma, Hrvata, Srba, Angleža, Kitajca in Nemca. 

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Srbe in Kitajce, ni pokazala statistično 

pomembnih razlik med pari učencev iz posameznih krajev. Je pa natančnejša analiza s post hoc 

testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, v 

svoj razred sprejeli Italijana, pokazala statistično pomembne razlike med učenci iz Izole in 

Kočevja (p = 0,001), Izole in Kranja (p = 0,004) ter Ljubljane in Kočevja (p = 0,012). 

 

Ocene vseh so zelo visoke, a imajo učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,62) o tem nekoliko 

boljše mnenje kot učenci iz Kočevja (povprečna vrednost: 4,21) in Kranja (povprečna vrednost: 

4,29). Nekoliko boljše od mnenja učencev iz Kočevja je tudi mnenje učencev iz Ljubljane 

(povprečna vrednost: 4,44). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Madžara, med učenci iz Lendave in 

Kopra (p = 0,000), Lendave in Kočevja (p = 0,000), Lendave in Kranja (p = 0,000), Lendave in 

Izole (p = 0,000) ter Lendave in Ljubljane (p = 0,001). 

 

Daleč najvišjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o sprejetju Madžara v razred so podali 

učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 4,74). Nekoliko nižjo oceno so podali učenci iz 

Ljubljane (povprečna vrednost: 4,30), Izole (povprečna vrednost: 4,29), Kranja (povprečna 

vrednost: 4,20), nato iz Kočevja (povprečna vrednost: 4,13), najnižjo pa učenci iz Kopra 

(povprečna vrednost: 4,02). Velja pa omeniti, da so povprečne ocene učencev v vseh krajih zelo 

visoke. 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učitelji, 

če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Roma, med učenci iz Lendave in Kopra              
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(p = 0,000), Lendave in Kočevja (p = 0,000), Lendave in Kranja (p = 0,000), Lendave in Izole 

(p = 0,016) ter Lendave in Ljubljane (p = 0,028). 

 

Najvišjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o sprejetju Roma v razred so podali učenci iz 

Lendave (povprečna vrednost: 4,34), medtem ko je ocena učencev iz preostalih krajev nižja od 

4,00, in sicer učencev iz Izole (povprečna vrednost: 3,96), Ljubljane (povprečna vrednost: 

3,89), Kranja (povprečna vrednost: 3,85), Kopra (povprečna vrednost: 3,80), najnižjo oceno pa 

so podali učenci iz Kočevja (povprečna vrednost: 3,74). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učitelji, 

če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Hrvata, med učenci iz Lendave in Kopra             

(p = 0,018), Lendave in Kranja (p = 0,007) ter Kranja in Izole (p = 0,049). 

 

Učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 4,48) so do tega vprašanja nekoliko manj kritični kot 

učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 4,15) in Kranja (povprečna vrednost: 4,23). Prav tako so 

v primerjavi z učenci iz Kranja manj kritični učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,52). A 

vendar velja poudariti, da so ocene učencev v vseh krajih zelo visoke. 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Angleža, med učenci iz Kopra in 

Ljubljane (p = 0,036). Učenci iz Ljubljane (povprečna vrednost: 4,60) imajo kljub sicer visoki 

povprečni oceni obojih o tem boljše mnenje kot učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 4,33). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učencev o tem, ali bi učitelji, 

če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Nemca, med učenci iz Kopra in Lendave            

(p = 0,015). Učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 4,48) imajo o tem nekoliko boljše mnenje 

kot učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 4,12). 

5.2.3.1.4.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učencev glede na kraj šolanja o odnosu 

učiteljev do etnij 

Učenci iz vseh krajev imajo izrazito dobro mnenje o tem, koliko učitelji spoštujejo Slovence, 

saj so povprečne vrednosti v vseh krajih višje od 4,60. 
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Tudi mnenje učencev o tem, koliko učitelji spoštujejo Italijane in ali bi Italijana sprejeli v 

razred, je izrazito dobro, saj so ocene vedno višje od 4,00. Pri tem je zanimiv podatek, da imajo 

o tem najboljše mnenje učenci iz Izole, ki bi tudi sami glede na podatke naše raziskave med 

vsemi kraji v največjem deležu izbrali Italijana za prijatelja.  

 

Prav tako je izrazito dobro mnenje o tem, koliko učitelji spoštujejo Madžare in ali bi Madžara 

sprejeli v razred. Povprečne vrednosti so vedno višje od 4,00, pri tem pa so najvišjo povprečno 

vrednost po pričakovanjih podali učenci iz Lendave. 

 

Dobro je tudi mnenje učencev o tem, koliko učitelji spoštujejo Albance in ali bi Albanca sprejeli 

v razred, saj se povprečne vrednosti vedno gibajo okoli 4,00 oziroma so višje. Enako velja za 

Makedonce, Bošnjake, Hrvate in Srbe, Kitajce in Nemce. 

 

Mnenje o tem, koliko učitelji spoštujejo Rome, je zelo dobro, saj se ocene vedno gibljejo okoli 

4,00 ali več, pri tem pa so najnižjo oceno podali učenci iz Kočevja (3,91). Učenci iz Kočevja 

so podali tudi najslabše mnenje o tem, ali bi učitelji v razred sprejeli Roma (3,74). Najboljše 

mnenje o tem imajo sicer učenci iz Lendave. Čeprav je mnenje učencev o odnosu učiteljev do 

Romov sorazmerno dobro, podatki kažejo, da učenci zaznavajo oz. menijo, da so učitelji 

Romom vendarle manj naklonjeni kot drugim etnijam. To posebej velja za učence iz Kočevja, 

kjer je romska problematika, kot smo že pisali, specifična. Romi v Kočevju imajo izrazito nizek 

socialno-ekonomski status in neurejene bivalne razmere, tudi v okolje so slabše integrirani in 

slabše sprejeti kot npr. Romi v Prekmurju (gl. npr. Gomboc Mrzlak, 2009). Raziskave pa 

kažejo, da učitelji otroke z nižjim socialno-ekonomskim statusom zaznavajo kot manj učno 

zmožne, manj podkrepljujejo njihove dosežke in imajo do njih nižja pričakovanja (Šarić, 2006). 

Če temu dodamo še bolj ali manj prikrite predsodke do Romov oz. negativna stališča do njih, 

povezane predvsem z njihovo nemotiviranostjo za šolsko delo, in posledično nižja pričakovanja 

do Romov (Munda idr., 2016), je jasno, da tovrstna pričakovanja oblikujejo tudi učenčeva 

pričakovanja in imajo funkcijo samouresničujoče napovedi (gl. tudi Šarić, 2006). Kot pravi 

Šarić (2006), pa ta pričakovanja sama po sebi nimajo vloge, če jih ne zazna učenec sam. Ob 

upoštevanju tega, da tudi romski učenci zaznavajo določene zadržke učiteljev oz. nekoliko manj 

sprejemajoč odnos do njih, kot kažejo povprečne vrednosti, ki odražajo mnenje učencev o 

odnosu učiteljev do Romov, so izpolnjeni vsi pogoji za začaran krog neuspeha romskih učencev 

s socialnega in z akademskega vidika. S tem pa se dejansko izpolnjuje ideološka funkcija 
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predsodkov, torej podpiranje, racionaliziranje in ne nazadnje legitimiranje statusa quo v družbi 

(Ule, 2005). 

 

V navezavi na pravkar povedano se nam zdi zanimivo omeniti dejstvo, da so se v prvem sklopu 

naše raziskave statistično pomembne razlike v odnosu učiteljev iz različnih krajev pokazale 

samo v odnosu do Romov in Albancev. V obeh primerih so sprejetju v razred najmanj 

naklonjeni učitelji iz Izole. A ravno učenci iz Izole so tisti, ki v primerjavi z učenci iz drugih 

krajev ocenjujejo najviše (z oceno 4,49) stopnjo spoštovanja učiteljev do Albancev. Nekoliko 

slabše mnenje imajo sicer o pripravljenosti učiteljev za sprejetje Albanca v razred (4,10), kar 

sicer nakazuje, da čutijo določeno manjšo naklonjenost učiteljev, pa vendar je ocena še vedno 

zelo visoka. Enaka situacija se ponovi pri Romih. Ne le da so skupaj z učenci iz Lendave tisti, 

ki imajo najboljše mnenje o učiteljevem spoštovanju Romov, tudi kar zadeva mnenje o 

pripravljenosti učiteljev za sprejetje Roma v razred so še najbliže vrednosti 4,00. Iz podatkov 

je mogoče sklepati, da učenci sicer v prvem sklopu naše raziskave izraženega slabšega odnosa 

učiteljev do Romov ne zaznavajo, kar pomeni, da ni izpolnjen temeljni pogoj samouresničujoče 

napovedi. Seveda to nikakor ne pomeni, da med vsemi učenci tega ne zaznavajo ravno Romi 

(če je sploh kakšen dejansko vpisan na osnovno šolo v Izoli) in Albanci, a vendar je z vidika 

odnosa učencev do teh otrok podatek lahko dober, saj pomeni, da učitelji svojih zadržkov, ki 

so zelo verjetno povezani z negativnimi stališči, ne bodo prenašali na otroke oziroma jih otroci 

ne bodo nujno ponotranjili. Ni namreč nujno, da bodo učitelji svoja stališča prenesli tudi na 

praktično delo v razredu (Peček in Macura - Milovanović, 2012). Pri tem pa velja tudi povedati, 

da so odgovori učencev mogoče povezani z njihovim pogledom na vlogo učitelja in tem, kar 

teoretično govori v razredu, in ne toliko z realnim stanjem. Če je namreč na šoli zelo malo ali 

nič učencev določene etnije (npr. v tem primeru gotovo Romov), se učenci zelo verjetno pri 

oblikovanju svojih mnenj ravnajo po tem, kar pri učiteljih doživljajo na teoretični ravni. Ali kot 

je bilo izpostavljeno v intervjujih z učitelji: »Učitelj v razredu govori, kar je prav, čeprav se 

sam v življenju tako ne obnaša in v to ne verjame« (U1); »Otroci bi morali videt realen odnos 

učiteljev, da bi lahko podali oceno« (FU2). V luči teh ugotovitev se nam zdi toliko pomembneje 

raziskati izrazito negativen odnos učiteljev iz Izole do Romov in Albancev. Čeprav namreč 

učenci iz Izole, kot kažejo podatki, tega ne zaznavajo, se lahko negativen odnos učiteljev 

nezavedno prenaša na otroke in ne nazadnje deluje tudi v smeri samouresničujoče napovedi. 

Poleg tega se lahko vedno vprašamo, kako dolgo lahko učitelj prikriva svoj realen odnos 

oziroma kdaj bodo njegovi predsodki in/ali strahovi prišli na površje. Čeprav smo se spraševali, 

ali bi bili odgovori učiteljev drugačni, če bi imeli več izkušenj z učenci Romi in Albanci, se 
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obenem lahko vprašamo, kako bodo učitelji s temi učenci delali, koliko jim bodo pomagali in 

ne nazadnje iskali poti uspešne inkluzije, če se bodo obenem morali spoprijemati in boriti z 

lastnim negativnim odnosom do njih. Zato se nam zdi pomembno ne samo raziskati razloge za 

izstopajoče negativen odnos učiteljev iz Izole do omenjenih etnij, ampak tudi organizirati 

seminarje, delavnice itn. za učitelje, ki bi jim pomagale premagati njihove stereotipe, 

predsodke, strahove itn. 

5.2.3.2 Mnenje učiteljev o odnosu učiteljev do etnij 

Mnenje učiteljev o odnosu učiteljev do etnij je predstavljeno skozi dve dimenziji, in sicer skozi 

dimenzijo mnenja o stopnji spoštovanja učiteljev in skozi dimenzijo mnenja o odločitvi o 

sprejetju pripadnika določene etnije v razred pri učiteljih. Rezultati so predstavljeni v štirih 

podpoglavjih glede na neodvisno spremenljivko (spol, razred poučevanja, kraj poučevanja, 

trajanje delovne dobe), pri tem pa so v preglednicah podane povprečne vrednosti, s katerimi so 

učitelji označili svoje stališče o dveh navedenih dimenzijah. Na koncu podpoglavij so 

predstavljene nanje vezane temeljne ugotovitve z razpravo, pri čemer izhajamo samo iz tistih 

podatkov, pri katerih so se pokazale statistično pomembne razlike.  

5.2.3.2.1 Mnenje učiteljev glede na spol o odnosu učiteljev do etnij 

Preglednica 135: Mnenje učiteljev glede na spol o stopnji spoštovanja učiteljev do etnij 

Koliko učitelji po mnenju 

učiteljev spoštujejo … 

Spol 

Učiteljice Učitelji Mann-Whitneyjev preizkus 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovence 4,30 ,484 4,35 ,587 1017,000 0,614 

Italijane 4,28 ,450 4,32 ,582 871,500 0,642 

Madžare 4,27 ,471 4,35 ,587 970,000 0,441 

Rome 4,04 ,698 4,10 ,768 1029,000 0,799 

Albance 4,03 ,702 4,16 ,834 1165,500 0,360 

Kenijce 4,22 ,500 4,21 ,787 810,000 0,665 

Makedonce 4,21 ,488 4,21 ,713 865,500 0,844 

Bošnjake 4,15 ,531 4,22 ,732 904,000 0,521 

Hrvate 4,18 ,525 4,26 ,653 980,500 0,474 

Srbe 4,15 ,551 4,26 ,653 977,000 0,388 

Angleže 4,32 ,470 4,33 ,594 778,500 0,811 

Kitajce 4,20 ,533 4,32 ,582 879,500 0,391 

Nemce 4,30 ,460 4,32 ,582 825,000 0,777 
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Anketirane učiteljice so podale najvišjo oceno stopnje spoštovanja učiteljev do Angležev 

(povprečna vrednost: 4,32), anketirani učitelji pa so podali najvišjo oceno stopnje spoštovanja 

učiteljev do Slovencev in Madžarov (povprečna vrednost: 4,35). Anketirane učiteljice so podale 

najnižjo oceno stopnje spoštovanja učiteljev do Albancev (povprečna vrednost: 4,03), 

anketirani učitelji pa so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učiteljev do 

Romov (povprečna vrednost: 4,10). 

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med učiteljicami in učitelji ne kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učitelji spoštujejo Slovence, Italijane, Madžare, 

Rome, Albance, Kenijce, Makedonce, Bošnjake, Hrvate, Srbe, Angleže, Kitajce, Nemce. Ocene 

enih in drugih so do vseh etnij izrazito visoke, in sicer nad 4,00. 

 

Preglednica 136: Mnenje učiteljev glede na spol o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, 

v razred sprejeli učenca določenih etnij 

Ali bi učitelji po mnenju 

učiteljev v razred sprejeli 

… 

Spol 

Učiteljice Učitelji Mann-Whitneyjev preizkus 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovenca 4,49 ,580 4,71 ,561 1228,000 0,072 

Italijana 4,36 ,587 4,57 ,676 1158,000 0,090 

Madžara 4,32 ,648 4,67 ,577 1239,500 0,019 

Roma 4,01 ,927 4,43 ,746 1224,000 0,054 

Albanca 4,11 ,845 4,52 ,750 1245,500 0,026 

Kenijca 4,13 ,757 4,52 ,750 1209,500 0,024 

Makedonca 4,28 ,636 4,48 ,814 1137,500 0,111 

Bošnjaka  4,29 ,669 4,48 ,814 1160,500 0,139 

Hrvata 4,32 ,626 4,57 ,676 1449,000 0,063 

Srba 4,30 ,639 4,60 ,681 1182,000 0,036 

Angleža 4,37 ,608 4,57 ,676 1142,500 0,119 

Kitajca 4,19 ,748 4,57 ,676 1222,500 0,023 

Nemca 4,36 ,605 4,57 ,676 1145,000 0,092 

 

Anketirani učiteljice in učitelji so podali najvišjo povprečno oceno odločitve učiteljev o 

sprejetju Slovenca v razred, in sicer: učiteljice (povprečna vrednost: 4,49), učitelji (povprečna 

vrednost: 4,71). 

 

Anketirani učiteljice in učitelji so podali najnižjo povprečno oceno odločitve učiteljev o 

sprejetju Roma v razred, in sicer: učiteljice (povprečna vrednost: 4,01), učitelji (povprečna 

vrednost: 4,43). 
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Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se kljub sicer zelo visokim ocenam učiteljic in 

učiteljev med njimi kažejo statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učitelji v razred 

sprejeli Madžara (povprečna vrednost učiteljice: 4,32; povprečna vrednost učitelji: 4,67), 

Albanca (povprečna vrednost učiteljice: 4,11; povprečna vrednost učitelji: 4,52), Kenijca 

(povprečna vrednost učiteljice: 4,13; povprečna vrednost učitelji: 4,52), Srba (povprečna 

vrednost učiteljice: 4,30; povprečna vrednost učitelji: 4,60) in Kitajca (povprečna ocena 

učiteljice: 4,19; povprečna vrednost učitelji: 4,57). 

5.2.3.2.1.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učiteljev in učiteljic o odnosu učiteljev 

do etnij 

Čeprav so ocene vedno izrazito visoke, in sicer višje od 4,00, so učitelji pokazali nekoliko boljše 

mnenje od učiteljic, saj so njihove povprečne vrednosti vedno višje od 4,50, medtem ko so 

povprečne vrednosti, ki jih izražajo učiteljice, nižje od 4,50. Ta podatek ne glede na to, da so 

povprečne vrednosti visoke, nakazuje, da učitelji tudi odnos svojih kolegov do drugih etnij 

zaznavajo kot nekoliko boljšega od učiteljic. Tudi tokrat lahko razloge iščemo v tem, da mogoče 

učitelji temu vprašanju ne posvečajo tolikšne pozornosti kot učiteljice, lahko pa preprosto 

izhajajo iz lastnega odnosa do etnij, ki je, kot smo videli, nekoliko boljši od odnosa učiteljic.  
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5.2.3.2.2 Mnenje učiteljev glede na razred poučevanja o odnosu učiteljev do etnij 

Preglednica 137: Mnenje učiteljev glede na razred poučevanja o stopnji spoštovanja učiteljev 

do etnij 

 

 

Razredni učitelji so podali najvišjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učiteljev do Italijanov 

(povprečna vrednost: 4,25), predmetni učitelji pa do Angležev (povprečna vrednost: 4,35). 

Razredni učitelji so podali najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učiteljev do Albancev 

(povprečna vrednost: 4,04), predmetni učitelji pa do Romov (povprečna vrednost: 4,10). 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med razrednimi in predmetnimi učitelji ne kažejo 

statistično pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učitelji spoštujejo Slovence, Italijane, 

Madžare, Rome, Albance, Kenijce, Makedonce, Bošnjake, Hrvate, Srbe, Angleže, Kitajce, 

Nemce. Ocene enih in drugih so v vseh primerih izrazito visoke, in sicer nad 4,00. 

 

 

 

 

 

Koliko učitelji po 

mnenju učiteljev 

spoštujejo … 

Delovno mesto Mann-Whitneyjev 

preizkus Razredni učitelj Predmetni učitelj 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovence 4,24 ,436 4,34 ,507 1750,000 0,329 

Italijane 4,25 ,442 4,31 ,482 1488,000 0,566 

Madžare 4,24 ,436 4,32 ,503 1611,500 0,425 

Rome 4,08 ,640 4,10 ,692 1563,000 0,940 

Albance 4,04 ,690 4,11 ,714 1546,000 0,617 

Kenijce 4,22 ,422 4,25 ,580 1318,000 0,641 

Makedonce 4,21 ,415 4,25 ,538 1484,000 0,651 

Bošnjake 4,17 ,482 4,21 ,562 1515,500 0,684 

Hrvate 4,17 ,482 4,24 ,544 1577,500 0,519 

Srbe 4,13 ,537 4,22 ,553 1590,000 0,425 

Angleže 4,22 ,422 4,35 ,497 1459,000 0,224 

Kitajce 4,21 ,415 4,26 ,551 1424,500 0,512 

Nemce 4,21 ,415 4,33 ,491 1510,500 0,242 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

302 

 

Preglednica 138: Mnenje učiteljev glede na razred poučevanja o tem, ali bi učitelji, če bi imeli 

možnost izbire, v svoj razred sprejeli učenca določenih etnij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razredni učitelji so podali najvišjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o sprejetju Angleža 

in Nemca v razred (povprečna vrednost: 4,32), predmetni učitelji pa o sprejetju Slovenca v 

razred (povprečna vrednost: 4,55). 

 

Razredni učitelji so podali najnižjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o sprejetju Roma in 

Kenijca v razred (povprečna vrednost: 4,05), predmetni učitelji pa o sprejetju Roma v razred 

(povprečna vrednost: 4,14).  

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med razrednimi in predmetnimi učitelji ne kažejo 

statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj 

razred sprejeli Slovence, Italijane, Madžare, Rome, Albance, Kenijce, Makedonce, Bošnjake, 

Hrvate, Srbe, Angleže, Kitajce, Nemce. Ocene enih in drugih so izrazito visoke, in sicer nad 

4,00. 

Ali bi učitelji po 

mnenju učiteljev v 

razred sprejeli … 

Delovno mesto Mann-Whitneyjev 

preizkus Razredni učitelj Predmetni učitelj 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovenca 4,30 ,635 4,55 ,560 1738,500 0,068 

Italijana 4,27 ,631 4,43 ,588 1514,000 0,282 

Madžara 4,18 ,733 4,42 ,602 1562,000 0,149 

Roma 4,05 ,999 4,14 ,856 1390,000 0,776 

Albanca 4,14 ,854 4,22 ,808 1345,000 0,693 

Kenijca 4,05 ,805 4,28 ,724 1450,500 0,203 

Makedonca 4,27 ,703 4,35 ,644 1392,000 0,653 

Bošnjaka 4,17 ,834 4,37 ,632 1574,000 0,342 

Hrvata 4,22 ,736 4,40 ,597 1608,500 0,277 

Srba 4,18 ,733 4,40 ,611 1564,000 0,195 

Angleža 4,32 ,646 4,43 ,603 1469,500 0,427 

Kitajca 4,10 ,889 4,32 ,686 1415,500 0,324 

Nemca 4,32 ,646 4,42 ,602 1424,500 0,509 
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5.2.3.2.3 Mnenje učiteljev glede na kraj poučevanja o odnosu učiteljev do etnij 

Preglednica 139: Mnenje učiteljev glede na kraj poučevanja o stopnji spoštovanja učiteljev do 

posameznih etnij 

Koliko 

učitelji po 

mnenju 

učiteljev 

spoštujejo … 

Kraj poučevanja 

Izola Kočevje Koper Kranj Lendava Ljubljana 

Kruskal-

Wallisov 

preizkus 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovence 4,22 ,428 4,39 ,499 4,34 ,484 4,37 ,597 4,47 ,514 4,24 ,480 4,306 0,506 

Italijane 4,22 ,428 4,37 ,496 4,33 ,480 4,32 ,582 4,38 ,506 4,24 ,435 2,176 0,824 

Madžare 4,22 ,428 4,37 ,496 4,35 ,485 4,32 ,582 4,41 ,507 4,24 ,484 2,494 0,777 

Rome 3,94 ,556 3,83 ,868 4,12 ,711 4,28 ,575 4,42 ,507 4,07 ,654 9,272 0,099 

Albance 4,00 ,767 4,00 ,894 4,21 ,620 4,00 ,795 4,31 ,480 4,09 ,668 2,100 0,835 

Kenijce 4,06 ,772 4,35 ,493 4,28 ,614 4,24 ,562 4,33 ,492 4,22 ,471 1,873 0,866 

Makedonce 4,18 ,529 4,30 ,571 4,25 ,585 4,22 ,548 4,31 ,480 4,22 ,467 0,926 0,968 

Bošnjake  4,11 ,583 4,23 ,612 4,24 ,577 4,22 ,548 4,31 ,480 4,16 ,520 1,485 0,915 

Hrvate 4,17 ,514 4,22 ,600 4,28 ,528 4,22 ,548 4,36 ,497 4,18 ,535 1,601 0,901 

Srbe 4,17 ,514 4,22 ,600 4,24 ,577 4,17 ,618 4,31 ,480 4,18 ,535 0,835 0,975 

Angleže 4,25 ,447 4,42 ,507 4,40 ,500 4,22 ,548 4,38 ,506 4,30 ,462 2,679 0,749 

Kitajce 4,24 ,437 4,32 ,478 4,32 ,557 4,24 ,562 4,33 ,492 4,18 ,576 1,531 0,909 

Nemce 4,24 ,437 4,42 ,507 4,36 ,490 4,22 ,548 4,33 ,492 4,29 ,458 2,261 0,812 

 

Anketirani učitelji iz Ljubljane (povprečna vrednost: 4,75), Kopra (povprečna vrednost: 4,40) 

in iz Izole (povprečna vrednost: 4,25) so podali najvišjo oceno stopnje spoštovanja učiteljev do 

Angležev. Učitelji iz Kočevja (povprečna vrednost: 4,42) so podali najvišjo oceno stopnje 

spoštovanja učiteljev do Angležev in Nemcev. 

Učitelji iz Lendave (povprečna vrednost: 4,47) in Kranja (povprečna vrednost: 4,37) so podali 

najvišjo oceno stopnje spoštovanja učiteljev do Slovencev. 

 

Anketirani učenci iz Kopra (povprečna vrednost: 4,12), Ljubljane (povprečna vrednost: 4,07), 

Izole (povprečna vrednost: 3,94) in iz Kočevja (povprečna vrednost: 3,83) so podali najnižjo 

oceno stopnje spoštovanja učiteljev do Romov. 

 

Učitelji iz Kranja (povprečna vrednost: 4,00) so podali najnižjo povprečno oceno stopnje 

spoštovanja učiteljev do Albancev. Učitelji iz Lendave (povprečna vrednost: 4,31) so podali 

najnižjo povprečno oceno stopnje spoštovanja učiteljev do Makedoncev, Bošnjakov, Srbov in 

Albancev. 
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Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učitelji iz različnih krajev ne kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učitelji spoštujejo Slovence, Italijane, Madžare, 

Rome, Albance, Kenijce, Makedonce, Bošnjake, Hrvate, Srbe, Angleže, Kitajce, Nemce.  

 

Preglednica 140: Mnenje učiteljev glede na kraj poučevanja o tem, ali bi učitelji, če bi imeli 

možnost izbire, v svoj razred sprejeli učenca določenih etnij 

Ali bi učitelji 

po mnenju 

učiteljev v 

razred 

sprejeli … 

Kraj poučevanja 

Izola Kočevje Koper Kranj Lendava Ljubljana 

Kruskal-

Wallisov 

preizkus 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovenca 4,07 ,594 4,64 ,492 4,52 ,580 4,41 ,618 4,50 ,607 4,64 ,529 12,050 0,034 

Italijana 4,06 ,574 4,52 ,512 4,35 ,629 4,31 ,602 4,32 ,671 4,57 ,544 10,155 0,071 

Madžara 4,00 ,535 4,52 ,512 4,28 ,678 4,25 ,683 4,50 ,607 4,50 ,624 10,666 0,058 

Roma 3,50 ,650 4,32 ,894 3,96 ,916 4,25 ,683 4,45 ,605 4,13 ,980 14,397 0,013 

Albanca 3,50 ,650 4,38 ,740 4,15 ,881 4,29 ,686 4,37 ,597 4,28 ,886 14,350 0,014 

Kenijca 3,57 ,646 4,40 ,754 4,24 ,723 4,25 ,683 4,32 ,671 4,35 ,737 13,628 0,018 

Makedonca 4,00 ,655 4,45 ,605 4,32 ,690 4,25 ,683 4,35 ,671 4,43 ,620 5,805 0,326 

Bošnjaka  4,00 ,632 4,48 ,512 4,31 ,679 4,29 ,686 4,35 ,671 4,43 ,720 6,807 0,235 

Hrvata 4,06 ,574 4,50 ,512 4,31 ,679 4,29 ,686 4,40 ,598 4,48 ,623 6,871 0,230 

Srba 4,07 ,594 4,50 ,512 4,31 ,679 4,29 ,686 4,37 ,597 4,46 ,657 5,897 0,316 

Angleža 4,07 ,594 4,55 ,510 4,38 ,637 4,35 ,606 4,35 ,671 4,54 ,585 8,345 0,138 

Kitajca 3,71 ,611 4,40 ,598 4,32 ,690 4,24 ,831 4,32 ,671 4,39 ,745 11,318 0,045 

Nemca 4,00 ,535 4,55 ,510 4,36 ,638 4,35 ,606 4,35 ,671 4,53 ,588 10,371 0,065 

 

Anketirani učitelji iz Kočevja (povprečna vrednost: 4,64), Ljubljane (povprečna vrednost: 

4,64), Kopra (povprečna vrednost: 4,52) in iz Kranja (povprečna vrednost: 4,41) so podali 

najvišjo oceno učiteljeve odločitve o sprejetju Slovenca v razred. Učitelji iz Izole (povprečna 

vrednost: 4,07) so podali najvišjo oceno učiteljeve odločitve o sprejetju Slovenca, Srba in 

Angleža v razred. Učitelji iz Lendave (povprečna vrednost: 4,50) so podali najvišjo oceno 

učiteljeve odločitve o sprejetju Slovenca in Madžara v razred. 

 

Anketirani učitelji iz Kočevja (povprečna vrednost: 4,32), Ljubljane (povprečna vrednost: 4,13) 

in iz Kopra (povprečna vrednost: 3,96) so podali najnižjo oceno učiteljeve odločitve o sprejetju 

Roma v razred. Učitelji iz Izole (povprečna vrednost: 3,50) so podali najnižjo oceno učiteljeve 

odločitve o sprejetju Roma in Albanca v razred. Učitelji iz Kranja (povprečna vrednost: 4,24) 
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so podali najnižjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o sprejetju Kitajca v razred. Učitelji iz 

Lendave (povprečna vrednost: 4,32) so podali najnižjo povprečno oceno učiteljeve odločitve o 

sprejetju Italijana, Kenijca in Kitajca v razred. 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učitelji iz različnih krajev kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred 

sprejeli Slovenca, Roma, Albanca, Kenijca in Kitajca. 

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Slovenca, je pokazala statistično 

pomembne razlike med učitelji iz Izole in Ljubljane (p = 0,016). Učitelji iz Izole (povprečna 

vrednost: 4,07) imajo o tem slabše mnenje kot učitelji iz Ljubljane (povprečna vrednost: 4,64), 

pri čemer je povprečna ocena enih in drugih zelo visoka. 

 

Statistično pomembne razlike v okviru mnenja učiteljev o tem, ali bi učitelji, če bi imeli 

možnost izbire, v svoj razred sprejeli Roma, so se pokazale med učenci iz Izole in Kočevja       

(p = 0,025) ter Izole in Lendave (p = 0,014). Učitelji iz Izole (povprečna vrednost: 3,50) so do 

tega vprašanja bolj kritični kot učitelji iz Kočevja (povprečna vrednost: 4,32) in Lendave 

(povprečna vrednost: 4,45). 

 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v okviru mnenja učencev o tem, ali bi 

učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Albanca, med učenci iz Izole in 

Ljubljane (p = 0,007), Izole in Kočevja (p = 0,014) ter Izole in Lendave (p = 0,037). 

Učitelji iz Izole (povprečna vrednost: 3,50) imajo o tem slabše mnenje kot učitelji iz Ljubljane 

(povprečna vrednost: 4,28), Kočevja (povprečna vrednost: 4,38) in iz Lendave (povprečna 

vrednost: 4,37). 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učiteljev o tem, ali bi učitelji, 

če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Kenijca, med učitelji iz Izole in Ljubljane        

(p = 0,009) ter Izole in Kočevja (p = 0,016). Učitelji iz Izole (povprečna vrednost: 3,57) imajo 

o tem slabše mnenje kot učitelji iz Ljubljane (povprečna vrednost: 4,35) in Kočevja (povprečna 

vrednost: 4,40). 
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Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi v okviru mnenja učiteljev o tem, ali bi učitelji, 

če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Kitajca, med učitelji iz Izole in Ljubljane         

(p = 0,016). Učitelji iz Izole (povprečna vrednost: 3,71) imajo o tem slabše mnenje kot učitelji 

iz Ljubljane (povprečna vrednost: 4,39). 

5.2.3.2.3.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učiteljev glede na kraj poučevanja o 

odnosu učiteljev do etnij 

V vseh krajih imajo učitelji zelo dobro mnenje o odnosu učiteljev do Slovencev, saj so 

povprečne vrednosti vedno višje od 4,00. 

 

Tudi mnenje o odnosu do preostalih navedenih etnij je v vseh krajih dobro, in sicer so povprečne 

vrednosti vedno višje od 4,00, razen v primeru učiteljev iz Izole. Njihove povprečne vrednosti 

se namreč vedno spustijo pod 4,00. Še najboljše mnenje imajo o pripravljenosti učiteljev, da v 

razred sprejmejo Kitajca (3,71), nato Kenijca (3,57), medtem ko imajo najslabše mnenje o 

pripravljenosti učiteljev po sprejetju Roma in Albanca (v obeh primerih povprečna ocena 3,50). 

Zaznan odnos se sklada z realnim stanjem, ki ga kaže prvi sklop naše raziskave, saj – kot smo 

videli – so učitelji iz Izole v primerjavi z učitelji iz drugih krajev najmanj pripravljeni sprejeti 

pripadnika teh etnij v razred. Ker je na splošno mnenje učiteljev iz Izole o pripravljenosti 

njihovih kolegov po sprejetju omenjenih etnij v razred bistveno nižje od učiteljev v preostalih 

krajih, je jasno, da gre za problem, ki bi ga bilo treba nadalje raziskati predvsem na terenu, z 

opazovanjem dogajanja na šoli, dela v razredu, z nudenjem supervizije učiteljem (gl. npr. tudi 

Šarić, 2006) in možnosti, da se učitelji spoprimejo z lastnimi predsodki, s stereotipi ali samo 

strahovi ter pomisleki v povezavi z odnosom do drugih etnij (gl. npr. Chakir in Peček, 2014). 
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5.2.3.2.4 Mnenje učiteljev glede na delovno dobo o odnosu učiteljev do etnij 

Preglednica 141: Mnenje učiteljev glede na delovno dobo o stopnji spoštovanja učiteljev do 

etnij 

Koliko 

učitelji po 

mnenju 

učiteljev 

spoštujejo 

… 

Leta delovne dobe 

1–6 7–18 19–30 31–40 

Kruskal-

Wallisov 

preizkus 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovence 4,33 ,617 4,30 ,502 4,36 ,483 4,30 ,470 0,381 0,944 

Italijane 4,43 ,514 4,26 ,486 4,31 ,469 4,28 ,461 1,342 0,719 

Madžare 4,43 ,514 4,29 ,497 4,30 ,502 4,29 ,470 0,893 0,827 

Rome 4,06 ,772 4,19 ,585 4,00 ,766 4,22 ,548 1,785 0,618 

Albance 4,21 ,699 4,13 ,680 4,02 ,783 4,21 ,535 1,077 0,783 

Kenijce 4,31 ,630 4,18 ,623 4,29 ,500 4,29 ,470 0,861 0,853 

Makedonce 4,31 ,630 4,25 ,519 4,23 ,501 4,28 ,461 0,395 0,941 

Bošnjake  4,29 ,611 4,25 ,519 4,16 ,560 4,20 ,523 1,041 0,791 

Hrvate 4,36 ,497 4,29 ,498 4,17 ,562 4,20 ,523 1,967 0,579 

Srbe 4,29 ,611 4,27 ,493 4,15 ,582 4,20 ,523 1,420 0,701 

Angleže 4,43 ,514 4,31 ,510 4,33 ,476 4,29 ,470 0,697 0,874 

Kitajce 4,31 ,630 4,25 ,483 4,23 ,581 4,29 ,470 0,274 0,965 

Nemce 4,46 ,519 4,27 ,490 4,33 ,474 4,29 ,470 1,660 0,646 

 

Anketirani učitelji z 1–6 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,46) so podali najvišjo oceno 

stopnje spoštovanja učiteljev do Nemcev, učitelji z 7–18 let delovne dobe (povprečna vrednost: 

4,31) do Angležev, učitelji z 19–30 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,36) in učitelji z 

31–40 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,30) do Slovencev. 

 

Anketirani učitelji z 1–6 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,06) in učitelji z 19–30 let 

delovne dobe (povprečna vrednost: 4,00) so podali najnižjo oceno stopnje spoštovanja učiteljev 

do Romov, učitelji z 7–18 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,13) do Albancev in učitelji 

z 31–40 leti delovne dobe (povprečna vrednost: 4,20) do Bošnjakov, Hrvatov in do Srbov. 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učitelji z različno delovno dobo ne kažejo 

statistično pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učitelji spoštujejo Slovence, Italijane, 

Madžare, Rome, Albance, Kenijce, Makedonce, Bošnjake, Hrvate, Srbe, Angleže, Kitajce, 

Nemce. Ocene učiteljev ne glede na delovno dobo so izrazito visoke, in sicer nad 4,00. 
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Preglednica 142: Mnenje učiteljev glede na delovno dobo o tem, ali bi učitelji, če bi imeli 

možnost izbire, v svoj razred sprejeli učenca določenih etnij 

Ali bi 

učitelji po 

mnenju 

učiteljev v 

razred 

sprejeli … 

Leta delovne dobe 

1–6 7–18 19–30 31–40 

Kruskal-

Wallisov 

preizkus 

x̅ SD x̅ SD x̅ SD x̅ SD H p 

Slovence 4,81 ,403 4,54 ,539 4,43 ,647 4,50 ,516 5,196 0,158 

Italijane 4,63 ,500 4,45 ,541 4,32 ,681 4,37 ,500 2,987 0,394 

Madžare 4,56 ,629 4,45 ,541 4,29 ,726 4,37 ,500 2,471 0,481 

Rome 4,31 ,704 4,25 ,837 3,97 ,991 4,19 ,655 2,920 0,404 

Albance 4,63 ,500 4,31 ,735 4,03 ,936 4,19 ,655 6,638 0,084 

Kenijce 4,56 ,629 4,38 ,635 4,04 ,844 4,27 ,594 7,869 0,049 

Makedonce 4,56 ,629 4,43 ,575 4,21 ,720 4,40 ,507 4,734 0,192 

Bošnjake  4,69 ,479 4,42 ,572 4,20 ,777 4,37 ,500 6,521 0,089 

Hrvate 4,69 ,479 4,44 ,539 4,26 ,705 4,37 ,500 5,793 0,122 

Srbe 4,69 ,479 4,44 ,541 4,25 ,722 4,37 ,500 6,004 0,111 

Angleže 4,69 ,479 4,48 ,542 4,31 ,701 4,40 ,507 4,725 0,193 

Kitajce 4,50 ,730 4,43 ,540 4,12 ,860 4,25 ,577 4,868 0,182 

Nemce 4,69 ,479 4,47 ,542 4,28 ,696 4,40 ,507 5,602 0,133 

 

Anketirani učitelji z 1–6 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,81), z 7–18 let delovne dobe 

(povprečna vrednost: 4,54), učitelji z 19–30 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,43) in 

učitelji z 31–40 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,50) so podali najvišjo oceno učiteljeve 

odločitve o sprejetju Slovenca v razred. 

 

Anketirani učitelji z 1–6 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,31), z 7–18 let delovne dobe 

(povprečna vrednost: 4,25) in učitelji z 19–30 let delovne dobe (povprečna vrednost: 3,97) so 

podali najnižjo oceno učiteljeve odločitve o sprejetju Roma v razred. Učitelji z 31–40 let 

delovne dobe (povprečna vrednost: 4,19) so podali najnižjo oceno učiteljeve odločitve o 

sprejetju Roma in Albanca v razred. 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se med učitelji z različno delovno dobo kažejo 

statistično pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj 

razred sprejeli Kenijca. 
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Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD v okviru mnenja učiteljev o tem, ali bi 

učitelji, če bi imeli možnost izbire, v svoj razred sprejeli Kenijca, ni pokazala statistično 

pomembnih razlik med posameznimi pari učiteljev z različno delovno dobo. 

5.2.3.2.4.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učiteljev glede na delovno dobo o odnosu 

učiteljev do etnij 

Glede na leta delovne dobe so se statistično pomembne razlike med učitelji pokazale samo v 

mnenju o tem, ali bi učitelji v razred sprejeli Kenijca. Čeprav so ocene zelo visoke (nad 4,00), 

lahko ugotovimo, da je najboljše mnenje učiteljev z 1–6 let delovne dobe, najslabše pa učiteljev 

z 19–30 let delovne dobe. Tovrsten rezultat lahko povežemo s tem, da so učitelji z manjšo 

delovno dobo v fazi preživetja in odkrivanja ter stabilizacije; mladi učitelji so do drugih kolegov 

bolj zadržani, previdni, do starejših spoštljivi, postopno imajo vse več zaupanja vase (Javrh, 

2009), kar lahko vse vpliva na boljše zaznavanje odnosov na šoli. Kljub temu pa se moramo 

vprašati, zakaj so edina etnija, pri kateri se kažejo statistično pomembne razlike, ravno Kenijci. 

Po našem prepričanju gre bolj kot v fazah učiteljeve poklicne poti iskati odgovor v starosti 

učiteljev. Predpostavljamo lahko, da se je v mlajših učiteljih tudi med izobraževanjem 

oblikovala večja ozaveščenost do problema rasizma, mobilnost med mlajšimi (npr. Erasmus 

izmenjave) je tudi v porastu, kar pomeni, da se študentje, ki se izobražujejo za učiteljski poklic, 

v zadnjih letih bolj kot nekoč srečujejo z različnimi posamezniki iz različnih držav sveta, tudi 

s temnopoltimi. Stik z drugačnim je zato za mlajše bolj kot za starejše del vsakdana in je zelo 

verjetno, da zato nimajo občutka, vsaj ne v tolikšni meri kot starejši, da bi bil odnos učiteljev 

do temnopoltih kakor koli drugačen od odnosa učiteljev do belopoltih. Poleg tega so tudi analize 

učbenikov zgodovine in geografije pokazale, da se v njih predstavlja izrazito stereotipizirana 

negativna podoba Afrike in Afričanov (Uršič, 2010), kar lahko tudi vpliva na to, da imajo 

učitelji sami, ki so s tovrstnimi učbeniki dolga leta delali, slabša stališča do temnopoltih 

Afričanov in da svoja stališča povezujejo tudi z zaznavanjem stališč drugih učiteljev.   
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5.2.3.3 Primerjava mnenja učencev in učiteljev o odnosu učiteljev do etnij 

Mnenje učencev in učiteljev o odnosu učiteljev do etnij primerjamo na ravni dimenzije mnenja 

o stopnji spoštovanja učencev do etnij in dimenzije mnenja o odločitvi o sprejemu pripadnika 

določene etnije v razred, pri tem pa so v preglednicah podane povprečne vrednosti, s katerimi 

so učenci in učitelji označili svoje stališče o dveh navedenih dimenzijah. V temeljnih 

ugotovitvah z razpravo izhajamo samo iz tistih podatkov, pri katerih so se pokazale statistično 

pomembne razlike. 

 

Preglednica 143: Mnenje učencev in učiteljev o stopnji spoštovanja učiteljev do etnij 

Koliko učitelji po mnenju 

učencev in učiteljev 

spoštujejo … 

Učenci/Učitelji 

Učenci Učitelji Mann-Whitneyjev preizkus 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovence 4,76 ,494 4,32 ,496 43324,000 0,000 

Italijane 4,41 ,797 4,30 ,474 56529,500 0,000 

Madžare 4,39 ,852 4,31 ,492 59743,000 0,000 

Rome 4,12 1,034 4,09 ,681 67124,500 0,032 

Albance 4,24 ,956 4,10 ,708 60782,000 0,001 

Kenijce 4,22 ,978 4,24 ,554 57861,000 0,066 

Makedonce 4,30 ,911 4,24 ,518 59452,000 0,002 

Bošnjake 4,35 1,555 4,20 ,548 59075,000 0,000 

Hrvate 4,41 ,823 4,22 ,534 56220,000 0,000 

Srbe 4,32 ,907 4,21 ,550 59095,000 0,000 

Angleže 4,53 ,748 4,33 ,486 49022,000 0,000 

Kitajce 4,28 ,978 4,25 ,529 56662,500 0,004 

Nemce 4,44 ,852 4,31 ,479 52492,000 0,000 

 

Anketirani učenci (povprečna vrednost: 4,76) so podali najvišjo oceno stopnje spoštovanja 

učiteljev do Slovencev. Anketirani učitelji (povprečna vrednost: 4,33) so podali najvišjo oceno 

stopnje spoštovanja učiteljev do Angležev. Anketirani učenci (povprečna vrednost: 4,12) in 

učitelji (povprečna vrednost: 4,09) so podali najnižjo oceno stopnje spoštovanja učiteljev do 

Romov. 

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med učenci in učitelji kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, koliko učitelji spoštujejo Slovence (povprečna vrednost 

učenci: 4,76; povprečna vrednost učitelji: 4,32), Italijane (povprečna vrednost učenci: 4,41; 

povprečna vrednost učitelji: 4,30), Madžare (povprečna vrednost učenci: 4,39; povprečna 

vrednost učitelji: 4,31), Rome (povprečna vrednost učenci: 4,12; povprečna vrednost učitelji: 
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4,09), Albance (povprečna vrednost učenci: 4,24; povprečna vrednost učitelji: 4,10), 

Makedonce (povprečna vrednost učenci: 4,30; povprečna vrednost učitelji: 4,24), Bošnjake 

(povprečna vrednost učenci: 4,35; povprečna vrednost učitelji: 4,20), Hrvate (povprečna 

vrednost učenci: 4,41; povprečna vrednost učitelji: 4,22), Srbe (povprečna vrednost učenci: 

4,32; povprečna vrednost učitelji: 4,21), Angleže (povprečna vrednost učenci: 4,53; povprečna 

vrednost učitelji: 4,33), Kitajce (povprečna vrednost učenci: 4,28; povprečna vrednost učitelji: 

4,25 in Nemce (povprečna vrednost učenci: 4,44; povprečna vrednost učitelji: 4,31). Kot je 

razvidno iz preglednice, imajo v vseh teh primerih učenci nekoliko boljše mnenje o stopnji 

spoštovanja učiteljev, kot ga imajo učitelji, pri tem pa velja poudariti, da so ocene v vseh 

navedenih primerih zelo visoke (nad 4,00). 

 

Preglednica 144: Mnenje učencev in učiteljev o odločitvi učiteljev o (ne)sprejetju učenca 

določenih etnij v razred 

Ali bi učitelji po mnenju 

učencev/učiteljev v razred 

sprejeli … 

Učenci/Učitelji 

Učenci Učitelji Mann-Whitneyjev preizkus 

x̅ SD x̅ SD U p 

Slovence 4,87 ,397 4,51 ,577 50297,000 0,000 

Italijane 4,36 ,792 4,40 ,595 70392,000 0,692 

Madžare 4,29 ,894 4,38 ,627 72176,500 0,925 

Rome 3,93 1,129 4,12 ,876 76814,500 0,192 

Albance 4,07 1,045 4,21 ,812 73330,500 0,445 

Kenijce 4,02 1,062 4,24 ,738 74779,500 0,128 

Makedonce 4,13 1,011 4,34 ,651 75032,000 0,198 

Bošnjake 4,19 ,986 4,34 ,669 75387,500 0,462 

Hrvate 4,32 ,872 4,37 ,622 71146,500 0,571 

Srbe 4,27 1,581 4,37 ,633 73581,000 0,624 

Angleže 4,48 ,772 4,42 ,609 63750,000 0,026 

Kitajce 4,09 1,068 4,28 ,720 73522,000 0,301 

Nemce 4,35 ,874 4,40 ,608 68006,000 0,447 

 

Anketirani učenci (povprečna vrednost: 4,87) in učitelji (povprečna vrednost: 4,51) so podali 

najvišjo oceno odločitve učiteljev o sprejemu Slovenca v razred. Anketirani učenci (povprečna 

vrednost: 3,93) in učitelji (povprečna vrednost: 4,12) so podali najnižjo oceno odločitve 

učiteljev o sprejetju Roma v razred. 

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se med učenci in učitelji kažejo statistično 

pomembne razlike v mnenju o tem, ali bi učitelji, če bi imeli možnost izbire, v razred sprejeli 

Slovenca (povprečna vrednost učenci: 4,87; povprečna vrednost učitelji: 4,51) in Angleža 
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(povprečna vrednost učenci: 4,48; povprečna vrednost učitelji: 4,42). V obeh primerih imajo 

učenci nekoliko boljše mnenje, kot ga imajo učitelji, pri čemer velja poudariti izrazito visoki 

oceni enih in drugih. 

5.2.3.3.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učencev in učiteljev o odnosu učiteljev do 

etnij 

Ne glede na odnos do etnije, o kateri so se učenci in učitelji opredeljevali, in ne glede na 

dimenzijo tega odnosa se je vedno pokazalo, da je mnenje učencev in učiteljev izrazito dobro, 

saj so povprečne vrednosti vedno višje od 4,00, kar pomeni, da imajo eni in drugi zelo dobro 

mnenje o odnosu učiteljev do etnij. Velja pa pri tem izpostaviti, da imajo učenci kljub sicer 

visokim ocenam boljše mnenje o odnosu učiteljev do etnij kot učitelji. Razlogov za to je lahko 

več. Učenci lahko na eni strani pri podajanju mnenja o odnosu učiteljev izhajajo iz tega, kako 

bi učitelji želeli, da bi odgovorili. Mogoče je tudi, da učitelje dejansko vidijo kot zgled in potem 

težko sprejmejo misel, da bi imel učitelj izrazito slab odnos do drugih. Na drugi strani pa učitelji 

sami s tem niso obremenjeni, čeprav je mogoče, da so tudi sami pri odgovorih izhajali iz tega, 

kaj je za učiteljski poklic (ne)sprejemljivo (glede na podane visoke ocene), ali pa se z 

vprašanjem odnosa kolegov do učencev različnih etnij ne ukvarjajo, ker se jim ne zdi 

relevantno. Omeniti pa moramo tudi, da je povsem mogoče, da učitelji svojih predsodkov 

navzven ne kažejo med učenci, medtem ko so v zbornici bolj sproščeni in izražajo stališča, ki 

jih sicer v razredih ne (od tod mogoče nekoliko nižje ocene učiteljev v primerjavi z ocenami 

učencev). Argument za to lahko ne nazadnje najdemo tudi v izsledke naše raziskave, v kateri 

se je pokazalo, da imajo učitelji iz Izole v primerjavi z učitelji iz drugih krajev bistveno slabši 

odnos do Albancev in Romov, a učenci tega nikakor ne zaznavajo. Še več: ravno učenci iz Izole 

ocenjujejo odnos učiteljev kot izrazito pozitiven. 

 

Kot zanimivost bi poudarili podatek, da so učenci najbolje (z oceno, višjo od 4,50) ocenili 

spoštovanje učiteljev do Slovencev in Angležev, v intervalu od 4,39 do 4,44 spoštovanje do 

Italijanov, Madžarov in Nemcev ter Hrvatov, v intervalu od 4,24 do 4,35 spoštovanje do 

Albancev, Makedoncev, Bošnjakov in Srbov ter Kitajcev, najnižje pa so ocenili spoštovanje do 

Romov (4,12). Vnovič bi poudarili, da gre za izrazito visoke ocene, ki pa kljub temu nakazujejo, 

da učenci zaznavajo najbolje odnos učiteljev do lastne etnije in »razvitih« držav, kot nekoliko 

slabši odnos pa do etnij nekdanje Jugoslavije, ki so tradicionalno pojmovane kot »manj 

razvite«, ter do Kitajcev, kot najslabši pa odnos do Romov. Zelo podoben trend je zaznati pri 
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učiteljih. Ti so prav tako najbolje, in sicer v intervalu od 4,30 do 4,33, ocenili stopnjo 

spoštovanja učiteljev do Slovencev, Angležev, Madžarov, Italijanov in do Nemcev; v intervalu 

od 4,20 do 4,25 stopnjo spoštovanja do Kitajcev, Makedoncev, Hrvatov, Srbov in Bošnjakov; 

kot najslabšega pa so ocenili odnos učiteljev do Romov (4,09) in Albancev (4,10). Večja razlika 

v tej »hierarhiji« je v tem, da učenci dojemajo spoštovanje učiteljev do Hrvatov na isti ravni 

kot spoštovanje do »razvitejših« držav, medtem ko je pri učiteljih trend uvrščanja spoštovanja 

do Hrvatov v skupino etnij nekdanje Jugoslavije. Res gre za sorazmerno majhne razlike, ki pa 

kljub temu nakazujejo določeno hierarhijo spoštovanja, ki jo mogoče subtilno zaznavajo učitelji 

in učenci in ki sovpada z že večkrat omenjeno »hierarhijo sprejemljive tujosti«. 

5.2.4 Sklop IV – Mnenje učencev in učiteljev o prisotnosti in učinkovitosti pristopov in 

dejavnosti na ravni razreda in šole, ki vplivajo na graditev spoštljivih odnosov do etnij 

Četrti sklop je sestavljen iz treh poglavij. V prvem poglavju predstavljamo mnenje učencev 

skozi neodvisne spremenljivke: spol, etnična pripadnost, kraj šolanja in razred osnovne šole, v 

drugem poglavju pa predstavljamo mnenje učiteljev skozi neodvisne spremenljivke: spol, 

razred poučevanja, kraj poučevanja, trajanje delovne dobe. Predstavitev mnenj skozi vsako 

izmed neodvisnih spremenljivk predstavlja svoje podpoglavje. V tretjem poglavju primerjamo 

mnenje učencev in učiteljev. Na koncu posameznih podpoglavij in tretjega poglavja so 

predstavljene nanje vezane temeljne ugotovitve z razpravo, pri čemer izhajamo samo iz tistih 

podatkov, pri katerih so se pokazale statistično pomembne razlike. 

 

Pri učencih in učiteljih nas je zanimalo, v kolikšni meri se učenci in učitelji strinjajo s 

šestnajstimi trditvami, povezanimi s prisotnostjo in z učinkovitostjo pristopov in dejavnosti na 

ravni razreda in šole, ki vplivajo na graditev spoštljivih odnosov do etnij.  

5.2.4.1 Mnenje učencev o prisotnosti in učinkovitosti pristopov in dejavnosti na ravni razreda 

in šole, ki vplivajo na graditev spoštljivih odnosov do etnij 

Ker smo želeli ugotoviti skupni mehanizem variabilnosti, smo izvedli eksploratorno faktorsko 

analizo, v katero so bile vključene vse spremenljivke. Rezultat Kaiser-Meyer-Olkinovega testa 

(KMO = 0,932) je pokazal, da so podatki primerni za faktorsko analizo, rezultat Barlettovega 

testa sferičnosti (χ2 = 5531,039; g = 120; p = 0,000) pa je pokazal, da so korelacije med 

spremenljivkami primerne. Faktorizacija se je torej izkazala za smiselno in upravičeno.  
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Po ekstrakciji faktorjev smo opravili poševnokotno rotacijo (»oblimin«) in pravokotno rotacijo 

(»varimax«). Upoštevaje Thurstonova merila preproste strukture, smo se odločili, da je 

pravokotna rotacija »varimax« primernejša, saj je po tej rotaciji struktura preprostejša in 

preglednejša. 

 

Dva ekstrahirana faktorja sta izčrpala 51,453 % skupne variance. Prvi faktor je pojasnjeval 

40,563 % variance, drugi pa 10,890 % variance. Ker se je spremenljivka Na moji šoli se posveča 

dovolj pozornosti razvijanju spoštovanja do različnih etničnih skupin podobno močno vezala 

na oba faktorja in ker njene razporeditve niti v faktor, na katerega se je bolj močno vezala, ni 

bilo mogoče smiselno interpretirati, smo se odločili, da jo izključimo iz nadaljnje obdelave. 

 

V novo eksploratorno faktorsko analizo smo tako zajeli 15 spremenljivk. Rezultat Kaiser-

Meyer-Olkinovega testa še vedno daje odlično oceno primernosti faktorske analize (KMO = 

0,926), rezultat Barlettovega testa sferičnosti (χ2 = 5077,965; g =105; p = 0,000) pa je pokazal, 

da so korelacije med spremenljivkami primerne. Faktorizacija je torej smiselna in upravičena. 

 

Preglednica 145: Lastna vrednost faktorja, odstotek pojasnjene variance faktorja in kumulativni 

odstotek pojasnjene variance faktorjev (začetna statistika pred redukcijo števila faktorjev) 

Spremen-

ljivke 

 

Lastna vrednost  % variance 

Kumulativni % 

variance 

1 6,095 40,634 40,634 

2 1,714 11,424 52,058 

3 ,824 5,497 57,555 

4 ,750 5,001 62,556 

5 ,683 4,551 67,107 

6 ,669 4,461 71,568 

7 ,600 4,000 75,569 

8 ,579 3,863 79,432 

9 ,550 3,665 83,097 

10 ,497 3,316 86,413 

11 ,467 3,113 89,526 

12 ,435 2,900 92,426 

13 ,426 2,839 95,265 

14 ,357 2,383 97,648 

15 ,353 2,352 100,000 
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Po ekstrakciji faktorjev smo opravili poševnokotno rotacijo (»oblimin«) in pravokotno rotacijo 

(»varimax«). Upoštevaje Thurstonove kriterije enostavne strukture, smo se odločili, da je 

pravokotna rotacija »varimax« primernejša, saj je po tej rotaciji struktura preprostejša in 

preglednejša. 

 

Dva ekstrahirana faktorja izčrpata 52,058 % skupne variance. Prvi faktor pojasnjuje 40,634 % 

variance, drugi pa 11,424 % variance. 

 

Preglednica 146: Strukturna matrika po pravoktoni (»varimax«) rotaciji 

SPREMENLJIVKE 

FAKTORJA 

1 2 

Šolska pravila moje šole so za učence vseh 

etničnih skupin pravična. 
,744  

Na moji šoli se pri discipliniranju in kaznovanju 

ne dela razlik med učenci različnih etničnih 

skupin. 

,738  

Na moji šoli se učence vseh etničnih skupin 

spodbuja, da aktivno sodelujejo pri pouku. 
,721  

Na moji šoli se pri nagrajevanju ne dela razlik 

med učenci različnih etničnih skupin. 
,700  

Moja šola se trudi, da bi učenci vseh etničnih 

skupin razumeli učno snov. 
,696  

Na moji šoli imajo učenci vseh etničnih skupin 

možnost, da dosegajo uspehe na različnih 

področjih. 

,693  

Na moji šoli se spoštuje vse ljudi, ne glede na 

njihovo etnično pripadnost. 
,675  

Moja šola se trudi, da bi se učenci vseh etničnih 

skupin počutili sprejete. 
,668  

Moja šola se ostro odzove, če kdo grdo ravna s 

posameznikom zaradi njegove etnične 

pripadnosti (npr. ga zaradi tega zafrkava, žali, 

ogovarja, je fizično nasilen do njega…). 

,536  

Na moji šoli se ne ravna grdo s posameznikom 

zaradi njegove etnične pripadnosti (npr. se ga 

zaradi tega ne zafrkava, žali, ogovarja…). 

,536  

Moja šola vsem učencem omogoča, da se učijo 

svojega maternega jezika. 
 ,764 

Moja šola učencem vseh etničnih skupin 

omogoča, da se učijo o zgodovinski, naravni in 

kulturni dediščini svoje etnične skupine. 

 ,738 
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Pri pouku spoznavamo značilnosti različnih 

etničnih skupin. 
 ,706 

Videz moje šole kaže na etnično raznolikost 

učencev (npr. razstavljeni izdelki učencev, 

tipični za njihovo kulturo). 

 ,646 

Moja šola učencem vseh etničnih skupin 

omogoča, da razvijajo zavest o pripadnosti svoji 

etnični skupini. 

,405 ,640 

Koeficient zanesljivosti (Cronbach Alfa) 0,874 0,774 

 

Prvi faktor je nasičen s trditvami, ki se nanašajo na formalno enakost etničnih skupin. Rekli bi 

lahko, da gre za t. i. »enakost na papirju«. Dimenzije, ki so zajete v trditvah, so vezane na 

enakost pravil (Šolska pravila moje šole so za učence vseh etničnih skupin pravična), enakost 

obravnave in nediskriminacije (Na moji šoli se pri discipliniranju in kaznovanju ne dela 

razlik med učenci različnih etničnih skupin; Na moji šoli se pri nagrajevanju ne dela razlik med 

učenci različnih etničnih skupin; Na moji šoli se spoštuje vse ljudi, ne glede na njihovo etnično 

pripadnost; Na moji šoli se ne ravna grdo s posameznikom zaradi njegove etnične pripadnosti 

(npr. se ga zaradi tega ne zafrkava, žali, ogovarja…)), enakost možnosti uspeha (Na moji šoli 

imajo učenci vseh etničnih skupin možnost, da dosegajo uspehe na različnih področjih;), 

enakost pozornosti, namenjene vsem (Na moji šoli se učence vseh etničnih skupin spodbuja, 

da aktivno sodelujejo pri pouku; Moja šola se trudi, da bi učenci vseh etničnih skupin razumeli 

učno snov; Moja šola se trudi, da bi se učenci vseh etničnih skupin počutili sprejete), 

nedopustnost nasilja, osnovanega na etnični pripadnosti (Moja šola se ostro odzove, če kdo 

grdo ravna s posameznikom zaradi njegove etnične pripadnosti (npr. ga zaradi tega zafrkava, 

žali, ogovarja, je fizično nasilen do njega…)). Med vsemi spremenljivkami ima najvišjo stopnjo 

korelacije trditev Šolska pravila moje šole so za učence vseh etničnih skupin pravična. 

 

Prvi faktor smo na osnovi navedenega poimenovali USMERJENOST ŠOLE V 

URESNIČEVANJE ENAKOSTI ETNIČNIH SKUPIN. 

 

Drugi faktor je nasičen s trditvami, ki se nanašajo na ukrepe, ki vodijo v uresničevanje dejanske 

enakosti etničnih skupin. Dimenzije, ki so zajete v trditvah, so vezane na ukrepe na ravni 

pouka/učenja (Moja šola vsem učencem omogoča, da se učijo svojega maternega jezika; Moja 

šola učencem vseh etničnih skupin omogoča, da se učijo o zgodovinski, naravni in kulturni 

dediščini svoje etnične skupine; Pri pouku spoznavamo značilnosti različnih etničnih skupin) 

in na ukrepe na ravni šole kot celote (Videz moje šole kaže na etnično raznolikost učencev 
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(npr. razstavljeni izdelki učencev, tipični za njihovo kulturo; Moja šola učencem vseh etničnih 

skupin omogoča, da razvijajo zavest o pripadnosti svoji etnični skupini). Med vsemi 

spremenljivkami ima najvišjo stopnjo korelacije trditev Moja šola vsem učencem omogoča, da 

se učijo svojega maternega jezika, pri čemer velja omeniti, da imajo vse tri trditve, povezane z 

ukrepi na ravni pouka/učenja, visoko moč korelacije, trditvi, povezani z ukrepi na ravni šole 

kot celote, pa zmerno moč korelacije. 

 

Drugi faktor smo na osnovi navedenega poimenovali USMERJENOST ŠOLE V RAZVIJANJE 

IN OHRANJANJE ETNIČNIH IDENTITET. 

 

5.2.4.1.1 Mnenje učencev glede na spol o usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti etničnih 

skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet 

 

Preglednica 147: Razlike v mnenjih učencev glede na spol o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin in usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet 

 

Z usmerjenostjo šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin se nekoliko bolj strinjajo deklice 

(povprečna vrednost: 4,54) kot dečki (povprečna vrednost: 4,46), čeprav sta povprečni oceni 

enih in drugih zelo visoki. 

 

Z usmerjenostjo šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet se nekoliko bolj strinjajo dečki 

(povprečna vrednost: 3,84) kot deklice (povprečna vrednost: 3,78), čeprav sta oceni obojih 

sorazmerno visoki. 

 

Opaziti je, da deklice in dečki bolj kritično ocenjujejo usmerjenost šole v ohranjanje in 

razvijanje etničnih identitet kot usmerjenost šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin, saj 

imajo eni in drugi v okviru prvega faktorja višjo povprečno oceno strinjanja. 

 

Faktor Spol x̅ SD Mann-Whitneyjev preizkus 

Usmerjenost šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin 

Deklice 4,54 ,727 U = 125744,500 

p = 0,293 Dečki 4,46 ,863 

Usmerjenost šole v ohranjanje in 

razvijanje etničnih identitet 

Deklice 3,78 1,068 U = 135442,000 

p = 0,224 Dečki 3,84 1,113 
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Mann-Whitneyjev preizkus je sicer pokazal, da se v mnenju o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin in usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet med 

učenci glede na spol ne kažejo statistično pomembne razlike. 

  



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

319 

 

5.2.4.1.2 Mnenje učencev glede na etnično pripadnost o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih 

identitet 

Preglednica 148: Razlike v mnenjih učencev glede na etnično pripadnost o usmerjenosti šole v 

uresničevanje enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih 

identitet 

Faktor Etnična pripadnost x̅ SD Kruskal-Wallisov preizkus 

Usmerjenost šole v 

uresničevanje enakosti 

etničnih skupin 

Slovenci 4,51 ,780 H = 12,835 

p = 8 

g = 0,118 

Bošnjaki 4,46 ,836 

Madžari 4,42 ,703 

Albanci 4,83 ,388 

Srbi 4,70 ,571 

Romi 4,65 ,996 

Slo. in nek. Jug. in/ali 

Romi 
4,59 ,644 

Drugi iz nek. Jug. in/ali 

Romi 
4,07 1,230 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 
4,55 ,686 

Usmerjenost šole v 

ohranjanje in razvijanje 

etničnih identitet 

Slovenci 3,83 1,065 H = 18,306 

p = 8 

g = 0,019 

Bošnjaki 3,70 1,077 

Madžari 4,15 ,834 

Albanci 3,83 1,154 

Srbi 3,40 1,273 

Romi 4,12 1,054 

Slo. in nek. Jug. in/ali 

Romi 
3,92 1,090 

Drugi iz nek. Jug. in/ali 

Romi 
3,07 1,258 

Slo. in drugi 

(Nejug./Neromi) 
3,80 1,240 

 

Z usmerjenostjo šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin se najbolj strinjajo Albanci 

(povprečna vrednost: 4,83), najmanj pa druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi 

(povprečna vrednost: 4,07). 

 

Z usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet se najbolj strinjajo Madžari 

(povprečna vrednost: 4,15), najmanj pa druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi 

(povprečna vrednost: 3,07). 
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Učenci ne glede na etnično pripadnost bolj kritično ocenjujejo usmerjenost šole v ohranjanje in 

razvijanje etničnih identitet, saj so njihove povprečne ocene v primerjavi z ocenami o 

usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin nižje. 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se v mnenju o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin ne kažejo statistično pomembne razlike glede etnično pripadnost 

učencev. Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal tudi, da se v mnenju o usmerjenosti šole v 

ohranjanje in razvijanje etničnih identitet kažejo statistično pomembne razlike glede na etnično 

pripadnost učencev. 

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD je v okviru drugega faktorja pokazala, da se 

kažejo statistično pomembne razlike med drugimi etnijami iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi 

in Slovenci (p = 0,032) ter med drugimi etnijami iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi in Madžari 

(p = 0,029). 

 

Druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (povprečna vrednost: 3,07) so v primerjavi s 

Slovenci (povprečna vrednost: 3,83) in z Madžari (povprečna vrednost: 4,15) bolj kritični do 

usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet. 

5.2.4.1.2.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učencev različnih etnij o usmerjenosti 

šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in 

razvijanje etničnih identitet  

Glede na etnično pripadnost se statistično pomembne razlike kažejo samo v okviru drugega 

faktorja, in sicer v mnenju učencev o usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih 

identitet. Zanimivo, a ne presenetljivo je, da imajo o tem najboljše mnenje Madžari in Romi, 

edini etniji, katerih povprečna vrednost je višja od 4,00. Kot smo že pisali, prihaja večji del 

Romov, zajetih v naši raziskavi, iz Lendave, kjer je odnos do njih in Madžarov na ravni lokalne 

politike pa tudi na ravni sprejemajočega odnosa lokalnega prebivalstva tako dober, da se to 

vsekakor odraža tudi v mnenju učencev o tem vprašanju. Nekoliko slabše mnenje, pa vendar 

zelo blizu povprečne ocene 4,00, imajo Slovenci in etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi 

(3,92), takoj za njimi pa so s povprečno oceno okoli 3,80 Slovenci, Albanci ter Slovenci in 

drugi (Nejug./Neromi). V tem kontekstu preseneča mnenje Albancev, saj bi glede na slabši 

odnos učencev in učiteljev do njih, o katerem govorijo izsledki prvega sklopa naše raziskave, 

pričakovali slabše mnenje, pa vendar so podatki skladni z njihovim dobrim mnenjem o odnosu 
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učencev in učiteljev do drugih etnij, ki ga odražajo izsledki drugega in tretjega sklopa naše 

raziskave. Podatek preseneča s tega vidika, da večji del spremenljivk, ki oblikujejo drugi faktor, 

gotovo ne velja za Albance (če pogledamo prisotnost albanske kulture v učnih načrtih), zato bi 

bilo zanimivo raziskati, od kod njihovo pozitivno mnenje. Morebiti so se pri odgovarjanju 

distancirali od lastne kulture in so odgovarjali neodvisno od odnosa šole do nje, razloge pa je 

mogoče iskati tudi v tem, da Albanci tega ne bi občutili kot problem, saj je povsem mogoče, da 

jim zadostuje lasten, zelo močen stik s svojo kulturo zunaj šole. Podkrepitev tej tezi bi lahko 

našli v dejstvu, da so Albanci edina skupnost nekdanje Jugoslavije, ki ni nikdar skušala 

uveljavljati svoje »avtohtonosti« in postati tako ustavno priznana narodna manjšina, kakršni sta 

madžarska in italijanska (Berishaj, 2004), in da se ta že zgodovinska prilagodljivost odraža tudi 

v stališču učencev o vprašanju spodbujanja šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet. 

Tudi v intervjujih z učitelji je bilo izpostavljeno, da se Albanci iz Kosova »zelo lepo vključujejo 

v šolsko delo« (FU2), »hitro se prilagodijo« (U2), »tudi starši dajo zelo veliko na vlogo in 

besedo učitelja, hvaležni so vsake pomoči« (U1). 

 

Nekoliko slabše mnenje o usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet imajo 

Bošnjaki (3,70), sledijo Srbi (3,40), medtem ko najslabše mnenje o tem vprašanju izražajo 

druge etnije iz nekdanje Jugoslavije in/ali Romi (3,07). Če izhajamo iz tega, kar smo zapisali 

zgoraj, so podatki razumljivi. V slovenskem šolskem prostoru učni načrti še vedno ne dajejo 

dovolj prostora drugim etnijam ali – drugače – niso večkulturno zasnovani, večkulturnost še 

vedno ni obče pedagoško in didaktično načelo (gl. npr. Vižintin, 2013), zato ravno otroci tistih 

etnij, ki se že leta borijo za uveljavitev svojega položaja v družbi, občutijo neenakost možnosti 

razvijanja njihovih identitet tudi v šolah. Ob tem bi želeli omeniti, da tudi prevelika želja 

učiteljev po izpostavljanju učenčevega neslovenskega etničnega ozadja ni vedno dobra. O tem 

govorijo besede učenke s srbskimi koreninami, s katero smo opravili individualno intervju. 

Sama se je spomnila svojega primera, ko so se pri pouku pogovarjali o maternem jeziku in je 

omenila, da je njen materni jezik srbski, saj so se doma pogovarjali samo v srbščini. Zelo 

neprijetno ji je bilo, ko jo je učiteljica v drugem razredu skušala prepričati, da je njen materni 

jezik slovenski, ker je rojena v Sloveniji. Še danes se spomni, kako jo je to prizadelo, zato je 

doma mamo vprašala, kako je s tem, a mama ji je razložila, da je njen materni jezik seveda 

srbski. Žal ji je, da učiteljica tega ni hotela sprejeti.
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Podobno se je pokazalo tudi v raziskavi Percepcije slovenske integracijske politike. Slaba 

polovica anketirancev je namreč izrazila mnenje, da se v slovenskih šolah otroci premalo 

seznanjajo s kulturo, z zgodovino in jezikom drugih etničnih skupnosti, živečih v Sloveniji. V 

največjem deležu so bili takega mnenja Srbi, Bošnjaki, Muslimani in Hrvati. Zanimiv pa je 

podatek, da je nekaj več kot 40 % Slovencev izrazilo stališče, da je takih vsebin premalo, skoraj 

enak delež pa, da je teh vsebin ravno prav (Medvešek in Vrečer, 2006). 

 

Navedeni podatki se skladajo z dejansko problematiko odnosa do priseljencev nekdanje 

Jugoslavije, saj se že na sistemski ravni kaže trend k njihovi asimilaciji in ne k inkluziji, na 

osnovi katere bi imeli možnost ohranjanja in razvijanja lastne kulture, jezika in posledično 

lastne identitete (Lesar idr., 2006).  

 

V intervjuju z učencem Kitajcem je ta omenil, da bi mu pri občutku sprejetosti zelo pomagalo, 

če bi bilo na šoli prisotnih več elementov njegove kulture. Ravno v tem pa se pokaže, da ni 

dovolj to, o čemer so govorili učitelji v intervjujih, in sicer da se elemente različnih kultur 

vključuje v pouk »po potrebi«, »spontano« in skladno z učnimi vsebinami oz. učnim načrtom. 

A kot je dejal omenjeni učenec, ker je bilo vse samo slovensko, je njegova drugačnost po 

njegovih besedah toliko bolj izstopala.  

5.2.4.1.3 Mnenje učencev glede na kraj šolanja o usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti 

etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet 

Preglednica 149: Razlike v mnenjih učencev glede na kraj šolanja o usmerjenosti šole v 

uresničevanje enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih 

identitet 

Faktor Kraj šolanja x̅ SD Kruskal-Wallisov preizkus 

Usmerjenost šole v 

uresničevanje enakosti 

etničnih skupin 

Izola 4,70 ,706 H = 15,384 

p = 0,009 

g = 5 

Kočevje 4,50 ,703 

Koper 4,43 ,944 

Kranj 4,48 ,756 

Lendava 4,56 ,758 

Ljubljana 4,35 ,947 

Usmerjenost šole v 

ohranjanje in razvijanje 

etničnih identitet 

Izola 3,89 1,041 H = 23,595 

p = 0,000 

g = 5 

Kočevje 3,83 ,940 

Koper 3,73 1,066 

Kranj 3,71 1,110 

Lendava 4,10 1,077 

Ljubljana 3,62 1,190 
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Z usmerjenostjo šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin se najbolj strinjajo učenci iz Izole 

(povprečna vrednost: 4,70), najmanj pa učenci iz Ljubljane (povprečna vrednost: 4,35). 

 

Z usmerjenostjo šole v ohranjanje iz razvijanje etničnih identitet se najbolj strinjajo učenci iz 

Lendave (povprečna vrednost: 4,10), najmanj pa učenci iz Ljubljane (povprečna vrednost: 

3,62). 

 

Učenci ne glede na kraj šolanja bolj kritično ocenjujejo usmerjenost šole v ohranjanje in 

razvijanje etničnih identitet, saj so njihove povprečne ocene v primerjavi z ocenami o 

usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin nižje. 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se v mnenju o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin kažejo statistično pomembne razlike glede kraj šolanja učencev.  

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD je v okviru prvega faktorja pokazala, da se 

kažejo statistično pomembne razlike med učenci iz Izole in Ljubljane (p = 0,009) ter Izole in 

Kranja (p = 0,013). Učenci iz Izole (povprečna vrednost: 4,70) imajo o usmerjenosti šole v 

uresničevanje enakosti etničnih skupin boljše mnenje od učencev iz Ljubljane (povprečna 

vrednost: 4,35) in Kranja (povprečna vrednost: 4,48). 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se v mnenju o usmerjenosti šole v ohranjanje in 

razvijanje etničnih identitet kažejo statistično pomembne razlike glede na kraj šolanja učencev. 

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD je v okviru drugega faktorja pokazala, da se 

kažejo statistično pomembne razlike med učenci iz Lendave in Ljubljane (p = 0,001), Lendave 

in Kranja (p = 0,000) ter Lendave in Kopra (p = 0,017). Učenci iz Lendave (povprečna vrednost: 

4,10) imajo o usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet boljše mnenje od 

učencev iz Ljubljane (povprečna vrednost: 3,62), Kranja (povprečna vrednost: 3,71) in iz Kopra 

(povprečna vrednost: 3,73). 
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5.2.4.1.3.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učencev glede na kraj šolanja o 

usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v 

ohranjanje in razvijanje etničnih identitet 

Glede na kraj šolanja so se statistično pomembne razlike pokazale v okviru obeh faktorjev. Pri 

tem je pomembno izpostaviti, da imajo učenci glede na povprečne vrednosti slabše mnenje o 

usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet kot pa o usmerjenosti šole v 

uresničevanje enakosti etničnih skupin. Rekli bi lahko, da učenci v vseh krajih sicer zaznavajo, 

da se šola trudi za enako obravnavo vseh, pa vendar to na praktični ravni težje uresničuje. 

 

Povprečne vrednosti, ki odražajo mnenje o usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih 

identitet, se v vseh krajih spustijo pod 4,00, a ostajajo v drugi polovici srednje vrednosti. Izjema 

so po pričakovanjih samo učenci iz Lendave, pri katerih je ocena 4,10. Najslabše mnenje o 

usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet imajo učenci iz Ljubljane (3,62). 

Podatki niti ne presenečajo, saj je v Ljubljani v primerjavi z drugimi občinami etnične 

raznolikosti več, zato lahko predvidevamo, da tudi učenci bolj občutijo nižjo usmerjenost šole 

v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet. Čeprav je Evropska družboslovna študija pokazala, 

da v večini evropskih držav (tudi v Sloveniji) prisotnost priseljenca v razredu ne vpliva na 

mnenje učencev o tem, ali naj imajo priseljenci enake pravice kot vsi drugi (OECD, 2015), ne 

moremo mimo dejstva, da je zaznavanje v kulturno bolj heterogenem okolju drugačno kot 

zaznavanje v kulturno homogenem okolju in da ima pri tem pomembno vlogo tudi lokalna 

politika. To se je zelo dobro pokazalo v naši raziskavi o odnosu učencev iz različnih krajev do 

priseljencev. 

 

Kot zanimivega bi poudarili podatek o mnenju učencev iz Izole. Kot smo videli v prvem sklopu 

naše raziskave, imajo učitelji iz Izole v primerjavi z učitelji iz drugih krajev izrazito slabši odnos 

do Romov in Albancev, po drugi strani pa učenci iz Izole odnos učiteljev do njih ocenjujejo kot 

izrazito pozitiven. Tudi tokrat se je pokazalo, da učenci iz Izole v primerjavi z učenci iz 

preostalih krajev izstopajo, saj najbolje ocenjujejo usmerjenost šole v uresničevanje enakosti 

etničnih skupin. Tudi usmerjenost šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet ocenjujejo 

bolje kot učenci v vseh krajih, samo ocena učencev iz Lendave je višja.  
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5.2.4.1.4 Mnenje učencev glede na razred o usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti 

etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet

Preglednica 150: Razlike v mnenjih učencev glede na razred o usmerjenosti šole v 

uresničevanje enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih 

identitet 

Faktor Razred x̅ SD Kruskal-Wallisov preizkus 

Usmerjenost šole v 

uresničevanje enakosti 

etničnih skupin 

5. 4,67 ,728 H = 40,181 

p = 0,000 

g = 3 

6. 4,58 ,670 

7. 4,33 ,891 

8. 4,38 ,858 

Usmerjenost šole v 

ohranjanje in razvijanje 

etničnih identitet 

5. 3,80 1,173 H = 1,028 

p = 0,794 

g = 3 

6. 3,85 1,011 

7. 3,81 1,067 

8. 3,73 1,110 

 

Z usmerjenostjo šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin se najbolj strinjajo petošolci 

(povprečna vrednost: 4,67), najmanj pa sedmošolci (povprečna vrednost: 4,33). S tem, da je 

šola usmerjena v razvijanje in ohranjanje etničnih identitet, se najbolj strinjajo osmošolci (3,73), 

najmanj pa petošolci (3,80). 

 

Učenci ne glede na etnično pripadnost bolj kritično ocenjujejo usmerjenost šole v ohranjanje in 

razvijanje etničnih identitet, saj so njihove povprečne ocene v primerjavi z ocenami o 

usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin nižje. 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se v mnenju o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin kažejo statistično pomembne razlike glede na razred, ki ga učenci 

obiskujejo.  

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD je v okviru prvega faktorja pokazala, da se 

statistično pomembne razlike kažejo med sedmošolci in šestošolci (p = 0,004), med sedmošolci 

in petošolci (p = 0,000), med osmošolci in šestošolci (p = 0,032) ter med osmošolci in petošolci 

(p = 0,000). 

 

Osmošolci (povprečna vrednost: 4,38) in sedmošolci (povprečna vrednost: 4,33) imajo o 

usmerjenosti šole v uresničevanju enakosti etničnih skupin slabše mnenje od petošolcev 

(povprečna vrednost: 4,67) in šestošolcev (povprečna vrednost: 4,58),  
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Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se v mnenju o usmerjenosti šole v ohranjanje in 

razvijanje etničnih identitet ne kažejo statistično pomembne razlike glede na razred, ki ga 

obiskujejo učenci. 

5.2.4.1.4.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učencev glede na razred o usmerjenosti 

šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in 

razvijanje etničnih identitet 

Statistično pomembne razlike glede na razred, ki ga obiskujejo učenci, so se pokazale v okviru 

prvega faktorja, torej v mnenju učencev o usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti etničnih 

skupin. Čeprav se povprečne ocene gibljejo med 4,67 in 4,33, torej so zelo visoke, so podatki 

zanimivi. Povprečna ocena učencev 5. in 6. razreda je namreč nad 4,50, medtem ko je ocena 

učencev 7. in 8. razreda pod 4,50. Kot smo videli v prvem sklopu naše raziskave, imajo do etnij 

vedno slabši odnos učenci 5. in 6. razreda, v tem primeru torej isti učenci najbolje ocenjujejo 

usmerjenost šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin. Stališče je lahko seveda 

starostno/razvojno pogojeno in so s tega vidika učenci višjih razredov bolj nagnjeni h 

kritičnemu vrednotenju dogajanj, po drugi strani pa je razlog mogoče v tem, o čemer so govorili 

učenci v intervjujih in o čemer smo že pisali v kontekstu odnosa učencev do etnij. Da naj bi bili 

torej mlajši učenci (prvi dve triadi) v primerjavi s starejšimi (zadnja triada) pozornejši na trud 

in prilagajanje učiteljev drugim etnijam, kar pa ne zaznavajo kot nekaj pozitivnega, ampak kot 

vir zavisti, saj bi tudi sami želeli biti v »privilegirani« vlogi.
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5.2.4.2 Mnenje učiteljev o prisotnosti in učinkovitosti pristopov in dejavnosti na ravni razreda 

in šole, ki vplivajo na graditev spoštljivih odnosov do etnij 

Ker smo želeli ugotoviti skupni mehanizem variabilnosti, smo izvedli eksploratorno faktorsko 

analizo, v katero so bile vključene vse spremenljivke. Rezultat Kaiser-Meyer-Olkinovega testa 

(KMO = 0,870) je pokazal, da so podatki primerni za faktorsko analizo, rezultat Barlettovega 

testa sferičnosti (χ2 = 1249,893; g = 120; p = 0,000) pa je pokazal, da so korelacije med 

spremenljivkami primerne. Faktorizacija se je torej izkazala za smiselno in upravičeno.  

 

Po ekstrakciji faktorjev smo opravili poševnokotno rotacijo (»oblimin«) in pravokotno rotacijo 

(»varimax«). Upoštevaje Thurstonove kriterije enostavne strukture, smo se odločili, da je 

pravokotna rotacija »varimax« primernejša, saj je po tej rotaciji struktura preprostejša in 

preglednejša. 

 

Trije ekstrahirani faktorji so izčrpali 62,850 % skupne variance. Prvi faktor je pojasnjeval 

43,524 % variance, drugi 12,355 % variance, tretji pa 6,971 % skupne variance.  

 

Ker ekstrahirani faktorji niso bili interpretabilni, smo preizkusili več izborov faktorjev in 

nazadnje opredelili izbor dveh faktorjev, ki sta pojasnila skupaj 55,879 % skupne variance.  

 

Pri odločitvi o številu faktorjev v končni analizi smo tako upoštevali merilo lastne vrednosti, 

delež skupno pojasnjene variance, grafični prikaz »scree plot« in interpretabilnost faktorjev. 

 

Ker se je spremenljivka Na moji šoli se posveča dovolj pozornosti razvijanju spoštovanja do 

različnih etničnih skupin podobno močno vezala na oba faktorja in ker njene razporeditve niti 

v faktor, na katerega se je bolj močno vezala, ni bilo mogoče smiselno interpretirati, smo se 

odločili, da jo izključimo iz nadaljnje obdelave. 

 

V novo eksploratorno faktorsko analizo smo tako zajeli 15 spremenljivk. Rezultat Kaiser-

Meyer-Olkinovega testa še vedno daje odlično oceno primernosti faktorske analize (KMO = 

0,864), rezultat Barlettovega testa sferičnosti (χ2 = 1142,829; g = 105; p = 0,000) pa je pokazal, 

da so korelacije med spremenljivkami primerne. Faktorizacija je torej smiselna in upravičena. 
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Preglednica 151: Lastna vrednost faktorja, odstotek pojasnjene variance faktorja in kumulativni 

odstotek pojasnjene variance faktorjev (začetna statistika pred redukcijo števila faktorjev) 

Spremenljivke 

 

Lastna vrednost  % variance Kumulativni % variance 

1 6,530 43,531 43,531 

2 1,952 13,015 56,546 

3 1,025 6,832 63,378 

4 ,825 5,498 68,876 

5 ,755 5,036 73,912 

6 ,649 4,329 78,241 

7 ,598 3,987 82,228 

8 ,538 3,587 85,815 

9 ,481 3,205 89,020 

10 ,413 2,756 91,776 

11 ,345 2,299 94,075 

12 ,273 1,823 95,898 

13 ,263 1,756 97,654 

14 ,224 1,491 99,145 

15 ,128 ,855 100,000 

 

Po ekstrakciji faktorjev smo opravili poševnokotno rotacijo (»oblimin«) in pravokotno rotacijo 

(»varimax«). Upoštevaje Thurstonove kriterije enostavne strukture, smo se odločili, da je 

pravokotna rotacija »varimax« primernejša, saj je po tej rotaciji struktura preprostejša in 

preglednejša. 

 

Dva ekstrahirana faktorja izčrpata 56,546 % skupne variance. Prvi faktor pojasnjuje 43,531 % 

variance, drugi pa 13,015 % variance. 
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Preglednica 152: Strukturna matrika po pravokotni (»varimax«) rotaciji 

SPREMENLJIVKE 

FAKTORJA 

1 2 

Na moji šoli se pri nagrajevanju ne dela razlik 

med učenci različnih etničnih skupin. 
,857  

Na moji šoli se pri discipliniranju in kaznovanju 

ne dela razlik med učenci različnih etničnih 

skupin. 

,844  

Na moji šoli se učence vseh etničnih skupin 

spodbuja, da aktivno sodelujejo pri pouku. 
,807  

Na moji šoli se spoštuje vse ljudi, ne glede na 

njihovo etnično pripadnost. 
,752  

Moja šola se trudi, da bi učenci vseh etničnih 

skupin razumeli učno snov. 
,733  

Na moji šoli imajo učenci vseh etničnih skupin 

možnost, da dosegajo uspehe na različnih 

področjih. 

,671  

Šolska pravila moje šole so za učence vseh 

etničnih skupin pravična. 
,671  

Moja šola se trudi, da bi se učenci vseh etničnih 

skupin počutili sprejete.  
,636  

Moja šola se ostro odzove, če kdo grdo ravna s 

posameznikom zaradi njegove etnične 

pripadnosti (npr. ga zaradi tega zafrkava, žali, 

ogovarja, je fizično nasilen do njega …). 

,586  

Na moji šoli se ne ravna grdo s posameznikom 

zaradi njegove etnične pripadnosti (npr. se ga 

zaradi tega ne zafrkava, žali, ogovarja …). 

,538  

Videz moje šole kaže na etnično raznolikost 

učencev (npr. razstavljeni izdelki učencev, tipični 

za njihovo kulturo). 

 ,763 

Moja šola učencem vseh etničnih skupin 

omogoča, da se učijo o zgodovinski, naravni in 

kulturni dediščini svoje etnične skupine. 

 ,730 

Pri pouku spoznavamo značilnosti različnih 

etničnih skupin. 
 ,728 

Moja šola vsem učencem omogoča, da se učijo 

svojega maternega jezika. 
 ,650 

Moja šola učencem vseh etničnih skupin 

omogoča, da razvijajo zavest o pripadnosti svoji 

etnični skupini. 

,405 ,644 

Koeficient zanesljivosti (Cronbach Alfa) 0,896 0,778 

 

Prvi faktor je nasičen s trditvami, ki se nanašajo na formalno enakost etničnih skupin. Rekli bi 

lahko, da gre za t. i. »enakost na papirju«. Dimenzije, ki so zajete v trditvah, so vezane na 

enakost pravil (Šolska pravila moje šole so za učence vseh etničnih skupin pravična), enakost 

obravnave in nediskriminacije (Na moji šoli se pri discipliniranju in kaznovanju ne dela 
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razlik med učenci različnih etničnih skupin; Na moji šoli se pri nagrajevanju ne dela razlik med 

učenci različnih etničnih skupin; Na moji šoli se spoštuje vse ljudi, ne glede na njihovo etnično 

pripadnost; Na moji šoli se ne ravna grdo s posameznikom zaradi njegove etnične pripadnosti 

(npr. se ga zaradi tega ne zafrkava, žali, ogovarja …)), enakost možnosti uspeha (Na moji 

šoli imajo učenci vseh etničnih skupin možnost, da dosegajo uspehe na različnih področjih), 

enakost pozornosti, namenjene vsem (Na moji šoli se učence vseh etničnih skupin spodbuja, 

da aktivno sodelujejo pri pouku; Moja šola se trudi, da bi učenci vseh etničnih skupin razumeli 

učno snov; Moja šola se trudi, da bi se učenci vseh etničnih skupin počutili sprejete), 

nedopustnost nasilja, osnovanega na etnični pripadnosti (Moja šola se ostro odzove, če kdo 

grdo ravna s posameznikom zaradi njegove etnične pripadnosti (npr. ga zaradi tega zafrkava, 

žali, ogovarja, je fizično nasilen do njega …)). Med vsemi spremenljivkami ima najvišjo 

stopnjo korelacije trditev Na moji šoli se pri nagrajevanju ne dela razlik med učenci različnih 

etničnih skupin. 

 

Prvi faktor smo na osnovi navedenega poimenovali USMERJENOST ŠOLE V 

URESNIČEVANJE ENAKOSTI ETNIČNIH SKUPIN. 

 

Drugi faktor je nasičen s trditvami, ki se nanašajo na ukrepe, ki vodijo v uresničevanje dejanske 

enakosti etničnih skupin. Dimenzije, ki so zajete v trditvah, so vezane na ukrepe na ravni 

pouka/učenja (Moja šola vsem učencem omogoča, da se učijo svojega maternega jezika; Moja 

šola učencem vseh etničnih skupin omogoča, da se učijo o zgodovinski, naravni in kulturni 

dediščini svoje etnične skupine; Pri pouku spoznavamo značilnosti različnih etničnih skupin) 

in na ukrepe na ravni šole kot celote (Videz moje šole kaže na etnično raznolikost učencev 

(npr. razstavljeni izdelki učencev, tipični za njihovo kulturo; Moja šola učencem vseh etničnih 

skupin omogoča, da razvijajo zavest o pripadnosti svoji etnični skupini). Med vsemi spremenljivkami 

ima najvišjo stopnjo korelacije trditev Videz moje šole kaže na etnično raznolikost učencev (npr. 

razstavljeni izdelki učencev, tipični za njihovo kulturo). 

 

Drugi faktor smo na osnovi navedenega poimenovali USMERJENOST ŠOLE V 

OHRANJANJE IN RAZVIJANJE ETNIČNIH IDENTITET. 
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5.2.4.2.1 Mnenje učiteljev glede na spol o usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti etničnih 

skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet 

Preglednica 153: Razlike v mnenjih učiteljev glede na spol o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet 

Faktor Spol x̅ SD Mann-Whitneyjev preizkus 

    U p 

Usmerjenost šole v uresničevanje enakosti 

etničnih skupin. 

Učiteljice 4,33 ,675 1156,000 

 

0,994 

Učitelji 4,32 ,716 

Usmerjenost šole v ohranjanje in razvijanje 

etničnih identitet. 

Učiteljice 3,66 ,897 1121,000 

 

0,817 

Učitelji 3,59 1,098 

 

Učiteljice in učitelji (nekoliko bolj učitelji) bolj kritično ocenjujejo usmerjenost šole v 

ohranjanje in razvijanje etničnih identitet (povprečna stopnja strinjanja učiteljice: 3,66; učitelji: 

3,59) kot usmerjenost šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin (povprečna stopnja 

strinjanja učiteljice: 4,33; učitelji: 4,32). 

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se v mnenju o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet med 

učitelji glede na spol sicer ne kažejo statistično pomembne razlike. 

5.2.4.2.2 Mnenje učiteljev glede na kraj poučevanja o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih 

identitet 

Preglednica 154: Razlike v mnenjih učiteljev glede na kraj poučevanja o usmerjenosti šole v 

uresničevanje enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih 

identitet 

Faktor Kraj poučevanja x̅ SD Kruskal-Wallisov preizkus 

Usmerjenost šole v 

uresničevanje enakosti 

etničnih skupin 

Izola 3,95 ,970 H = 6,580 

p = 0,254 

g = 5 

Kočevje 4,40 ,500 

Koper 4,38 ,775 

Kranj 4,43 ,676 

Lendava 4,55 ,510 

Ljubljana 4,45 ,542 

Usmerjenost šole v 

ohranjanje in razvijanje 

etničnih identitet 

Izola 3,00 1,247 H = 13,756 

p = 0,017 

g = 3 

Kočevje 3,48 1,046 

Koper 3,55 ,870 

Kranj 3,76 ,768 

Lendava 4,20 ,696 

Ljubljana 3,69 ,918 
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Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se v mnenju o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin ne kažejo statistično pomembne razlike glede na kraj poučevanja 

učiteljev. Podatki sicer kažejo, da se s tem, da je šola usmerjena v uresničevanje enakosti 

etničnih skupin, najbolj strinjajo učitelji iz Lendave (povprečna vrednost: 4,55), sledijo jim 

učitelji iz Ljubljane (povprečna vrednost: 4,45), Kranja (povprečna vrednost: 4,43), Kočevja 

(povprečna vrednost: 4,40) in iz Kopra (povprečna vrednost: 4,38), najmanj pa učitelji iz Izole 

(povprečna vrednost: 3,95). 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se v mnenju o usmerjenosti šole v ohranjanje in 

razvijanje etničnih identitet kažejo statistično pomembne razlike glede na kraj poučevanja 

učiteljev. 

 

Natančnejša analiza s post hoc testom Tukey HSD je v okviru drugega faktorja pokazala, da se 

med pari učiteljev iz različnih krajev kažejo statistično pomembne razlike med učitelji iz Izole 

in Lendave (p = 0,006). 

 

Podatki kažejo, da usmerjenost šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet najbolj kritično 

ocenjujejo učitelji iz Izole (povprečna vrednost: 3,00), sledijo jim učitelji iz Kočevja (povprečna 

vrednost: 3,48), Kopra (povprečna vrednost: 3,55), Ljubljane (povprečna vrednost: 3,69) in iz 

Kranja (povprečna vrednost: 3,76), medtem ko se učiteljem iz Lendave v primerjavi z drugimi 

najbolj zdi, da je šola usmerjena v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet (povprečna 

vrednost: 4,20). 

 

Zanimiv je tudi podatek, da učitelji ne glede kraj poučevanja bolj kritično ocenjujejo 

usmerjenost šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet, saj so njihove povprečne stopnje 

strinjanja v primerjavi s stopnjami strinjanja o usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti 

etničnih skupin nižje. 

5.2.4.2.2.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učiteljev glede na kraj o usmerjenosti 

šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in 

razvijanje etničnih identitet 

Statistično pomembne razlike so se pokazale v okviru faktorja usmerjenosti šole v ohranjanje 

in razvijanje etničnih identitet. Najboljše mnenje odražajo učitelji v Lendavi, kjer je povprečna 

ocena učiteljev zelo visoka, in sicer 4,20. Veliko nižjo povprečno oceno (3,00) so podali učitelji 
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iz Izole, ki torej to usmerjenost ocenjujejo najslabše, v preostalih krajih pa se ocene gibljejo 

med 3,48 in 3,76, kar pomeni, da se učitelji bolj nagibajo k strinjanju s to usmerjenostjo. O 

problematiki odnosa učiteljev iz Izole smo že pisali, ta pa se ponovi tudi v tem primeru. 

Ugotavljamo torej, da težava ni samo občutno slabši odnos učiteljev iz Izole do Albancev in 

Romov (kot se je pokazalo v prvem sklopu naše raziskave), ampak učitelji na ravni celotne šole 

ocenjujejo usmerjenost šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet veliko slabše kot učitelji 

iz preostalih krajev. Zato menimo, da bi bilo treba preveriti in raziskati stanje na terenu, sploh 

v luči velikega razkoraka med mnenji učiteljev in učencev, saj učenci v podajanju mnenja o 

odnosu učiteljev in stanju na šoli skozi analizirana faktorja izstopajo pri podajanju zelo visokih 

ocen.  

5.2.4.2.3 Mnenje učiteljev glede na razred poučevanja o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih 

identitet 

Preglednica 155: Razlike v mnenjih učiteljev glede na razred poučevanja učiteljev o 

usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje 

in razvijanje etničnih identitet 

Faktor Delovno mesto x̅ SD Mann-Whitneyjev preizkus 

    U p 

Usmerjenost šole v 

uresničevanje enakosti 

etničnih skupin 

Učitelj razrednega pouka 4,35 ,562 

1904,000 0,531 
Predmetni učitelj 4,39 ,689 

Usmerjenost šole v 

ohranjanje in razvijanje 

etničnih identitet 

Učitelj razrednega pouka 4,38 ,669 

2058,500 0,183 
Predmetni učitelj 3,38 ,941 

 

O usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin imajo dobro mnenje predmetni 

učitelji (povprečna vrednost: 4,39) in učitelji razrednega pouka (povprečna vrednost: 4,35). 

 

Z usmerjenostjo šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet se bolj strinjajo predmetni 

učitelji (povprečna vrednost: 3,67) kot učitelji razrednega pouka (povprečna vrednost: 3,38). 

 

Učitelji ne glede na razred poučevanja učiteljev bolj kritično ocenjujejo usmerjenost šole v 

ohranjanje in razvijanje etničnih identitet, saj so njihove povprečne ocene v primerjavi z 

ocenami o usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin nižje. 
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Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se v mnenju o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin ne kažejo statistično pomembne razlike glede na razred poučevanja 

učiteljev, tako kot se ne kažejo v mnenju o usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih 

identitet.  

5.2.4.2.4 Mnenje učiteljev glede na delovno dobo o usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti 

etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet 

Preglednica 156: Razlike v mnenjih učiteljev glede na delovno dobo o usmerjenosti šole v 

uresničevanje enakosti etničnih skupin in o usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih 

identitet 

Faktor 

Leta delovne dobe v 

šolstvu x̅ SD Kruskal-Wallisov preizkus 

    U p 

Usmerjenost šole v 

uresničevanje enakosti 

etničnih skupin 

1–6 4,33 ,686 

4,163 0,244 
7–18 4,54 ,503 

19–30 4,28 ,723 

31–40 4,41 ,666 

Usmerjenost šole v 

ohranjanje in razvijanje 

etničnih identitet 

1–6 3,56 1,199 

1,060 0,787 
7–18 3,60 ,884 

19–30 3,70 ,971 

31–40 3,59 1,008 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se v mnenju učiteljev o usmerjenosti šole v 

uresničevanje enakosti etničnih skupin ne kažejo statistično pomembne razlike glede na leta 

delovne dobe učiteljev. Povprečne ocene vseh so zelo visoke, in sicer nad 4,00, pri tem pa imajo 

najboljše mnenje učitelji z 7–18 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,54), sledijo učitelji z 

31–40 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,41), učitelji z 1–6 let delovne dobe (povprečna 

vrednost: 4,33) in učitelji z 19–30 let delovne dobe (povprečna vrednost: 4,28). 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da se v mnenju učiteljev o usmerjenosti šole v ohranjanje 

in razvijanje etničnih identitet ne kažejo statistično pomembne razlike glede na leta delovne 

dobe učiteljev. Ocene so sicer nižje od 4,00, a vendar se gibajo v drugi polovici srednje 

vrednosti. Pri tem velja omeniti, da so najnižjo povprečno oceno (3,56) podali učitelji z 1–6 let 

delovne dobe, sledijo učitelji z 31–40 let delovne dobe (povprečna vrednost: 3,59), učitelji z 7–

18 let delovne dobe (povprečna vrednost: 3,60), najvišjo povprečno oceno pa so podali učitelji 

z 19–30 let delovne dobe (3,70). 
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Zanimiv je podatek, da učitelji ne glede na leta delovne dobe bolj kritično ocenjujejo 

usmerjenost šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet, saj so njihove povprečne stopnje 

strinjanja v primerjavi s stopnjami strinjanja o usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti 

etničnih skupin nižje. 

5.2.4.3 Primerjava mnenja učencev in učiteljev o prisotnosti in učinkovitosti pristopov ter 

dejavnosti na ravni razreda in šole, ki vplivajo na graditev spoštljivih odnosov do etnij 

Preglednica 157: Razlike v mnenjih učencev in učiteljev o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet 

Faktor 

Učenci/ 

Učitelji x̅ SD Mann-Whitneyjev preizkus 

Usmerjenost šole v 

uresničevanje enakosti 

etničnih skupin 

Učenci 4,50 ,799 U = 71396,000 

p = 0,000 Učitelji 
4,38 ,669 

Usmerjenost šole v 

ohranjanje in razvijanje 

etničnih identitet 

Učenci 3,80 1,092 U = 74173,000 

p = 0,014 Učitelji 
3,63 ,969 

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se v mnenju o usmerjenosti šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin kažejo statistično pomembne razlike med učenci in učitelji.  

 

Kljub visokim ocenam učencev in učiteljev ugotavljamo, da se učitelji (povprečna vrednost: 

4,38) v primerjavi z učenci (povprečna vrednost: 4,50) manj strinjajo s tem, da je šola usmerjena 

v uresničevanje enakosti etničnih skupin.  

 

Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da se v mnenju o usmerjenosti šole v ohranjanje in 

razvijanje etničnih identitet kažejo statistično pomembne razlike med učenci in učitelji. 

 

Učitelji (povprečna vrednost: 3,63) so bolj kritični od učencev (povprečna vrednost: 3,80) glede 

usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet, vendar pa učenci in učitelji bolj 

kritično ocenjujejo usmerjenost šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet, saj so njihove 

povprečne ocene v primerjavi z ocenami o usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti etničnih 

skupin nižje.  
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5.2.4.3.1 Ugotovitve z razpravo, vezane na mnenje učiteljev in učencev o prisotnosti in 

učinkovitosti pristopov ter dejavnosti na ravni razreda in šole, ki vplivajo na graditev 

spoštljivih odnosov do etnij 

Podatki kažejo, da imajo učitelji v primerjavi z učenci slabše mnenje o usmerjenosti šole v 

uresničevanje enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v razvijanje in ohranjanje etničnih 

identitet. Kot so izpostavili učitelji v intervjujih, je to normalno, saj »se učitelji bolj zavedamo 

sistemskih omejitev« (U3). Kot so izpostavili, jih država s svojimi predpisi in učni načrti s 

svojimi vsebinami močno omejujejo pri možnostih seznanjanja učencev z različnimi kulturami 

in dejanskem omogočanju razvijanja lastne kulturne identitete. »Če bi učitelji na tem področju 

imeli več avtonomije, bi vsekakor bolj kakovostno delali« (U1); »V teoriji seveda želiš, da bi 

vse obravnaval enako, a v praksi ne moreš naredit nič, če ti država ne nudi sredstev, da bi se 

otroci učili svojega maternega jezika« (FU2). Kljub temu pa je pomembno, da se učitelj zaveda, 

kje je izvor učenčevih težav, »da ima tako imenovani 'človeški faktor'« (U1). Učencu, ki ne 

razume jezika, je treba dati možnost, da kaj pove v svojem jeziku, »učitelj mora pokazati interes 

na njegov jezik in njegovo kulturo« (U3). »Ne sme pa vanj ne siliti, kajti zgodilo se je že, da 

otroci priseljenci niso znali pokazati svoje države na zemljevidu ali pa niso poznali elementov 

lastne kulture, ker je doma niso v tolikšni meri razvijali in ohranjali« (U3).  

 

Učenci, ki čutijo podporo in skrb učiteljev in sošolcev, so dokazano veliko bolj motivirani za 

učno delo in imajo boljši učni uspeh. Poleg tega je za dobro počutje otrok priseljencev na šoli 

in njihov občutek sreče ključna vloga učiteljev; ti otrokom omogočajo ohranjati pozitiven odnos 

do tradicionalnih vrednot lastne kulture, obenem pa imajo tudi otroci večinske kulture možnost 

učiti se različnosti kultur (OECD, 2015). Zaradi tega razloga je nujno delati tudi na 

premagovanju sistemskih ovir, kot v svoji doktorski disertaciji poudari tudi Vižintin (2013). To 

je toliko pomembneje, ker si tudi učenci priseljenci sami želijo, da bi jim šola dala možnost 

ohranjanja stika z maternim jezikom in s kulturo staršev (Krajnc, 2015). 

5.3 Sklep empiričnega dela I 

Raziskavo smo opravili s prvotnim namenom, da bi neposredno ugotovili, ali se na slovenskih 

javnih osnovnih šolah druge kot drugačne zaradi njihove etnične pripadnosti samo tolerira ali 

tudi spoštuje in ali v odnosu do različnih etnij s tega vidika obstajajo razlike, ter kakšni so 

pogledi učiteljev in učencev na uresničevanje tistih pristopov in dejavnosti na šoli, ki bi morali 

biti usmerjeni v graditev spoštljivih odnosov do drugačnosti.  
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V nadaljevanju zato predstavljamo povzetek glavnih ugotovitev vseh štirih sklopov raziskave, 

ki so odgovarjali na raziskovalna vprašanja. 

 

V prvem sklopu smo ugotavljali odnos učencev in učiteljev do različnih etnij. Odnos učencev 

smo ugotavljali skozi neodvisne spremenljivke spola, etnične pripadnosti, razreda in kraja 

šolanja. Podatki so pokazali, da imajo deklice v primerjavi z dečki boljši odnos do etnij, kar 

smo povezovali predvsem s spolnimi stereotipi oziroma z družbenimi pričakovanji do želenih 

lastnosti deklic. Med učenci različnih etničnih pripadnosti je najbolj presenetila ugotovitev 

odnosa med Albanci in Srbi, saj se očitno zgodovinski problemi med etnijama odražajo tudi 

med mlajšo generacijo, kar pomeni, da bi morala imeti šola na tej točki toliko pomembnejšo 

vlogo ne samo pri pomoči otrokom pri premagovanju lastnih predsodkov in sovražnosti, ampak 

tudi pri podpori otrokom ob vstopanju v pozitivne, na spoštovanju in prijateljstvu temelječe 

odnose – ne glede na zgodovinska rivalstva. Pokazalo se je, da imajo do etnij mlajši učenci (5. 

in 6. razred) slabši odnos od nekoliko starejših učencev (7. in 8. razred), kar nakazuje na večjo 

potrebo po vzgajanju k spoštljivosti na nižjih stopnjah šolanja. Zanimiva je tudi ugotovitev, da 

imajo v Lendavi učenci izrazito dober odnos do Madžarov, medtem ko v Kopru in Izoli odnos 

do Italijanov ni bistveno boljši kot v drugih krajih. Iz tega lahko sklepamo, da dvojezična 

politika v Prekmurju, ki predstavlja dejansko sobivanje dveh različnih kultur, vodi v 

pozitivnejše učinke tudi v medsebojnem odnosu teh kultur in da samo priznanje večjih pravic 

neke manjšine (v konkretnem primeru italijanske) še ne vodi nujno v izrazito boljše odnose 

lokalnega prebivalstva do te etnije. Ne glede na neodvisno spremenljivko pa se je med učenci 

pokazal najslabši odnos do Romov, kar pomeni, da so otroci že zgodaj izpostavljeni družbenim 

stereotipom in predsodkom, ki jih nato tudi sami reproducirajo. V odnosu do etnij nekdanje 

Jugoslavije pa se kaže najslabši odnos do Albancev. Po drugi strani pa imajo ne glede na 

neodvisno spremenljivko učenci najboljši odnos do Slovencev, Angležev in Nemcev ter do 

Hrvatov. Te ugotovitve nakazujejo, da je že med osnovnošolci prisotna hierarhija sprejemljive 

tujosti in da ne glede na ukrepe, ki so v Sloveniji uvedeni na sistemski ravni in na ravni različnih 

projektov, usmerjenih v razvoj pozitivnih odnosov do drugih etnij, učenci izražajo boljši odnos 

do v družbi bolj »cenjenih« etnij ter slabši odnos do tistih etnij, ki so v družbi stigmatizirane, 

marginalizirane in »necenjene«. Naša raziskava je prav tako pokazala, da je ne glede na 

neodvisno spremenljivko načelna stopnja spoštovanja vedno višja od pripravljenosti vstopanja 

v prijateljske odnose z etnijami. Ta podatek je pomemben, ker kaže, da je v šolah treba 

vzpostaviti oziroma večjo pozornost nameniti takšnim mehanizmom vzgoje, na osnovi katerih 
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bi otroci presegli načelno spoštovanje oziroma razvili višjo stopnjo dejanskega spoštovanja, ki 

se kaže predvsem v želji po vstopanju v bližnje odnose z drugim kot drugačnim in posledičnem 

pripoznanju njegove drugačnosti kot vrednote.  

 

Ugotavljali smo tudi odnos učiteljev do etnij skozi neodvisne spremenljivke spola, razreda 

poučevanja, kraja poučevanja in delovne dobe ter v tistih primerih, ko so se pokazale statistično 

pomembne razlike, ugotovili, da je odnos učiteljev do vseh etnij zelo dober. A vendar izsledki 

kažejo, da so učitelji v primerjavi z učiteljicami nekoliko bolj naklonjeni sprejetju učencev 

različnih etnij v razred ter da se med učitelji iz različnih krajev kaže nekoliko slabši odnos do 

Romov in Albancev. Pri tem s slabšim odnosom izstopajo učitelji iz Izole, zato menimo, da bi 

bilo treba razloge za njihova stališča nadalje raziskati. Podatki so – globalno gledano – sicer 

vzpodbudni, saj kažejo, da učitelji bistvenih razlik med etnijami ne delajo oziroma da nimajo 

izrazito slabšega odnosa do pripadnikov določenih etnij, pa vendar smo se spraševali, v kolikšni 

meri so imela na njihove odgovore vpliv družbena pričakovanja, saj se od učiteljev pričakuje, 

da razlik med učenci ne delajo. Menimo, da je vprašanje legitimno predvsem v luči podatka, da 

se kljub majhnim razlikam v ocenah obeh dimenzij odnosa kaže nekoliko slabši odnos do v 

družbi bolj stigmatiziranih etnij. 

 

Ko smo primerjali odnos učencev in učiteljev, pa smo ugotovili, da je odnos učencev v 

primerjavi z odnosom učiteljev nekoliko boljši do Slovencev in Angležev. Največja razlika pa 

se je pokazala v odnosu do Albancev in Romov, pri katerih imajo učenci vidno slabši odnos od 

učiteljev. 

 

Ker je za razvoj spoštljive, inkluzivno, medkulturno in protipristransko naravnane šole 

pomembno vzgajati otroke, ki bodo znali in zmogli proaktivno delovati zoper krivice in 

neenako obravnavo drugih, smo raziskali tudi mnenje učencev o odnosu učencev do etnij, saj 

je za dosego tega vzgojnega cilja nujno, da se učenci te problematike sploh zavedajo. Podatki 

so pokazali, da se mnenje učencev ne glede na neodvisno spremenljivko sklada z rezultati o 

odnosu učencev do etnij. Učenci namreč zaznavajo, da je načelna stopnja spoštovanja učencev 

višja od pripravljenosti učencev v vstopanje v odnose prijateljstva. Zanimiv je predvsem 

podatek, da učenci tistih etnij, ki imajo do določenih etnij izrazito slab odnos, tako zaznavajo 

tudi odnose drugih učencev do teh etnij, s čimer lahko potrjujejo »pravilnost« svojega 

razmišljanja in posledično svoj negativen odnos težje spreminjajo oziroma so na spremembe 

odpornejši. Skrb vzbujajoč pa je tudi podatek, da se učenci zavedajo slabega odnosa do Romov, 
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kar kaže, da bi morale šole tudi tam, kjer Romi sicer ne živijo, storiti več v smeri odpravljanja 

predsodkov do najbolj stigmatiziranih skupin v družbi, saj so, po podatkih naše raziskave sodeč, 

ti močno utrjeni v učencih. Zanimiv je tudi podatek o mnenju učencev 5. razreda. Ti imajo, kot 

smo videli, v primerjavi s starejšimi učenci slabši odnos do etnij, po drugi strani pa imajo 

najboljše mnenje o odnosu učencev do različnih etnij, kar lahko nakazuje na to, da se o tem ne 

sprašujejo ali da se jim odnosi do drugih kot drugačnih ne zdijo problematični. To vnovič 

dokazuje, da je vzgojo k spoštljivosti treba začeti čim bolj zgodaj. 

 

Po drugi strani pa lahko učitelji otroke učinkovito vzgajajo v tej smeri, če imajo tovrstno 

občutljivost razvito tudi sami. Iz pridobljenih podatkov ugotavljamo, da imajo učiteljice boljši 

vpogled v realno stanje v primerjavi z učitelji oziroma da se problematike slabšega odnosa do 

etnij zavedajo v nekoliko večji meri kot učitelji. Presenetil pa nas je podatek, da imajo učitelji 

iz Izole v primerjavi z učitelji iz drugih krajev slabo mnenje o odnosu učencev do določenih 

etnij, čeprav glede na podatke prvega sklopa naše raziskave učenci iz Izole v negativnem 

odnosu do določenih etnij posebej ne izstopajo, zato verjamemo, da bi bilo treba razloge za 

takšno mnenje raziskati z neposrednim opazovanjem in intervjuji na šoli.  

 

Primerjava mnenj učencev in učiteljev pa je pokazala, da eni in drugi v odnosih učencev 

zaznavajo bolj sprejemajoč odnos do tistih etnij, ki so v vrhu hierarhije sprejemljive tujosti, in 

slabši odnos do tistih etnij, ki so na dnu hierarhije sprejemljive tujosti. Podatki tudi kažejo, da 

je mnenje učiteljev o odnosu učencev do različnih etnij slabše od mnenja učencev, kar pomeni, 

da se problematike negativnega odnosa do posameznih etnij zavedajo v večji meri kot učenci. 

To zavedanje je lahko pozitivno, saj lahko na tej osnovi lažje razumejo potrebe po spremembah 

lastnega dela skladno s smernicami, ki bi se jim jih ponudilo, oziroma lažje razumejo potrebo 

po delu, skladnem z njimi – vse to ob predpostavki, da na negativen odnos učencev do etnij 

gledajo kot na stanje, ki ga je treba preseči, in da na šolo gledajo kot na ustanovo, ki bi morala 

razvijati spoštljivost do drugačnosti. 

 

Zanimalo nas je tudi, kako učenci ocenjujejo odnos učiteljev do etnij. Ne nazadnje so učitelji 

učenčevi pomembni drugi in dajejo s svojim odnosom pozitiven ali negativen zgled. Podatki so 

sicer pokazali, da je mnenje učencev o odnosu učiteljev ne glede na neodvisno spremenljivko 

sorazmerno dobro, pa vendar je zanimiv podatek, da učenci tistih etnij, ki imajo najslabši odnos 

do določenih etnij, potrditev »pravilnosti« svojih stališč vidijo v stališčih učiteljev, saj menijo, 

da imajo do teh etnij tudi učitelji slab odnos. Podatek je lahko skrb vzbujajoč predvsem v luči 
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dejstva, da je zaznavanje učiteljevega odnosa do drugačnosti zelo pomembno, saj odnos 

pomembnega drugega do neke skupine vpliva na odnos učenca do te skupine, a vendar le takrat, 

ko si učenec želi pozitivnega odnosa s tem pomembnim drugim oziroma ko je stopnja 

identifikacije z odraslim pomembna oziroma ko imajo učitelja radi (Vezzali idr., 2012). Potem 

odnos učiteljev do drugačnosti lahko vpliva na odnos učencev do drugačnosti takrat, ko je 

učitelj otroku pomemben objekt identifikacije. Pri tem pa velja povedati, da na otrokove 

implicitne predsodke bistveno bolj vplivajo implicitna vedenja učitelja kot pa eksplicitna, kar 

pomeni, da je vpliv nezaznanega vedenja, ki se odraža nebesedno, bistveno večji od tistega, ki 

ga otroci zaznavajo (prav tam). Raziskava, ki so jo opravili Vezzali idr. (prav tam), je prvič 

pokazala, da je učiteljev implicitni rasni odnos predikator implicitnih rasnih odnosov otrok, 

sploh ko gre za otroku najljubšega učitelja, kar vnovič dokazuje sicer že raziskan vpliv 

pomembnih drugih na odnos otrok (Hughes in Kwok, 2007; Pianta, 2006; Vezzali idr., 2012). 

To pa postane posebej problematično, ko učitelj svoje implicitne predsodke prenaša na otroke 

v razvojnem obdobju, ko prevladuje posnemanje in ko je učitelj otroku prvotno zgled (Vezzali 

idr., 2012). 

 

Ugotavljali smo tudi mnenje učiteljev o odnosu učiteljev do etnij, saj to posredno govori tudi o 

mnenju, ki ga imajo učitelji o kulturi sprejemanja in spoštovanja, h kateri učitelji vzgajajo in jo 

sooblikujejo. Ugotovili smo, da je mnenje učiteljev o odnosu učiteljev do etnij dobro. Izrazito 

negativno mnenje se ni pokazalo v nobenem primeru, se je pa glede na kraj pokazalo, da učitelji 

najslabše ocenjujejo odnos učiteljev do Romov in Albancev, kar pomeni, da se te problematike 

sicer zavedajo, a treba je povedati, da so povprečne ocene tudi v tem primeru visoke.  

 

Ko smo primerjali mnenje učencev in učiteljev o odnosu učiteljev do etnij, smo ugotovili, da 

učenci odnos učiteljev do etnij ocenjujejo bolje kot učitelji in da je kljub zelo visokim ocenam 

nakazan trend v smeri mnenja učencev in učiteljev o odnosu učiteljev, ki sovpada s hierarhijo 

sprejemljive tujosti.  

 

Ker je za oblikovanje smernic pomembno tudi mnenje učencev in učiteljev o prisotnosti in 

učinkovitosti pristopov in dejavnosti na ravni razreda in šole, ki vplivajo na graditev spoštljivih 

odnosov do različnih etnij, smo ugotavljali, kakšno je o tem mnenje učiteljev in učencev. S 

faktorsko analizo smo iz trditev dobili dva pomenljiva faktorja, in sicer faktor usmerjenosti šole 

v uresničevanje enakosti etničnih skupin ter faktor usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje 

etničnih identitet. Učenci iz različnih krajev slabše ocenjujejo usmerjenost šole v razvijanje in 
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ohranjanje etničnih identitet kot pa usmerjenost šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin. 

Pokazalo se je tudi, da učenci Romi, ki so večinoma iz Lendave, in učenci Madžari najbolje 

ocenjujejo usmerjenost šole v razvijanje in ohranjanje etničnih identitet, kar vnovič potrjuje, 

kako je pomembno, ko družbeni prostor omogoča pripoznanje drugih etnij oziroma kultur. 

Zanimivi so tudi podatki glede na etnično pripadnost učencev. Učenci, ki so izrazili pripadnost 

etnijam nekdanje Jugoslavije, usmerjenost šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet 

ocenjujejo slabše kot drugi, kar lahko sovpada z že obravnavano različno obravnavo različno 

»pomembnih« etnij. O mnenju učiteljev lahko sklepamo samo iz neodvisne spremenljivke kraj 

poučevanja, pri kateri v mnenju o umerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet 

s svojim pozitivnim mnenjem izstopajo učitelji iz Lendave. Ker smo s faktorsko analizo pri 

učencih in učiteljih dobili enaka faktorja, smo lahko primerjali tudi stališča učencev in učiteljev 

ter ugotovili, da je pogled učiteljev na obe vrsti usmerjenosti šole slabši od pogleda učencev, 

kar pomeni, da se učitelji predvsem problematike slabšega spodbujanja in ohranjanja etničnih 

identitet zavedajo v večji meri kot učenci. 

 

Iz izsledkov naše raziskave lahko sklepamo, da je med učenci in učitelji dejansko spoštovanje 

najnižje predvsem do tistih etnij, ki v širši družbi zaradi različnih razlogov niso dobro sprejete 

(predvsem Romi in Albanci). Čeprav smo anketirance spraševali o njihovi stopnji spoštovanja 

do posameznih etnij, se je ne glede na neodvisno spremenljivko v večini primerov pokazalo, da 

je bila načelna stopnja spoštovanja višja od stopnje pripravljenosti vstopanja v bližnje odnose 

z isto etnijo. Poleg tega anketiranci ne glede na neodvisno spremenljivko slabše ocenjujejo 

usmerjenost šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet (praktična raven) kot usmerjenost 

šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin (načelna raven). Skrb vzbujajoče je prav tako 

dejstvo, da učenci, ki imajo sami slabši odnos do določenih etnij, kot takega zaznavajo tudi 

odnos učencev in učiteljev do njih, kar ne nazadnje lahko pomeni, da v tem iščejo uteho oziroma 

opravičilo za lasten negativen odnos. Sklepamo lahko, da v šolah ni ali pa ni v zadostni meri 

razvit takšen etos, ki bi ga učenci ponotranjili in s tem razvili spoštovanje ter pripoznanje 

različnih kultur in ne nazadnje identitet. Podatki torej dokazujejo, da je predvsem na praktični 

ravni, ki jo v glavnem vežemo na odnose in vzgojo, potreben premik v smeri dejanskega 

spoštovanja drugega kot drugačnega. Ker smo v teoretičnih izhodiščih predstavili pristope 

oziroma koncepte, ki so prvotno usmerjeni v razvoj spoštljivih odnosov, smo na njihovi osnovi 

in ob ugotovitvah empirične raziskave oblikovali smernice za vzgojno-izobraževalno delo šole, 

katerih temeljno vodilo je spodbujanje razvoja spoštljivih odnosov do etnične drugačnosti med 

vsemi, ki sooblikujejo šolski prostor in njegov etos. 
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6 SMERNICE ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ŠOL, 

USMERJENIH V RAZVIJANJE SPOŠTLJIVIH ODNOSOV DO 

DRUGEGA KOT DRUGAČNEGA ZARADI NJEGOVE ETNIČNE 

PRIPADNOSTI 

Kot smo ugotovili iz analize slovenskega sistema vključevanja učencev priseljencev, pregleda 

težav, ki se pri tem pojavljajo v praksi, in ne nazadnje iz rezultatov empirične raziskave, je v 

slovenskih šolah prevladujoč vzorec tolerance prej kot spoštovanje oziroma prej načelna kot 

dejanska raven spoštovanja. Ker je šola odličen prostor srečevanja in refleksije o razlikah 

(Giroux, 1992), pa zagovarjamo stališče, da je za razvoj šole, temelječe na temeljni vrednoti 

sobivanja in spoštovanja drugačnosti, treba preseči tolerančni odnos do drugačnosti in preiti v 

spoštljiv odnos do nje. Zato se postavlja vprašanje, na katerih konceptih in metodičnih pristopih 

zasnovati vzgojno-izobraževalno delo, ki bi bilo prvotno usmerjeno v razvoj spoštljivih 

odnosov do drugačnosti. V nadaljevanju tako predstavljamo predlog smernic za vzgojno-

izobraževalno delo šole, prvotno usmerjenih v razvijanje spoštljivih odnosov do drugačnih, ki 

smo jih razvili na osnovi teoretičnih izhodišč, potreba po njihovi aplikaciji pa se je, kot rečeno, 

pokazala tudi v izsledkih naše empirične raziskave. Pri oblikovanju smernic smo prvotno 

izhajali iz konceptov in pristopov, ki smo jih v poglavju Šola v postmoderni poudarili kot tiste, 

ki omogočajo razvoj spoštljivih odnosov in pripoznanje drugačnosti drugega tudi v vzgojno-

izobraževalnem prostoru ter odgovarjajo v teoretičnih izhodiščih izpostavljenim dilemam, 

povezanih z možnostmi razvoja spoštljivega odnosa do drugega kot drugačnega. Oblikovane 

smernice zajemajo vzgojni oziroma didaktično-metodični vidik dela na šoli. A pri tem je treba 

dodati, da so spremembe in dopolnitve potrebne tudi na sistemski ravni. Čeprav zadnje niso 

predmet te doktorske disertacije, je kljub temu treba omeniti, da bodo smernice bistveno 

učinkovitejše, če bodo učitelji pri delu, skladnem z njimi, imeli oporo tudi v sistemu. Menimo, 

da je obstoječe smernice in strategije vključevanja učencev neslovenskih etnij treba redefinirati 

oziroma natančneje oblikovati in konkretizirati predvsem v luči pomanjkljivosti, ki smo jih 

izpostavili pri njihovi analizi. Poleg tega bi bilo treba pri tem izhajati iz ugotovitev, ki jih kaže 

praksa, in iz stisk, s katerimi se, kot smo videli, spoprijemajo učitelji. Načelno raven 

vključevanja je treba povezati s praktično ravnjo. Dejstvo pa je, in to je dodaten argument za 

prevetritev dokumentacije, da sistemska raven vpliva tudi na razmišljanje učiteljev oziroma na 

pogled učiteljev na učence neslovenskih etnij. Če je tako na sistemski ravni v ospredju toleranca 

ali celo asimilacija ter hierarhična delitev na »nas«, ki smo več od »njih«, bo učiteljem kljub še 
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tako dobro zastavljenim smernicam za pedagoško/vzgojno/didaktično delo, usmerjenih v 

spoštljivost do drugačnosti in v pripoznanje vrednosti partikularnosti vsakega posameznika, 

težje razumeti oziroma sprejeti delo, skladno z njimi, ne glede na to, ali imajo predsodke ali ne. 

Zato menimo, da vzgojno delo šol kljub njegovi pomembnosti in potrebnosti ne more mimo 

nujnih sprememb na sistemski ravni.  

6.1 Razvijanje medkulturnega in protipristranskega etosa šole 

Ker mora medkulturnost v smislu medsebojnega pripoznanja drugega kot drugačnega ter 

sodelovanja in interakcije prepojiti v globine šolsko klimo in kulturo ter predvsem odnose, 

menimo, da je treba razvijati medkulturni etos šole, pedagoških delavcev in učencev. Etos na 

eni strani predstavlja okolje v smislu sobivanja z drugimi (Kocijančič, 2008) ter vključuje 

spontane odnose v razredni in šolski skupnosti (Kroflič, 2003), na drugi strani pa predstavlja 

notranjo moralno, nravno temeljno držo človeka, »ki ima vest za kompas«, ta drža pa »v bistvu 

določa njegovo ravnanje« (Küng, 2008, str. 205). Če bo tovrstni etos medkulturni, bo 

spoštovanje drugega kot drugačnega zaradi njegove etnične pripadnosti predstavljajo praktično 

moralno držo pedagoških delavcev in učencev ter temeljno naravnanost šole kot celote. 

Prizadevanje za razvoj medkulturnega etosa pomeni tudi prizadevanje za vzpostavitev odnosa 

spoštovanja med različnimi etnijami, ne glede na to, ali gre za večinsko etnijo ali manjšinske 

etnije. 

 

Medkulturna vzgoja učencev, ki bi morala prežemati vse pore življenja na šoli, naj bo usmerjena 

v interakcijo, recipročnost in v spoštovanje. Interakcija je vezana na razvoj želje, pripravljenosti 

na srečanje z drugim. Pri recipročnosti gre za izmenjavo informacij, znanj, virov med učenci, 

ki prihajajo iz različnih etničnih okolij. Pri spoštovanju pa gre za razvoj zavedanja različnih 

stališč, pogledov, pripravljenosti k spreminjanju samih sebe, za razvoj želje po iskanju ter 

razumevanju razlik in podobnosti med nami (gl. tudi Favaro, 2001). Medkulturna vzgoja je tako 

v prvi vrsti odnosna vzgoja, usmerjena v problematiko odnosov med pripadniki različnih etnij 

s ciljem medsebojnega sprejemanja in spoštovanja (Desinan, 1996).  

 

Pri vsem tem je pomembno, da učitelji pri učencih razvijajo razumevanje pojmov, kot sta 

identiteta in kultura, ne kot nekaj statičnega, ampak spremenljivega, dinamičnega, dialoškega 

(Milan, 1994; Desinan, 1996). Kultura namreč ni več nekaj, kar je vezano na neko ozemlje, 

nekaj homogenega, ampak je vsaka kultura vedno podvržena spremembam in križanjem 
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(Santerini, 2003). Kulturo tako razumemo kot »oblačilo«, ki ga vsak posameznik nosi na svoj 

poseben način, medkulturna vzgoja pa je tista, ki opremlja posameznike s »povečevalnimi 

stekli«, s katerimi lahko opazujemo dinamičnost ter časovno in prostorsko spremenljivost 

kultur (Santerini, 2003, str. 42–43).  

 

Ob vsem povedanem pa ne moremo mimo že v teoretičnih izhodiščih izpostavljene kritike 

medkulturnega pristopa. Samo načelna in tudi nepraktična usmeritev v medkulturnost na šoli 

namreč še ne predpostavlja kritičnega vrednotenja neenakosti v družbi, saj je v njeni 

predpostavki dejstvo, da smo vsi enaki, ne glede na etnično pripadnost, torej je medkulturnost 

rezultat, h kateremu bi morali stremeti in ki ga lahko omogoči šele dejanska sprememba pri 

ljudeh oziroma zmožnost kritične refleksije lastnih in družbenih negativnih stališč ter praks in 

občutljivost za medkulturnost. 

 

Menimo torej, da je razvoj medkulturnega etosa na šoli nujen, saj se prvovrstno usmerja v 

spoštljive medosebne odnose oziroma interakcije, a poleg prizadevanj za medkulturni etos je v 

šolah treba razvijati to, čemur pravimo protipristranski etos, za katerega bi lahko rekli, da 

postavi temelje zanj. 

 

Zagovarjamo stališče, da bi šola morala vzpostaviti jasno kritiko družbene neenakost in svoja 

vzgojna prizadevanja usmeriti v kritično (samo)refleksijo, predvsem ko gre za vprašanja 

pripoznanja identitet, spoprijemanja s predsodki in stereotipi itn., predvsem pa v zavzetje 

aktivne drže zoper tovrstni pristranski odnos do vseh drugačnosti. Šola, usmerjena v razvijanje 

protipristranskega etosa, bi bila »aktivno/aktivistično« usmerjana šola, v kateri bi se vsi, ki 

sooblikujejo šolski prostor, želeli in zmogli spoprijemati z lastnimi predsodki, stereotipi, t. i.      

-izmi vseh vrst ter s pristranskim odnosom do vseh oblik drugačnosti, ki vplivajo na otrokov 

odnos do sebe in drugih (Derman - Sparks, 1989; Derman - Sparks in Olsen - Edwards, 2016). 

 

Šola, usmerjena v protipristranskost, naj si prizadeva za razvoj ozaveščene, pozitivne 

samopodobe oziroma identitete pri učencih, za razvoj odnosa ugodja, empatije in pravične 

interakcije z drugačnostjo, za sprejemanje razlik, razvoj kritičnega mišljenja, vezanega 

predvsem na nepravičnost, ter razvoj spretnosti zavzemanja zase in za druge ob nepravičnosti. 

Cilji naj bodo torej usmerjeni v vzgojo učencev, ki bodo znali in zmogli zavzeti aktivno držo 

zoper nepravičnost (Derman - Sparks, 1989; Robles De Melèndez in Beck Ostertag, 2013). Šola 

z razvitim protipristranskim etosom bo torej otroke in mlade opremljala z etosom, potrebnim 
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za življenje v svetu, v katerem se bodo znali spoprijeti s konflikti, namesto da bi se jim izogibali, 

in v katerem bodo konstruktivno gledali na razlike in podobnosti (McIlwaine, 2014). Predvsem 

pa bodo šolo zapustili učenci, ki bodo znali kritično gledati na družbeno realnost in bodo zmožni 

realnost, zaznamovano z neenakostjo, spreminjati, za kar se je zavzemal že Freire. Učence je 

namreč treba vzgajati na način, da se bodo tudi kot odrasli znali aktivno zavzeti proti krivicam, 

usmerjenim proti njim samim ali drugim (Robles De Melèndez in Beck Ostertag, 2013), da 

bodo torej imeli razvito proaktivno držo do krivic. To pa bo mogoče, le če bodo v razredu 

otrokom ponujene konkretne izkušnje, ki jim omogočijo vpogled v odzivanje drugih na krivične 

situacije in sprejemanje razlik, ter predvsem, če bodo tudi sami spodbujeni k tovrstnemu 

ravnanju (Derman - Sparks, 1989; Robles De Melèndez in Beck Ostertag, 2013). Praktične 

izkušnje (pozitivne in negativne) pa lahko otroci v šoli pridobivajo na ravni vsebin, ki so 

predvidene z učnimi načrti, in na bolj neformalni ravni ali tudi na ravni prikritega kurikuluma 

(npr. učiteljevi predsodki, ki jih nezavedno prenašajo na učence). 

 

Zato je toliko pomembneje, da predvsem učitelji samoreflektirajo lastna stališča, predsodke in 

diskriminacijska nagnjenja ter reflektirajo diskriminatorne (do manjšin) in privilegacijske (do 

večine) družbene prakse (gl. npr. McIlwaine, 2014). Poleg tega mora pedagoški delavec kritično 

reflektirati svoj kulturni kontekst in sebe pripoznati kot kulturno bitje (Murray, 2017). 

6.1.1 Reflektirana analiza šolske situacije 

Da bi lahko začeli razvoj medkulturnega in protipristranskega etosa, je treba najprej kritično 

analizirati trenutno situacijo na šoli, da bomo vedeli, v kakšnem konkretnem kontekstu 

delujemo. Prvo vprašanje, ki si ga moramo kot učitelji zastaviti, je, ali se na šoli na kakršen koli 

način utrjuje razmerja moči in neenakosti. Razmisliti moramo o naslednjem (prilagojeno po 

McIlwaine, 2014): 

 

̶ Ali videz šole odraža etnično raznolikost učencev oziroma širše družbe? Šolski prostor 

daje pomembno informacijo o tem, ali je neka kultura v šolskem kontekstu vidna. Ta 

element vidnosti je predvsem za pripadnike neslovenskih etnij pomemben, saj jim na 

povsem osnovni ravni sporoča, da jim šola daje vidnost in da od njih ne pričakuje 

asimilacije, ampak da jim omogoča biti to, kar so. 

 

 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

346 

 

̶ Ali so prazniki in običaji manjšinskih kultur na šoli kakor koli zastopani (npr. v šolski 

publikaciji)? S tem namreč šola učencem sporoča predvsem, da jim omogoča ne samo 

ohranjanja, ampak tudi razvijanje svoje identitete, in sicer ob tem, da njihovi 

prazniki/običaji niso manj pomembni od praznikov/običajev večinske kulture. 

 

̶ Ali se od učencev določenih kultur vedno pričakuje (ne)sodelovanje na stereotipizirani 

ravni (npr. mame Bošnjakinje spečejo baklavo; mame Albanke spečejo burek; romski 

učenci zaplešejo tipični romski ples)? Šola mora torej preveriti, ali reproducira in utrjuje 

družbeno prisotne stereotipe. 

 

̶ Ali učno gradivo odraža kulturno raznolikost učencev in ali utrjuje stereotipne predstave 

(npr. podoba Afričanov kot homogene skupine s tipičnimi lastnostmi, npr. Juri Muri v 

Afriki; kakšna so razmerja moči v filmih in knjigah, npr. belci na vodilnih položajih)? 

Pri tem gre omeniti, da teh učnih gradiv ne smemo jemati kot oviro ali celo kot nekaj, 

kar je treba odstraniti, ampak kot vir kritične analize in spodbujanja kritičnega mišljenja 

pri otrocih. Kot ugotavlja Šabec (2015), so namreč v Evropi predvsem učbeniki o 

zgodovini, geografiji in o družbenih vedah mnogokrat etno-/evropocentrično naravnani, 

vsebujejo veliko negativnih podob Neevropejcev, v njih pa je prisoten tudi rasistični 

diskurz. Tudi analiza učbenikov za geografijo in zgodovino v Sloveniji je pokazala, da 

se v njih predstavlja izrazito stereotipizirana negativna podoba Afrike in Afričanov 

(Uršič, 2010). O prevladujočih podobah neke kulture lahko učenci reflektirajo skozi 

slike, naslove in članke, prispevke v medijih, skozi učbenike, otroško literaturo – pri 

tem je pomembno, da učitelj uporabi gradiva, ki so vsakodnevno prisotna v življenju 

posameznikov (torej dnevno časopisje, ne (le) specializiranih revij) (Murray, 2017). 

 

̶ Ali so v vzgojnem načrtu šole uporabljeni stereotipizirani in posplošujoči termini in 

koncepti (npr. otroci s posebnimi potrebami ne morejo; Romi so …) ter ali koncepti ne 

utrjujejo oziroma upravičujejo razmerij moči (npr. tolerantni smo do drugačnosti itn.)?  

 

̶ Ali so v vzgojnem načrtu in drugih dokumentih ter učnih gradivih uporabljeni samo 

pozitivni termini, vezani na odnos do drugačnosti? Tudi v družbi besede, kot sta 

rasizem, diskriminacija, izginjajo iz javnega prostora in jih nadomeščajo pozitivne 

besede, kar lahko na prvi pogled deluje vzpodbudno, a dejansko na tak način le prikrije 

realno stanje v družbi, v kateri težave ne izginejo, ampak se le potlačijo. Kot navaja Ho 
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(2010), so v veliko avstralskih vladnih dokumentih besedo »rasizem« nadomestili s 

»harmoničnost«. Mehanizem, ki se za tem skriva, pa je, da v trenutku, ko politika izjavi, 

da lahko ljudje živijo harmonično drugi z drugimi, s tem pokaže, da težav z rasizmom 

v neki družbi dejansko ni in da posledično temu tudi ni treba namenjati pozornosti. 

Podobno se dogaja tudi pri nas s termini sožitje, toleranca. Pri tem želimo poudariti, da 

morajo biti vrednote, kot so: harmoničnost med ljudmi, sožitje, sobivanje, spoštovanje, 

del vzgojnega načrta in delovanja šol. A če hkrati otrok ne bomo vzgajali na način, da 

bi se bili zmožni kritično opredeliti do rasističnih, diskriminacijskih praks in do 

neenakosti, bodo vse te vrednote ostale le črke na papirju. Šola, ki si te in podobne 

vrednote postavlja za cilj, ob tem pa namerno ali nenamerno zamolči neenakost, ki se 

dogaja na ravni vsakdana, ne more delovati medkulturno, predvsem pa ne 

protipristransko, zato je nujno, da so poleg pozitivnih besed na ravni vzgojnega načrta 

reprezentirani tudi pozivi k odzivanju na krivice in neprimerne prakse.  

 

Poleg navedene analize šolske situacije je pomembno tudi, da so učitelji pozorni na dejstvo, da 

se predsodki izražajo na različne načine. Lahko so odkriti, »verbalni« in potem tudi jasno 

prepoznavni; z njimi se je tako lažje spoprijeti, po drugi strani pa so lahko bolj prikriti, 

implicitni, nezavedni in imajo pogosto veliko hujše posledice od odkritih predsodkov (Vezzali 

in Giovannini, 2012). Če je boj s prvimi ravno zaradi njihove odkritosti lahko ciljno usmerjen, 

v drugem primeru to ne more biti tako, saj so ne le težko prepoznavni, ampak se lahko ravno 

zato, ker se jih posamezniki ne zavedajo, zelo negativno odzovejo, če se jih nanje opozori 

(Dovidio in Gaertner, 2004). Zato mora biti učitelj, ko opozarja učence nanje, toliko bolj 

občutljiv, sicer lahko doseže nasprotni učinek od želenega. Spoprijemanje s predsodki in 

njihovo premagovanje (pri tem je ključna učiteljeva podpora in ne obsojanje) nista pomembna 

le z vidika učenca, ki te predsodke goji in zaradi njih ne želi vstopati v odnose z drugim. 

Pomembno je tudi za učenca, pripadnika manjšinske etnije. Če ta namreč občuti na tak način 

izražene predsodke (npr. v šolski klopi se nihče ne želi usesti poleg njega), to dolgoročno vodi 

do izogibanja stikov z večinsko skupino (Vezzali in Giovannini, 2012), kar lahko pelje v 

začaran krog. Ravno kakovosten stik, kot bomo videli pozneje, lahko namreč pripomore k 

zmanjšanju odkritih in tudi implicitnih predsodkov (prav tam). 

 

Na kaj naj bo torej učitelj posebej pozoren? Prvi znaki, da so v učencih prisotni prikriti 

predsodki, so: izražena izrazita zaščita tradicionalnih vrednot, pretirano poudarjanje kulturnih 

razlik in pomanjkanje pozitivnih čustev do druge skupine (Pettigrew in Meertens, 1995). 
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Pozoren naj bo tudi, ali učenci ignorirajo pripadnike določene etnične skupine, ali ohranjajo 

distanco v odnosu do nje, jo pasivno odklanjajo (Ule, 2005). Za učitelja je prepoznavanje takih 

predsodkov težje, ker so izraženi na tako prikrit način, da se zdijo družbeno povsem sprejemljivi 

(Pettigrew in Meertens, 1995). Učenci jih namreč ne bodo utemeljevali na osnovi etnične 

pripadnosti, ampak drugih dejavnikov. Velikokrat bodo celo zagovarjali enakost in bili 

prepričani, da so sami brez predsodkov (Gaertner in Dovidio, 1986). 

6.1.2 Vzgoja h kritični (samo)refleksiji 

Dejali smo že, da je pogoj za aktivno držo zoper neenakosti kritično mišljenje. Razvoj 

kritičnega mišljenja je povezan tudi z močnejšim občutkom za samega sebe in oblikovanjem 

skrbnih odnosov z drugimi. Otroke je treba vzgojiti na način, da bodo znali identificirati 

stereotipe, vedenja in besede, usmerjene proti lastni ali drugim identitetam, ter imeli razvit 

empatični čut, na osnovi katerega bodo razumeli, da je pristranska obravnava boleča (Derman 

- Sparks, 1989; Derman - Sparks in Olsen - Edwards, 2010, 2016). 

 

Čeprav bodo otroci dobro poznali vsebino različnih mednarodnih dokumentov, npr. Deklaracije 

o načelih strpnosti (1995) in Deklaracije za migrante in begunce (New York Declaration for 

Refugees and Migrants, 2016), v katerih je izrecno izpostavljeno strogo obsojanje rasizma, 

rasne diskriminacije, ksenofobije do migrantov in beguncev, a ne bodo seznanjeni s tem, da 

ravno te prakse, tudi na ravni Slovenije, niso bile obsojane, kaj šele preprečene, bodo vse te 

besede še naprej ostale samo črke na papirju. Zato si morajo šole prizadevati za vzgojo kritičnih 

posameznikov, ki se bodo v prihodnosti zmogli kritično spopasti z dejanskim stanjem 

neenakosti v družbi in ki bodo zmožni razumeti implikacije, ki jih tovrstna neenakost prinaša 

posameznikom na vsakdanji ravni. Kritična samorefleksija in refleksija nekorektnih dogajanj v 

družbi se morata začeti čim bolj zgodaj v institucionaliziranem vzgojno-izobraževalnem 

sistemu, da otrokom neenakost ne postane normalnost, ampak obsojanja vredna in zahtevajoča 

aktivno ukrepanje.  

6.1.2.1 Uporaba metode kritičnih dogodkov 

Kot eno najučinkovitejših metod za razvoj kritičnega razmišljanja želimo poudariti metodo 

kritičnih dogodkov, ki spodbujajo medskupinsko refleksijo. Že sama definicija dogodka kot 

kritičnega implicira vrednostno sodbo o samem dogodku (Tripp, 2003), prek katere lahko 

pridejo v ospredje zelo različni pogledi in soočenja različnih mnenj. Tako se naučimo gledati 
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svet (lasten in tuj) z različnih zornih kotov, kar je temeljni pogoj za razvoj medkulturnih 

kompetenc (Deardorff, 2009) in medkulturne občutljivosti. Ob tem pa ne razmišljamo le o 

drugem, ampak tudi o nas samih v smislu samorefleksije (Fitzgerald, 2000, 2001). 

 

Kritični dogodki so kratki opisi situacij, zaznamovanih z nerazumevanjem, s težavami ali 

konflikti, ki so nastali zaradi kulturnih razlik udeležencev. V opisu teh dogodkov se izognemo 

podatkom o imenih, jeziku itn., vsemu, kar definira neko kulturo, s čimer omogočimo učencem, 

da si ustvarijo lastna mnenja in dogodek ovrednotijo, ne glede na lastne implicitne teorije10, s 

čimer se urijo v samoreflektiranju, kritičnem mišljenju ter ne nazadnje v spoznavanju in 

razumevanju tudi samih sebe. Pri tem je vloga učitelja le ta, da vodi, mentorira in lajša situacijo 

(Apedaile in Schill, 2008; Reimann, 2013).  

 

Učitelj naj učence spodbudi, da sami navedejo lastne izkušnje ali vprašanja v povezavi z 

medkulturno situacijo (npr. primeri medkulturnega šoka; težav v razumevanju pri komunikaciji, 

ki so jih imeli sami ali ki jih je imel kdo drug v komunikaciji z njimi), lahko pa tudi učitelj sam 

poda primer kritičnega dogodka, prilagojenega učenčevim potrebam in kontekstu. Nato se 

situacijo analizira skozi preprosta vprašanja tipa kdo je udeležen, kaj, kje in kdaj se je zgodilo, 

zakaj se je pojavila težava itn. Pri tem naj vprašanja oblikujejo tudi učenci sami. Sledita 

refleksija in interpretacija dogodka z zornega kota vsakega udeleženca, ki jo predstavi skupini. 

Pri tem je predvsem ključno vprašanje o tem, kako se težavo lahko premaga. Dogodek lahko 

učenci tudi odigrajo skozi dialog ali igro vlog, s čimer se vse navedeno še bolj poglobi 

(Reimann, 2013). Da bi bilo vse to mogoče, pa je med udeleženci potrebno medsebojno 

zaupanje, učitelj pa mora upoštevati tudi, v kateri fazi medkulturne občutljivosti se otrok nahaja 

(Apedaile in Schill, 2008). 

 

Predlagamo, da iz kritičnih dogodkov in rešitev, interpretacij ter refleksij otroci izdelajo 

razredni časopis ali publikacijo, saj – kot bomo videli tudi v nadaljevanju – ima tovrstna metoda 

neposrednega stika pozitiven učinek na razvoj spoštljivega odnosa do drugačnosti. 

 

 

                                                      
10 Implicitne teorije delujejo v nezavedni sferi posameznika in se aktivirajo ob simbolni ali realni prisotnosti nekega 

subjekta ter vplivajo na občutke, mnenja, ne nazadnje tudi na naša dejanja v odnosu do neke družbene skupine ali 

njenega pripadnika (Greenwald in Banaji, 1995). 
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Zanimiv je primer, ki ga opisujeta Derman - Sparks in Olsen - Edwards (2016), ko je 

vzgojiteljica v vrtcu otrokom dala možnost refleksije o obližih v kožni barvi. Ker so ti v barvi 

večine, ne pa manjšin, so otroci imeli možnost refleksije o zapostavljenosti manjšin tudi v 

najbolj vsakdanjih situacijah. Otroci so tako skozi konkretno izkušnjo in razmislek o tem 

spoznali neenakost, ki se odraža tudi na tak način, ter se sami odločili, da bodo pisali 

proizvajalcu o tej nepravični praksi izdelave obližev kožne barve. K podobnim akcijam lahko 

učitelji spodbujajo učence tudi v osnovni šoli. 

6.2 Razvijanje medkulturne občutljivosti pri učencih 

Vsekakor je legitimno vprašanje, ali lahko sploh vzgajamo k občutljivosti oziroma ali si razvoj 

občutljivosti lahko zastavimo kot vzgojni cilj. Odgovor je pritrdilen, če izhajamo iz dejstva, da 

izkušnje, ki jih nudimo otrokom, vplivajo na razvijanje ali spreminjanje njihove občutljivosti, 

ta pa ne nazadnje spreminja njihove implicitne teorije (Passaseo, 2015). Da bi učitelj lažje in 

strokovneje načrtoval dejavnosti, vezane na razvoj medkulturne občutljivosti, je ključno, da zna 

prepoznati, na kateri stopnji medkulturne občutljivosti so učenci. Če tega ne upošteva in se na 

učenčeve odzive pri obravnavi te tematike ne odzove ustrezno, lahko doseže nasproten učinek 

od želenega. Ob tem si mora učitelj prizadevati, da bi učenci dosegli vsaj drugo raven 

medkulturne občutljivosti, tj. entorelativno raven, ki zajema sprejemanje, prilagajanje in 

integracijo. 

 

Kot smo videli, ima model razvoja medkulturne občutljivosti šest faz. V nadaljevanju ob 

kratkem povzetku vsake posamezne faze predstavljamo, na kaj bi moral biti učitelj pozoren v 

okviru posamezne stopnje. 

 

Ker v fazi zanikanja posamezniki ne želijo ne opaziti in se ne spoprijeti s kulturnimi razlikami, 

je največji izziv v tej fazi oblikovanje konstruktivnega pogleda na medkulturne odnose 

(Miltenburg in Surian, 2002), ki je vezan na prepoznavanje kulturnih razlik (Surian, 2006).  

 

Učitelj naj se pri učencih v tej fazi usmeri na objektivne sestavine kulture, npr. umetnost, glasba, 

literatura itn., usmeri naj se na junake, praznike, politiko, zgodovino, ekonomijo, sociologijo, 

navade in tabuje, pri čemer naj izhaja iz simbolov, ne iz kulture kot take. Najbolje je, da izhaja 

iz že obstoječega znanja učencev. Razlike naj bodo predstavljene v neogrožajočih kontekstih, 

da bi se vzpostavila neobsojajoča klima, v kateri se vsak lahko izrazi. V otrocih naj se vzbudi 
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radovednost do drugih kultur prek strukturiranega stika, npr. prek filmov. Učitelji naj delujejo 

ob zavedanju, da v tej fazi ne gre za odklanjanje spoprijemanja z dejstvi, ampak za nezmožnost 

prepoznavanja dejstev – če se tega namreč ne zavedajo, bodo informacije predstavljali na 

preveč kompleksen način in se nestrpno odzivali na »agresivno nevednost«, ki je pogosta v tej 

fazi (Bennett,1993, 2004; Miltenburg in Surian, 2002).  

 

V fazi obrambe se kulturne razlike sicer že prepozna, a se je jih negativno vrednoti in pogosto 

dojema kot ogrožajoče, saj se lastno kulturno razume za boljšo od vseh preostalih.  

 

Glavna izziva v tej fazi sta dva, in sicer vzpostaviti izkušnjo z drugačnostjo ter spremeniti 

skupinske dinamike v smeri lažjega spoprijemanja in vzpostavljanja odnosa z drugačnostjo. 

Razrešitev te faze je prepoznanje skupne človečnosti ljudi vseh kultur (Miltenburg in Surian, 

2002). Učitelj naj se na tej točki usmeri v podobnosti med kulturami, vključno s skupnimi 

potrebami in cilji, ter spodbuja sodelovalno učenje, o čemer bomo pisali več v nadaljevanju.  

 

V prvih dveh fazah, v katerih so razlike torej dojete kot grožnja, mora učitelj uporabiti 

aktivnosti, pri katerih so v ospredju podobnosti, ne razlike. Učitelj lahko na primer načrtuje več 

dela v parih, pri čemer učenci iščejo podobnosti v svojih izkušnjah in imajo možnost 

povezovanja, nato pa postopno preide k pogovoru o razlikah med njimi (Apedaile in Schill, 

2008).  

 

V fazi minimizacije so kulturne razlike sprejete, a minimizirane, saj so posamezniki usmerjeni 

predvsem na podobnosti in vrednote, ki jih imamo za skupne in temeljne.  

 

Največji izzivi v tej fazi zajemajo vzpostavitev razumevanja do lastne kulture (kulturno 

samozavedanje), da bi se na tej osnovi vzpostavil neobsojajoči odnos tudi do drugih kulturnih 

sistemov (Miltenburg in Surian, 2002). Kulturno samozavedanje je vezano na analizo tega, 

koliko je naš pogled na svet odraz skupine, s katero smo v interakciji, pa naj bo nacionalna, 

etnična skupina, spol, spolna usmerjenost ali katera koli druga oblika drugačnosti (Bennet, 

2009). Splošneje bi lahko rekli, da gre za spretnost razumevanja kulture kot konteksta 

(vzpostavitev razumevanja, da na naše vedenje, vrednote itn. vpliva kontekst, v katerem smo 

socializirani). Nepripoznavanje lastne kulture vodi do nespoštovanja drugih kultur, saj lastne 

kulture nismo zmožni videti v jasni podobi (npr. če ne razumemo, da je naš način izražanja del 

lastne kulture, pričakujemo, da se bodo vsi vedli enako kot mi, posledično pa bomo drugega, ki 
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se vede drugače, vrednotili kot nekoga s pomanjkljivimi socialnimi spretnostmi). Na tej točki 

so dejavnosti že usmerjene v manjše kulturne razlike (npr. nebesedna komunikacija), na 

definicije kulture, etnije, stereotipov itn. (Bennet, 1993, 2004; Miltenburg in Surian, 2002). Ob 

tem naj spomnimo, da je tudi prehod iz večkulturne v medkulturno družbo mogoč samo ob 

pripoznavanju in posledično spoštovanju ter pozitivnem vrednotenju posameznikove identitete. 

Identiteto drugega kot drugačnega pa lahko pripoznamo, samo če se najprej zavedamo lastne 

identitete, saj lahko šele skozi zavedanje samih sebe prepoznamo in pripoznamo 

različnost/drugačnost drugega. 

 

V fazi sprejemanja se kulturne razlike spoštuje, saj se razume, da ima vsaka kultura svoj pogled 

na svet. 

 

Največji izziv na tej točki sta zmožnost razlikovati med kulturnim in moralnim ter etičnim 

relativizmom in ustrezna uporaba kulturno-splošnih in kulturno-specifičnih kategorij 

(Miltenburg in Surian, 2002). Ali drugače, če želimo razumeti relativnost vrednot v smislu, da 

so te vezane na neki kulturni kontekst, moramo ohraniti tudi etično zavezo v luči take 

relativnosti, kar pomeni, da svojih vrednot ne moremo prenašati na druge, ker bi jih imeli za 

boljše, saj bi to predstavljajo etnocentrično fazo minimizacije. Dejavnosti za učence naj bodo 

na tej točki že bolj vezane na kompleksnejše kulturne razlike, vključno z analizo različnosti 

vrednot. Dejavnosti, ki jih učitelj načrtuje, naj poglabljajo samozavedanje o lastni kulturi in 

kulturnih razlikah (Bennet, 1993, 2004; Miltenburg in Surian, 2002). Učitelj lahko na primer z 

učenci obišče etnične trgovine, lokale, restavracije, kulturne centre ali kraje, v katerih so 

posamezne etnije številčnejše, ter učencem tako omogoči neposredno interakcijo z njimi. To 

učencem pomaga razumeti razlike, jih spoštovati in ceniti ter sprejemati kot nekaj običajnega. 

Na tej osnovi se v učencih vzbudi tudi interes do odkrivanja druge kulture (Passaseo, 2015). 

 

V fazi prilagajanja smo se v različnih kulturnih kontekstih zmožni različno vesti, obenem pa si 

želimo interakcije z drugim. Glavni problem, ki ga je v tej fazi treba razrešiti, je problem 

avtentičnosti. Ugotoviti moramo, kako zaznavati in delovati na kulturno različne načine, 

obenem pa ohranjati svojo lastno bit. Rešitev je v tem, da sebe definiramo v širšem smislu – 

sprejmemo dejstvo, da lahko naša identiteta zajema mnogotere dimenzije (Bennet, 1993, 2004; 

Miltenburg in Surian, 2002). Učitelj naj poskrbi za situacije, v katerih bo učenec lahko vključen 

v nove kulturne kontekste in se bo spoprijemal z lastnimi občutji, vezanimi na kulturni šok in 

identitetne konflikte (Surian, 2006).  
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V fazi integracije smo se zmožni gibati v različnih kulturnih okvirih – oblikujemo večkulturno 

identiteto in sami izbiramo sebi najustreznejši kulturni kontekst (Bennet, 1993, 2004). Največji 

izzivi te faze so vezani na usvajanje modelov kulturne mediacije ob reflektiranju identitete kot 

procesa in predmeta izbire (Miltenburg in Surian, 2002). Učitelj naj predvsem spodbuja 

diskusije, vezane na strategije gradnje kulturne identitete. Pri tem je treba dodati, da je v 

raziskavah, opravljenih na študentski skupnosti, le nizek delež dosegel to stopnjo (Surian, 

2006). Kljub temu pa lahko učitelj že v osnovni šoli spodbuja učence in postavi zametke za 

poznejši razvoj te stopnje. 

 

Ravno omenjeni izzivi so torej tisti, na osnovi katerih lahko učitelj definira cilje in poti 

njihovega doseganja, s čimer lahko spremlja tudi spremembe pri sebi in učencih (Miltenburg in 

Surian, 2002). Izzivi so vezani predvsem na kognitivno raven (Miltenburg in Surian, 2002), ki 

pa še zdaleč ne zadostuje za razvoj medkulturne občutljivosti. Prav tako so pomembna čustva 

do drugih kot drugačnih in ravno čustven odnos do drug(ačn)osti od nas zahteva, da drugega ne 

razumemo le skozi empatijo (stopiti v čevlje drugega), ampak tudi skozi eksotopijo 

(sprejemanje drugega, ker je drugačen, kar zahteva predvsem aktivno poslušanje), na osnovi 

katere lahko ozavestimo, da je naš pogled le eden izmed veliko pogledov in ne edini pravilen 

(Sclavi, 2003), a več o njihovem uresničevanju v nadaljevanju. Tudi Štirn Janota (2015) ob 

analizi Lèvinasove etike obličja in etike skrbi ugotavlja, da šele s poslušanjem zgodbe drugega 

tega pozitivno pripoznamo, razumemo njegova pričakovanja in potrebe ter presežemo lastno 

egocentrično prepričanje o tem, da je naš pogled edini pravilen. Ravno skozi to odnosno 

paradigmo, temelječo na dialogu in poslušanju drugega, spodbujamo razvoj t. i. odnosnih vrlin 

(skrbnost, rahločutnost, spoštljivost) (prav tam). Paradigmo »nič ni narobe, če si drugačen« je 

torej treba spremeniti v »spoštujem tvojo drugačnost«.  

 

Menimo, da je model medkulturne občutljivosti uporaben za učitelja, ki želi delovati v smeri 

spodbujanja razvoja večje medkulturne občutljivosti pri otrocih in s tem spoštljivega odnosa do 

drugačnosti. Po našem prepričanju je največja prednost modela ravno ta, da učence (in skozi 

samorefleksijo tudi učitelje) sooči z lastnim pogledom na kulture. Ko se na neki točki 

zavedamo, da nanje gledamo na stereotipiziran način, pri čemer so vsi pripadniki določene 

kulture po karakteristikah enaki, naredimo s tem že prvi korak k samozavedanju, samorefleksiji, 

ki predstavlja temelj za razvoj spoštljivosti kot aktivne drže. Pomen razvoja medkulturne 

občutljivosti v smislu preseganja etnocentrične ravni v smeri entorelativne ravni je dobro viden 

tudi v pedagoški teoriji Rinaldi. Kot tudi sama pravi, je pogosto težnja človeka v odnosu z 
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drugim kot drugačnim vrednotenje tega kot manj pomembnega, manj vrednega, razlike pa so 

velikokrat razumljene kot nekaj negativnega, kar je treba odstraniti, zanikati ali zavreči. 

Namesto tega pa bi bilo treba razlike razumeti in jih poslušati, ob tem pa sprejeti tudi 

spremembe, ki se pri tem zgodijo v nas samih (Rinaldi, 2006).  

 

Da bi lahko prišli do točke prilagajanja oziroma integracije v kontekstu medkulturne 

občutljivosti, je v prvi vrsti treba dati učencem možnost razvijanja lastne identitete in jo narediti 

vidno. 

6.3 Spodbujanje (z)možnosti razvijanja pozitivne identitete 

Za uspešno komunikacijo, temelječo na spoštljivih odnosih, je potrebno medsebojno 

razumevanje, a da bi razumeli druge, moramo v prvi vrsti razumeti sebe (Reimann, 2013). Zato 

je potrebno, da učenci, še preden začnejo razmišljati o drugih, najprej samoreflektirajo in 

kritično razmišljajo o svoji identiteti prek od učitelja ustrezno načrtovane aktivnosti. Pri tem pa 

je pomembno, da je v ta proces vključen tudi učitelj, ki naj z otroki deli svojo kulturno identiteto 

(Apedaile in Schill, 2008). S tega vidika je toliko pomembneje priporočilo, da se na šoli 

zaposluje učitelje, ki imajo tudi sami izkušnjo priseljevanja oziroma imajo neslovenske 

korenine (Vižintin, 2013). 

 

Tudi v tem primeru je pomembno, da učitelj ugotovi, na kateri stopnji medkulturne občutljivosti 

so učenci, a pri tem upošteva, da etnocentrizem ni a priori negativen, saj omogoča otroku 

legitimno afirmacijo lastne etnične pripadnosti, posledično pa tudi svoje etnične identitete. 

Težava z etnocentrizmom nastopi takrat, ko učenec lastno etnijo poveličuje na račun drugih 

etnij in njenih pripadnikov (Bernardi, 1993). V tem primeru je vloga učitelja predvsem ta, da 

učence postopno vodi v višje stopnje medkulturne občutljivosti. Zato je ključna vzgoja, ki je 

usmerjena k vrednotenju lastne identitete, obenem pa tudi drugih identitet in kultur, ter k 

zavedanju, da je lastna kultura ravno tako vredna kot vse druge. 

 

Da bi učenec razvijal pozitivno identiteto, je ključno tudi, da se učitelj v največji mogoči meri 

izogiba kategorizaciji, da torej na otroka ne gleda skozi prizmo vnaprej določenih lastnosti in 

da od njega ne pričakuje tistega, kar se skupini stereotipizirano pripisuje. Če učitelj tega ne bo 

upošteval, bo zelo verjetno pripomogel k (samo)oblikovanju otrokove negativne identitete 

(Calaprice Muschitiello, 2004). Ob tem naj bo učitelj pozoren na stereotipizirane kategorizacije 
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drugih učencev. Učitelj mora v učencih razvijati zavedanje, da drugega vidijo kot pripadnika 

zunanje skupine in obenem kot pripadnika lastne skupine, kar je po našem prepričanju v 

polnosti mogoče šele takrat, ko učenci dosežejo etnorelativno raven medkulturne občutljivosti. 

 

V šoli je tako treba gojiti gradnjo identitete, temelječe na ozaveščenosti tega, kdo smo, na 

samozaupanju, ponosu do sebe in svoje družine. Treba pa je gojiti tudi gradnjo pozitivne 

družbene/skupinske identitete pri vsakem otroku (Derman - Sparks, 1989; Derman - Sparks in 

Olsen - Edwards, 2010, 2016), ki ne temelji na lažnem občutku večvrednosti. Otrokom mora 

biti dana možnost učinkovitega delovanja znotraj lastne in druge kulture, sicer bodo lahko 

ponotranjali sporočila o lastni superiornosti (predvsem večina v odnosu do manjšine). Učitelji 

ne smejo zanemariti dejstva, da tudi otroci manjšin prejemajo od družbe sporočila o 

manjvrednosti drugih manjšin, zato je treba delovati na vseh ravneh odnosa, tudi na odnosu 

manjšin do manjšin (Derman - Sparks, 1989; Derman - Sparks in Olsen - Edwards, 2010, 2016).  

6.4 Razvijanje razumevanja do drugega kot drugačnega 

Ko učencem predstavljamo druge kulture, moramo biti pozorni, da ne predstavljamo 

značilnosti, ki so izrazito stereotipizirane. Pogosto je na primer slišati o lačnih otrocih, revščini, 

pomanjkanju pitne vode v Afriki, pri tem pa se pozablja, da je Afrika celina, na kateri se 

življenjski pogoji razlikujejo od države do države. Učitelji naj se torej v največji meri izogibajo 

temu t. i. turističnemu pristopu, v katerem se različnost obravnava tako, da se predstavi 

določene specifike neke »eksotične« kulture (navadno hrana in prazniki – npr. tuje kulture so 

predstavljene samo v okviru učne enote praznikov, nato pa ves preostanek leta izginejo), sledi 

povratek v »običajno« življenje, zaznamovano z značilnostmi večinske kulture. Če namreč tega 

ne bomo upoštevali, bo različnost/drugačnost ostala odmaknjena, sicer tolerirana, a ne 

spoštovana, ne bo sprejeta kot del vsakdana. S tem pa bodo učenci dobili sporočilo, da so ene 

kulture pomembnejše od drugih. Aktivnosti o drugih kulturah lahko tako vodijo do ločitve od 

drugih, patronističnega odnosa, trivialnosti in do napačnih predstav (Derman - Sparks, 1989). 

Ključno je, da gre izpostavljanje razlik in podobnosti z roko v roki in da se oblikuje pogled, da 

so ljudje oziroma skupine hkrati enaki in različni med seboj (Pedersen idr., 2003).  

 

Učitelj mora biti pri tem pozoren, da v govoru o razlikah vedno najprej izhaja iz tega, kar je 

učencem že znano, torej iz razlik, prisotnih med otroki v skupini, nato razlik, prisotnih v 

njihovem ožjem in šele nato širšem družbenem okolju. Težava torej ni v samem izpostavljanju 
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drugačnosti, ampak v načinu, kako se to počne. Na tem mestu je pomembno, da učitelj spodbuja 

medosebne odnose, v katerih bodo razlike ovrednotene in se bo nanje gledalo ne kot na oviro, 

ampak kot na dodano vrednost. Ustvarja naj se inkluzivno okolje, v katerem bodo v ospredju 

podobnosti in razlike. Odkrivanje podobnosti v razlikah ter razlik v podobnostih je namreč 

proces, ki preprečuje generalizacijo, ki omogoča dekonstrukcijo stereotipov in predsodkov, 

prepoznavanje kompleksnosti ter raznolikosti različnosti in podobnosti (Bolognesi idr., 2006; 

Chakir, 2016). Sodelovanje, pogovor, predvsem pa igra naj tečejo med otroki samimi ter med 

otroki in učiteljem. Igra ima izjemen potencial tudi v šoli, saj je jezik znan v vseh kulturah 

oziroma je nekaj, kar presega kulturne in druge meje. A vendar v šoli igra zahteva, da v igro 

vstopi tudi učitelj, ki se mora tako umakniti iz svoje klasične vloge posredovalca znanj in biti 

igralec tako kot vsi preostali. To pa seveda nikakor ne pomeni, da se umakne tudi iz svoje 

vzgojne vloge. Ta je na neki način še večja, saj je igra priložnost za učenje, pri čemer pa ne 

manjka nepredvidljivih dogodkov, ki jih mora učitelj znati upravljati (Nanni in Curci, 2005). 

Pomembno je tudi poudariti, da igra ni rekreativna dejavnost, trenutek odmora med poukom, 

ampak odlična vzgojna priložnost (Boschetti, 2006), predvsem v medkulturnem zavedanju.  

 

Na drugi strani pa lahko zanikanje razlik ali molčanje o njih vodi do zanikanja samih nosilcev 

etničnih identitet, samih etnij in kultur. Šole oziroma učitelji pa so s tega vidika prepuščeni 

samim sebi. Na eni strani se od njih namreč pričakuje sledenje tistim vrednotam, ki so v naši 

družbi splošno sprejete, tj. predvsem človekove pravice in toleranca, na drugi strani pa 

naslanjanje na iste vrednote zaradi njihovih vsebinskih nejasnosti vodi do povsem različnih 

situacij v različnih šolah. Tudi tiste šole, ki želijo delovati inkluzivno in gledati na vse 

etnije/verstva/kulture enako, se nemalokrat znajdejo v zagati, saj ne vedo, kako v praksi 

udejanjiti načela medkulturnosti, inkluzivnosti, ne nazadnje, kako udejanjiti priporočila iz 

smernic in zakonske podlage. Tako se učitelji pogosto omejijo na posredovanje tistih znanj o 

drugih, ki so predvidena z učnimi načrti. A ker se pridobivanje znanj dejansko začne takrat, ko 

se drugačnost drugega naredi vidno in se v njej prepozna vrednoto, je pomembno, da se šola 

temu zaveže. Seveda je ob tem treba upoštevati specifike slovenskega političnega sistema in 

dejstva, da so na primer nekateri državni prazniki hkrati katoliški prazniki, kar šolam 

predstavlja nemalo težav, saj te pogosto izpostavljajo stisko o okraševanju šole, petju božičnih 

pesmi, postavljanju novoletne jelke, o barvanju pirhov itn. Sami menimo, da je ob upoštevanju 

specifik slovenske družbe treba iskati skupni imenovalec v podobnostih med drugačnimi. Iskati 

torej načine, kako so lahko različne kulture vključene v praznovanje praznikov, ki niso del 

njihove kulture, predvsem pa iskati tisto nekaj, kar lahko sami prispevajo k praznovanju 
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praznikov. Tu lahko dejansko najdemo vzrok za iskanje znanj o kulturah, ki so drugačne od 

lastne, ta znanja pa usmeriti v razlike in podobnosti. Obenem je to odlična priložnost za 

vzpostavljanje sodelovanja med učenci, ki prihajajo iz različnih kulturnih kontekstov, in 

posledično za odpravljanje njihovih morebitnih predsodkov o drugih. Na tem mestu je torej 

ključna participacija učencev.  

 

Poleg tega predlagamo, da učenci sami raziščejo, predvsem pa kritično ovrednotijo tisto, kar 

jih združuje, in sicer na ravni šole pa tudi posamičnih razredov, ter kritično ovrednotijo tisto, 

kar bi nas dejansko moralo (univerzalno) združevati oziroma nam biti skupno, pa nam 

družba/šola tega ne omogoča, in da do tega zavzamejo tudi aktivno držo. Prvi korak v tej smeri 

je lahko šolska deklaracija o spoštovanju različnosti, pri snovanju katere so v našem primeru 

otroci morali najprej razmišljati o realni situaciji in se premakniti iz paradigme »mi za vas« v 

paradigmo »mi skupaj«. 

6.4.1 Predlogi metod, ki v učencih vzbudijo razumevanje do drugega kot drugačnega 

Ena najučinkovitejših metod za razumevanje občutja drugih je vpogled v položaj pripadnika 

neke manjšine. Učencem na primer predložimo dnevno časopisje ali reklame in jih prosimo, da 

razmišljajo o sebi kot pripadniku določene etnične skupine in tem, kako so v gradivu 

predstavljeni ter kako se ob teh predstavah počutijo. Ob tem lahko pridejo na dan tudi otrokove 

stereotipne/implicitne predstave o značilnostih posamezne kulture, ki se jih učenci predhodno 

mogoče niso zavedali. Murray (2017), ki tovrstno dejavnost izvaja s študenti, ugotavlja, da so 

ti vedno znova presenečeni nad stereotipi, predsodki in nad diskriminatorno obravnavo medijev 

do posameznih skupin, po drugi strani pa nad nevidnostjo, ki so je deležne druge skupine. Tako 

učenec razvija kritično zavest o svoji družbeni realnosti in družbeni realnosti drugih skupin ter 

ima možnost spreminjanja lastnih, največkrat stereotipnih predstav (prav tam). Učitelj pa se 

mora pri tem zavedati, da se lahko učenci na obravnavane situacije odzivajo z zanikanjem, kar 

pomeni, da se sicer zavedajo, da manjšine niso predstavljene/vidne v medijih, pa vendar se jim 

to ne zdi problematično, češ da se z neko podobo otrok lahko vseeno identificira, čeprav je 

njegov videz drugačen (npr. podobe belskih družin). Zgodi se tudi, da učenci mogoče ne bodo 

verjeli, da je to res tako in da bodo podvomili o učitelju, ki je mogoče izbral le določene članke, 

zato je tudi učencem treba dati možnost, da sami v svoji bližnji okolici ali knjižnici raziščejo 

podobe in predstave o neki kulturi (npr. z metodo skupinskega raziskovanja) (prav tam). 
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V šoli je učinkovita tudi dekonstrukcijska metoda, s katero dekonstruiramo tisto, kar je v lastni 

kulturi nesprejemljivo, tj. predsodke, stereotipe, klišeje itn. Skratka, »konstruiramo z 

dekonstrukcijo« – gradimo novo zgodbo, tako da zrušimo etnocentrične poglede večinske 

kulture (Nanni in Curci, 2005). Dekonstrukcija poteka na štirih ravneh (Nanni, 2001): 

 

a) Jezikovno-konceptualna raven 

Npr. dekonstrukcija znanosti kot enoznačnega koncepta; koncepta inteligence (inteligenc je 

lahko več, kot navaja npr. Gardner); koncepta laičnosti; koncepta muslimanov kot grožnje; 

islamski terorizem itn. 

 

b) Odnosno-psihološka raven 

Npr. dekonstrukcija petih oblik naravnanosti: prijateljstvo/sovraštvo (ideologija sovražnika), 

agresivnost (ki se lahko stopnjuje v uničevalnost in nasilje), tekmovalnost (v odnose vstopamo 

skozi prizmo zmagovanja/izgubljanja, nesodelovanja), normalnost/nenormalnost, 

maskilinizem in mizoginizem; dekonstrukcija entocentričnosti (delitev na nas/njih, hierarhična 

delitev itn.). 

 

c) Instrumentalna raven 

Gre za dekonstrukcijo sredstev, ki so npr. tudi v šolskih učbenikih nekritično uporabljena, npr.: 

dekonstrukcija načina pripovedovanja zgodovine (poudarek je predvsem na pisnem, podcenjuje 

pa se pomen ustnega izročila), »moške filozofije« (pri obravnavi filozofov se tudi v strokovni 

literaturi ženske največkrat spregleda). 

 

d) Strukturalna raven  

Ta zadeva strukture, ustanove, npr. psihiatrične bolnišnice, kastni sistem itn. 

 

Ena izmed učinkovitih metod je tudi komparativna metoda, ki temelji na primerjavi dveh ali 

več pripovedi ali pogledov na enak predmet, s čimer se preseže enostranska zasnova vzgoje. S 

tem vzgajamo otroke k pluralizmu, soočenju pogledov. Primerja se lahko na primer Biblijo in 

Koran ali – bolj specifično – posamezne elemente krščanstva in islama. Pri obravnavi Marca 

Pola se lahko obravnava tudi Ibn Battuto. Ob branju evropske Pepelke se lahko prebere tudi 

kitajsko, vietnamsko ali arabsko različico. Tudi križarske vojne lahko spoznavamo skozi 

evropski in arabski vidik pa koledarje v različnih kulturah itn. Pri vsem tem je pomembno ne le 

iskanje razlik, ampak tudi podobnosti, torej ne le tistega, kar nas ločuje, ampak tudi tistega, kar 
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nas združuje (Nanni in Curci, 2005). Če se usmerimo na podobnosti ali skupno identiteto, ki jo 

delimo s pripadniki neke zunanje skupine, lahko na tej osnovi oblikujemo odnose prijateljstva 

med pripadniki obeh skupin oziroma zmanjšamo ovire za stik (Liebkind idr., 2014). 

 

Prav tako učinkovita je v tem pogledu decentralizacijska metoda ali metoda različnih pogledov 

(Nanni in Curci, 2005). Predstavlja umik iz lastnega pogleda na način, da postane le eden izmed 

veliko pogledov. Gre za izhod iz ego- in etnocentrizma. Za zavedanje, da sem tudi jaz drugi 

nekomu drugemu. Da bi bilo to mogoče, pa mora šola promovirati okoliščine, v katerih pride 

do soočanja različnih pogledov, npr. skozi skupinsko, ne samo individualno delo, medsebojno 

poslušanje in le frontalno metodo.  

 

Odkritje Amerike se lahko obravnava z vidika Indijancev; kolonializem v Afriki z vidika 

Afričanov; Evropejce se obravnava kot migrante (npr. v 50. letih prejšnjega stoletja); pravljico 

o Rdeči kapici se predstavi z vidika volka itn. (prav tam). 

6.5 Dialoški pedagoški pristop učitelja in aktivno poslušanje učencev 

Učitelji naj se – kolikor je mogoče – izogibajo pedagoškemu dialogu, ki temelji samo na 

zastavitvi vprašanj z njihove strani in iskanju točno določenih »pravilnih« odgovorov učencev. 

Namesto tega naj se poslužuje dialoškega pedagoškega pristopa, temelječega na učenčevem 

ovrednotenju pridobljenega znanja in na gradnji njim lastnih pomenov, saj s tem razvijajo 

pomembne veščine kritičnega mišljenja, ključnega predvsem za protipristransko delovanje. 

 

Da bi tovrsten dialog postal mogoč, mora učitelj skušati razumeti otrokov svet, razumeti 

njegove občutke, poskusiti razumeti in sprejeti otrokov način izražanja ter ustvariti 

sprejemajoče vzdušje, v katerem bodo otrokove iniciative sprejete (Sommer, Pramling 

Samuelsson in Hundeide, 2013). Ko bo dal učitelj prednost tovrstnemu pristopu, bo z njim tudi 

lažje izpostavljal različne diskurze in njihove učinke z namenom, da bi učenci raziskali in 

kritično ovrednotili vladajoča družbena pojmovanja npr. naroda, etnije itn. (Hamston, 2006). V 

prvi vrsti pa bi moral učitelj dati vsem učencem možnost, da te diskurze, ki so že del njih, 

svobodno izrazijo, kar seveda predpostavlja, da so vsi glasovi enako pomembni (Fecho in 

Botzakis, 2007) in da se na razred gleda ne kot na nekaj abstraktnega, ampak kot na skupino 

individuumov, ki vsak na svoj način interpretira stvarnost ter vsak na svoj način participira v 

dialogu (Kubli, 2005). Ob tem pa je potrebno, da tudi učitelj zavzame vlogo učenca, se torej 
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tudi sam uči in spreminja svoje perspektive (Delahunty, 1989). Zato je pomembno, da na otroka 

gleda kot na kompetentnega, aktivnega protagonista, ki gradi svoje znanje in ima izjemen 

potencial, ki sam raziskuje pomene in oblikuje lastne interpretacije ter edinstvene teorije 

(Edwards, 1995; Kroflič, 2011, 2012; Rinaldi, 2006) in ki skupaj z odraslim oblikuje družbeno 

realnost (Brembeck, Johansson in Kampmann, 2004). Na tej osnovi učitelji spodbujajo otroke 

k izražanju lastnih idej ter poslušanju zamisli in resnic drugega, s čimer imajo otroci možnost 

razvoja odprtosti do drugega in vrednotenja drugega (Malaguzzi, 1993, 1996; Rinaldi, 1999, 

2006).  

 

Učitelj naj torej ustvarja pogoje, ki spodbujajo dialog, torej naj tudi sam posluša, sprejema in 

vrednoti zamisli, poglede, koncepte otrok (Rinaldi, 2006). To pa pomeni, da učitelj s tem, ko 

otroku svojih resnic ne posreduje kot edinih pravilnih, daje otroku možnost razvoja kritičnega 

mišljenja, s tem pa je vzgoja usmerjena v razvoj avtonomne in kritične osebnosti (Chakir, 

2016), občutljive na razlike, spoštljive do drugih identitet in sposobne priznati lastne omejitve 

pri identificiranju z drugimi (upoštevanje empatične (podobnosti) in eksotopične (razlike) 

perspektive). 

 

Tudi učencem moramo dati možnost, da spregovorijo o svojih izkušnjah, pa naj gre za dobre 

ali slabe izkušnje z občutki negotovosti, nezaupanja, žalosti, jeze zaradi izključenosti, 

stigmatiziranosti. Predvsem je treba dati to možnost tistim otrokom, ki so na lastni koži izkusili 

ksenofobijo, diskriminacijo, ki so bili zaradi svoje drugačnosti pri sošolcih grdo tretirani. V 

pomoč nam je lahko eden izmed pristopov, ki jih predlagata Demetrio in Favaro (1997). Avtorja 

opisujeta tri pristope poslušanja, in sicer: avtobiografskega, participatornega in metaforičnega. 

Pri avtobiografskem poslušanju gre za spoznavanje biografij posameznikov z migracijsko 

izkušnjo, s čimer se spodbujata pripovedovanje o sebi in samopripoznavanje vrednosti lastne 

zgodbe. Pri participatornem poslušanju vstopamo v odnose s priseljenci, ko jih vključimo v 

dejavnosti. Pri metaforičnem poslušanju pa gre za spodbujanje izražanja v metaforičnem 

smislu, npr. tako, da se priseljenci predstavijo skozi risbo. To lahko ne nazadnje razumemo kot 

umetniško delo, ki omogoča vstop drugih otrok v svet majhnega »umetnika«. Umetniška 

izkušnja, ki je že sama po sebi odnosen in komunikacijski fenomen, med drugim lajša 

empatično doživljanje, občutenje sočutja, željo po pomoči drugemu, razumevanje položaja 

drugega kot drugačnega, marginaliziranega, celo nevidnega (Kroflič, 2011, 2017). 
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Nanni in Curci (2005), ki sta analizirala različne medkulturne metode, sta aktivno poslušanje 

uvrstila k narativni metodi. Učinkovita je na primer uporaba pravljic kot univerzalne narativne 

zvrsti, skozi katere otroci spoznavajo lastno kulturo in druge kulture. Prav tako predlagamo 

uporabo lika, ki služi kot most med dvema kulturama (lik, ki je prisoten v različnih kulturah, 

npr. škrat). V razredu se lahko organizira tudi narativne delavnice, v katerih otroci berejo kratke 

zgodbe različnih kultur in si jih medsebojno pripovedujejo, o njih razpravljajo in s tem širijo 

zavedanje o drugačnih kulturah, navadah (prav tam). Učenci lahko oblikujejo tudi svoj razredni 

časopis, o vsebini katerega se dogovarjajo skupaj, urijo veščine sodelovanja, predvsem pa 

razvijajo občutek pripadnosti skupini (Sferra, 2017). Korak dlje pa je skupna deklaracija vseh 

učencev s temeljnimi vrednotami šole, vezanimi na spoštovanje drugega kot drugačnega. Kot 

smo že večkrat izpostavili, jedro razvoja spoštljivega odnosa do drugačnosti ni samo 

spoznavanje drugačnosti. Znanje o drugih kulturah namreč ne zadostuje. Nujno je, da se hkrati 

z učenjem o drugih kulturah spoprijemamo tudi z lastnimi predsodki in s pristranskim odnosom 

(Banks, 1997), da se ne nazadnje spoprimemo tudi sami s seboj. Z uporabo narativnih metod 

namreč ne poslušamo samo drugih, ampak tudi sebe, izražamo svoje občutke, svoje lastne 

interpretacije, ne nazadnje vse tisto, kar oblikuje našo identiteto, torej nas same (Boschetti, 

2006). Tako ima učenec možnost graditi individualno razumevanje lastne identitete, a če to 

umanjka, te identitete, kot navaja Sidorkin (2002), na šoli pravzaprav ni. Tudi Sidorkin (prav 

tam) pravi, da če učitelj otroka samo posluša, ne da bi se z njim tudi pogovarjal, takrat ko gre 

za vprašanja identitete, otrokovo identiteto pravzaprav zanika.  

 

Različni projekti, vezani na vprašanja medkulturnosti, vse prevečkrat izhajajo iz kognitivne 

dimenzije. Nagnjeni so k seznanjanju o tem, kaj je/ni prav, apeliranju k ustreznemu ravnanju, a 

ti apeli so učinkoviti predvsem za tiste učence, ki do drugačnosti nimajo posebej negativnega 

odnosa. Pri tistih, ki so do drugačnosti sovražni, pa učinka največkrat ni. Zato je ob kognitivni 

dimenziji nujno treba razvijati tudi emotivno. Ravno zato je pomembno, da se pri poslušanju 

zgodbe drugega učitelj kar najbolj izogne želji, potrebi ali nagnjenju, da njegovo zgodbo sam 

vrednoti skozi objektiven pogled. Ravno to, da damo učencu možnost, da sam interpretira svojo 

zgodbo, svoje občutke, daje njegovi zgodbi dostojanstvo, ne da bi ji pripisali pomene, iskali 

vzročno-posledične povezave, ki bi mu pojasnile njegovo nelagodje. Pomembno je, da ga 

učitelj vodi prek poslušanja in spoštovanja njegove zgodbe k lastnemu poznavanju samega 

sebe, k samorefleksiji in oblikovanju življenjskih smotrov, ki ne negirajo te zgodbe, ampak iz 

nje izhajajo. In ravno k tej napaki so šolski konteksti pogosto nagnjeni z dejavnostmi, ki so 

univerzalne, veljavne za vse, ki temeljijo na vzročno-posledičnih zvezah in pozabljajo ravno na 
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tisto, kar je najpomembnejše – samointerpretacijo, samorefleksijo in oblikovanje lastnih 

pomenov (Sabatano, 2015).  

 

Vloga učitelja pri vsem tem pa je, da otroku daje vpogled v druge možnosti, predlaga druge 

poti, do katerih otrok sam sicer ne bi mogel priti, pa vendar mu pusti svobodo, da te predloge 

sprejme ali jih odkloni. Pri tem pa je treba otroku dati čas, ga ne siliti v lastni egoistični želji, 

da bi pri njem videli spremembe (prav tam).  

6.6 Empatično in eksotopično razumevanje drugega 

Posluževanje induktivne vzgojne argumentacije, ki se prvotno usmerja na empatično 

razumevanje drugega, in stiske, ki smo mu jo povzročili in je učinkovita metoda za razvoj 

prosocialnosti, v prvi vrsti predpostavlja učiteljevo spoprijemanje z lastnimi implicitnimi 

teorijami o otroku, discipliniranju in o posredovanju v konfliktnih situacijah med učenci (Štirn 

Janota, 2015). 

 

Ob tem moramo dodati, da je za razumevanje drugega kot drugačnega od nas, vključno z 

njegovo stisko, treba spodbujati tudi eksotopičen pogled na drugega. Pri empatičnem 

razumevanju namreč skušamo drugega razumeti predvsem na osnovi lastnega izkustva, 

lastnega razumevanja okoliščin.  

 

Da bi v učencih vzbudili razumevanje drugega v njegovi drugačnosti od nas, ne samo v njegovi 

podobnosti nam, predlagamo učiteljevo spodbujanje eksotopičnega razumevanja drugega, s 

čimer šele priznamo medsebojno drugačnost (ko se postavim v čevlje drugega, ugotovim, da 

mi niso prav, tako kot drugemu niso prav moji čevlji). Učenci naj razumejo, da je drugi nosilec 

avtonomne perspektive, ki je njegova, edinstvena in ni zreducirana na lastno perspektivo 

(Sclavi, 2003). Učence je treba spodbujati k zavzemanju različnih perspektiv, k čemur tudi 

tokrat vodi aktivno poslušanje. Zgodbo drugega naj učenci skušajo razumeti v njeni celovitosti 

in je ne izolirati ali dekontekstualizirati, da bi jo razumeli na osnovi lastne izkušnje, saj s tem 

ohranjajo samo veljavnost lastnega konteksta in ne konteksta drugega. Ravno zavedanje, da 

nam čevlji drugega niso prav, otrokom omogoči, da drugega resnično vidijo. Različnost je torej 

nujen pogoj za razumevanje drugega (Depalmas in Ferro Allodola, 2013). Ne nazadnje pa je to 

pomembno za oblikovanje lastne identitete. S tem, ko otroci skušajo videti svet v čevljih 

drugega, svoja spoznanja prenesejo v svoj svet, s čimer obogatijo lastno identiteto.  
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Učenci na osnovi empatije razumejo čustveno doživljanje drugega, a na osnovi posredne 

povezanosti z njihovo lastno zgodbo. Empatija je nujna, saj omogoča čustveni stik z drugim – 

drugega predvsem »čutimo« (Boella, 2006). Eksotopija pa učencem omogoča pripoznavanje 

drugačnosti drugega in pripoznavanje njih samih kot drugačnih, saj nase gledajo iz čevljev 

drugega, ne da bi drugega postavili v lastne čevlje. V prvi vrsti učenec torej pripozna sebe kot 

drugačnega. Da bi učenec lahko razumel avtentičnost perspektive drugega, mora najprej 

decentralizirati svoj položaj, kar pomeni, da razume, da so njegova dejanja, besede, načini 

obnašanja itn. vezani na njegovo kulturo, na njegov kontekst. Zmožnost decentralizacije 

postane ključna v srečanju in komunikaciji s pripadniki drugih etnij in kultur, saj šele ta 

omogoča, da jih naredimo vidne in da jih pripoznamo v njihovi drugačnosti (Caon, 2016). 

Eksotopija olajša tudi pridobivanje znanj o kulturah, saj tako učenec lažje razume različne 

kulturne kontekste. Na to je vezana tudi refleksija o lastnih predsodkih, stereotipih, predvsem 

implicitne narave. Učitelj mora torej v učencih vzbuditi zavest, da lahko drugega razumejo, le 

če predpostavljajo, da ima drugi prav, ter ga prosijo, da naj jim pomaga videti stvari in dogodke 

z njegove perspektive, kar je temeljnega pomena predvsem v medkulturnih situacijah, v katerih 

je perspektiva drugega vezana predvsem na privzgojene kulturne vzorce (Sclavi, 2003, 2014). 

Ko se učenec zave, da je njegova perspektiva le ena izmed veliko perspektiv, se, kot smo že 

dejali, destabilizira njegov svet. A najpomembnejši signali bodo za otroka ravno tisti, ki se 

zavesti predstavljajo kot zanemarljivi in nadležni, marginalni in dražeči, ker so neskladni z 

lastnimi gotovostmi (Sclavi, 2003). Ali drugače: ko učitelj v učencih vzbuja empatični odziv z 

vprašanji tipa »Kako bi se ti počutil na njegovem mestu« ali »Kako misliš, da se on počuti«, je 

pomembno, da učenca hkrati spodbudi, da naj drugega vpraša, kako se počuti, zakaj se tako 

počuti, kako je mogoče, da se tako počuti. Da bi bilo to mogoče, pa mora v prvi vrsti učitelj 

otroka jemati kot inteligentnega (Sclavi, 2003, 2014) oziroma kompetentnega (Rinaldi, 2006; 

Kroflič, 2008b; Chakir, 2016). V takšnem dialogu (pa naj bo med učencem in učiteljem ali med 

učenci samimi), za katerega je, vnovič poudarjamo, temeljna spretnost aktivnega poslušanja, 

njegovi udeleženci šele dejansko vidijo in imajo možnost razumeti ter spoznati drugega kot 

drugačnega od sebe in to drugačnost spoštovati, saj razumejo, da je perspektiva/zgodba drugega 

prav tako pomembna in nič manj vredna kot njihova lastna. Sklenili bi lahko, da na osnovi 

empatije razumemo tisti del drugega, ki nam je podoben, z eksotopijo pa sprejmemo in 

spoštujemo tudi tisti del njega, ki je drugačen od nas. Takrat, ko vidimo razlike drugega in ga 

naredimo vidnega, hkrati doživimo destabilizacijo svojega okvira, saj spoznamo, da moramo 

raziskati, kdo je, da bi ga lahko razumeli. Takrat se vzbudita želja in potreba po aktivnem 

poslušanju ter ne nazadnje tudi po stiku z drugim kot drugačnim. 
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6.7 Spodbujanje in omogočanje stika z drugim kot drugačnim – vstopanje v kakovostne 

medosebne odnose 

V šolah je treba v največji mogoči meri spodbujati in omogočati neposreden stik med različnimi 

etnijami, sploh ob slabih odnosih med njimi. Ker posamezniki s predsodki raje ne vstopajo v 

medosebne odnose s posamezniki, do katerih te predsodke gojijo (Pettigrew, 1998), je toliko 

bolj ključna vloga učitelja, da omogoči spodbudno okolje, v katerem se tovrstni odnosi lahko 

razvijejo. Seveda pa – kot smo že povedali – sama večkulturnost šole in naključni stiki ter 

nepremišljeno ali slabo načrtovano spodbujanje stikov med učenci prek učiteljev ne 

zadostujejo. Učitelji morajo poskrbeti za kakovostne stike, izkušnje, kar bodo učenci nato 

prenesli tudi na pripadnike drugih etnij. V prvi vrsti mora učitelj poskrbeti, da bodo učenci 

zasledovali skupen cilj pri pouku in vseh preostalih dejavnostih na šoli, npr. barvanje sten naše 

učilnice po naših zamislih. Poleg tega je treba zagotoviti, da imajo vsaj na šoli učenci enak oz. 

podoben status in moč. Z drugimi besedami to pomeni, da bi morale biti na šoli vse etnije 

učencev, ki šolo obiskujejo, enako obravnavane, enako slišane in cenjene, ne nazadnje tudi 

reprezentirane v šolskem prostoru, sploh v luči tega, da je družbena situacija vse prej kot takšna. 

Ta pogoj je sicer lahko le deloma uresničen, saj so učni načrti kot taki vse prej kot večkulturni, 

a kot smo videli že v teoretičnih izhodiščih, Vižintin (2013) predlaga uvedbo takih načrtov. 

Dokler to ne bo uresničeno, pa lahko šola omenjeni pogoj realizira na drugačne načine. Na šoli 

se lahko na primer izobesi fotografije otrok in odraslih različnih etnij, pri tem pa je treba biti 

pozoren, da ne bodo stereotipizirane (npr. namesto muslimanke s hijabom, ki peče burek, se 

izobesi fotografijo muslimanke s hijabom v parlamentu); na šoli se razstavi izdelke različnih 

etnij; temeljne vrednote šole se zapiše v različnih jezikih; pripravi se jedilnik, ki upošteva 

značilnosti različnih verstev itn., predvsem pa je pomembno, da šola že s svojim videzom 

odraža tudi sodelovanje in pozitivne stike med različnimi. Otroci morajo torej začutiti, da šola 

podpira stik med etnijami in da je sprejemanje drugačnosti na šoli norma. Zadnji pogoj za 

uspešnost neposrednega stika ter pozitiven vpliv tega na razrešitev predsodkov do drugih kot 

drugačnih zaradi njihove etnične pripadnosti je spodbujanje medsebojnega sodelovanja in ne 

tekmovanja. Na šolah je torej treba poskrbeti za pogoje, ki kljub slabim družbenim okoliščinam, 

kar zadeva odnos do ranljivih etničnih skupin, omogočajo kar se da pozitivne učinke stika. 

 

Poleg neposrednega stika pa je predvsem v monokulturnih šolah oziroma šolah, v katerih je 

delež neslovenskih etnij nizek, treba spodbujati in ustvarjati pogoje tudi za posreden stik. 

Učinkovit je razširjeni stik, torej izpostavljanje medetničnih prijateljstev sošolcev. Vsakokrat, 
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ko učitelj obravnava teme, vezane na druge etnične skupine, naj vpraša otroke o medetničnih 

prijateljstvih. Tako celoten razred pridobi posredno izkušnjo medetničnega prijateljstva in s tem 

izkušnjo s pozitivnim stikom z drugačnostjo, s čimer se spremenijo tudi dinamika skupine in 

pravila v skupini, ki določajo, kaj je sprejemljivo in kaj ne – v tem primeru postane medetnični 

stik nekaj običajnega, vsakdanjega (Crandall, Eshleman in O'Brien, 2002; Wright idr., 1997). 

Pri tem pa je pomembno, da teh prijateljstev tisti, ki jih gojijo, in drugi sošolci ne dojemajo kot 

izjemo stereotipiziranemu pravilu. Tudi tokrat je ključna vloga učitelja in njegovega odziva. 

Druga, prav tako učinkovita metoda posrednega stika je domišljijski stik, torej predstava 

uspešnega srečanja s pripadnikom druge etnije. Učitelj naj učencem natančno pojasni situacijo, 

ki si jo otroci zamislijo, nato pa skrbno vodi pogovor o zamišljenem srečanju. Ker je mogoče, 

da bodo v pogovoru privreli na dan tudi odkriti predsodki in stereotipi učencev, je toliko 

pomembneje, da učitelj svojega odziva ne prilagaja le stopnji medkulturne občutljivosti 

učencev, ampak predvsem to, da ustvari neobsojajoče vzdušje. 

 

Pozitivna izkušnja, vezana na neposreden ali razširjeni stik, močno vpliva na pomembnost, ki 

jo pripisujemo vzpostavljanju nadaljnjih medskupinskih stikov. In ravno ta zaznavana 

pomembnost vpliva na učinek medskupinskega stika na premostitev predsodkov v smeri 

razvoja spoštljivega odnosa do drugačnosti. Ob vsem zapisanem pa ne gre pozabiti, da je stik 

obojestranski, torej predpostavka, da si stika želi manjšina, večina pa ne, ni ustrezna, saj vnovič 

vodi do kategorizacije »krvnika« in »žrtve«. Včasih si stika ne želi pripadnik manjšine, saj se 

je odločil za marginalno pot akulturacije. V tem primeru je naloga učitelja, da ustvari ugodno 

klimo, spodbudno okolje za stik. Mogoče rezultatov kljub temu ne bo, lahko pa se bodo 

dolgoročno pokazali v prihodnosti. 

6.8 Spodbujanje in uporaba sodelovalnega učenja 

Da bi se na šoli oblikoval etos protipristranskosti, je nujna participacija otrok, ki bi morali biti 

sooblikovalci učnega procesa, ne samo prejemniki učiteljevih odločitev, obenem pa je nujno 

spodbujati sodelovanje med otroki (Derman - Sparks in Ramsey, 2005). Participacija otroke 

namreč ne le opolnomoči, ampak utrjuje tudi njihovo samopodobo (Lansdown, 2005), kar je, 

kot smo že videli, ključno za inkluzivno in medkulturno družbo. Pri tem participacija ne 

pomeni, da se učenci sami o vsem odločajo, ampak da učitelj pripravi takšno gradivo in 

vprašanja, ki bodo v učencih vzbujali željo po raziskovanju in vprašanjih ter ne nazadnje po 

spoznavanju samih sebe, lastnih stereotipov, predsodkov oziroma pristranskega odnosa.  
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6.8.1 Skupinsko raziskovanje kot temeljna oblika sodelovalnega učenja za razvoj spoštljivih 

medkulturnih odnosov med otroki 

Predlagamo, da se učitelji v največji mogoči meri poslužujejo metode skupinskega 

raziskovanja, ki je dokazano najučinkovitejša v večkulturnih kontekstih. Metoda zajema šest 

faz, ki jih ob lastnih dopolnitvah predstavljamo v nadaljevanju (povzeto po Chiari, 2011; 

Sharan, Sharan, 1990): 

 

V prvi fazi učitelj vzbudi v učencih zanimanje za neko splošno temo (ki je del učnega načrta, 

ki izhaja iz zanimanja učencev itn.), učence pa pozove k postavitvi vprašanj, ki bi jih v povezavi 

s temo zanimala. Pomembno je torej, da se učitelj izogne formulaciji »danes bomo …«, ampak 

da uporabi formulacijo »kaj bi se lahko naučili o …«. Pri tem učitelj ni toliko pozoren na to, 

kaj učenci že vedo o temi, ampak kaj bi o njej želeli izvedeti. Vsak učenec postavi svoje 

vprašanje, s čimer se zagotovi participacija vseh – učitelj naj spodbuja različne odzive in se 

izogiba lastnim sugestijam ali zavračanju učenčevih vprašanj. Ker so v razredu otroci z 

različnim značajem, je pomembno, da učitelj na tej osnovi izbere ustrezno metodo predstavitve 

vprašanj – izvede lahko individualne pogovore z učenci, pogovore v fokusnih skupinah, učenci 

vprašanja napišejo anonimno na listke itn. Metod izbire podtem je veliko: vsak učenec izrazi 

specifično tematiko (vprašanja), ki bi jo znotraj teme želel raziskati, učitelj pa zapisuje ideje na 

tablo; učenci se lahko razdelijo v manjše skupine (4–5 učencev) in skupaj določijo raziskovalno 

podtemo ter to nato predstavijo preostalim v razredu; vsak učenec sam zapiše, kaj bi želel 

raziskovati, nato pa se načrtovanje nadaljuje v parih, nato v skupinah po štiri in skupinah po 

osem učencev. Vsakič učenci primerjajo zapisano in črtajo, kar se ponavlja, dokler ne pridejo 

do končne liste. V naslednjem koraku se vprašanja združi v podkategorije, na osnovi katerih 

bodo oblikovane raziskovalne skupine. Podkategorije so na vpogled vsem in vsak se sam 

odloči, v kateri skupini bo deloval. Če je veliko učencev zainteresiranih za eno podtemo, lahko 

učitelj oblikuje več manjših skupin, ki raziskujejo različne vidike iste tematike. Optimalno je, 

da so skupine heterogene (z učnega, etničnega, s socialnega ali z drugega vidika). S 

sodelovanjem v heterogenih skupinah imajo učenci namreč možnost spoznati sami sebe in 

razvijati odprtost do drugačnih pogledov (Santerini, 2012). 
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V drugi fazi skupine načrtujejo svoje podraziskave. Med vsemi vprašanji učenci izberejo tista, 

ki so zanje pomembna, dodajo pa tudi nova. Skupaj načrtujejo cilje, ki jih želijo doseči, oziroma 

povedo, kaj želijo raziskati, naloge vsakega člana skupine, gradivo, ki ga potrebujejo, da bi 

odgovorili na vprašanja. Učenci sami načrtujejo tudi način raziskovanja.  

 

Vloga učitelja je, da kroži od skupine do skupine, da je vedno na voljo za pomoč (npr. učenci 

so oblikovali preveč vprašanj; tema jim ni več zanimiva in bi želeli raziskati kaj drugega itn.). 

Pri tem naj učitelj spodbuja k sodelovanju predvsem marginalizirane otroke. Kot smo videli, je 

za vzpostavitev pozitivnih učinkov stika eden izmed pogojev tudi enak status. Allportovo 

teorijo stika in predvsem njenega pogoja o enakosti statusa potrjuje tudi obsežna študija Chiarija 

(2011), po kateri v etnično mešanih skupinah otroci, ki ne pripadajo večini, navadno prepustijo 

odločanje otrokom z višjim statusom (prav tam). 

 

Podskupine nato uresničujejo predhodno oblikovan načrt. Učenci zbirajo informacije iz 

različnih virov (v šoli in/ali zunaj nje – zaradi časovnih omejitev v šoli je smiselno, da učenci 

v šoli vsaj načrtujejo potek te faze zunaj šole). Če so sami skladno s svojo nalogo že kaj raziskali 

v svojem prostem času, o tem poročajo preostalim članom skupine. 

 

Učenci v četrti fazi analizirajo in ovrednotijo predhodno zbrane informacije, obenem pa 

načrtujejo, kako bi jih sintetizirali na način, ki bi bil zanimiv za preostale učence, ki jim bodo 

izsledki predstavljeni. Pri tem se skupaj odločijo za način predstavitve (v obliki poročila, 

razstave, dramske uprizoritve itn.). 

 

Skupine nato predstavijo preostalim svoje izsledke, pri tem pa je pomembna tudi 

sprotna/končna diskusija o raziskani tematiki. Učitelj je bil do zdaj predvsem v vlogi 

usmerjevalca in pomočnika, tokrat pa je v vlogi koordinatorja (pozoren je na čas, razpored …), 

preostali učenci pa so v vlogi učitelja, ki drugim predstavlja izsledke. 

 

V zadnji fazi učitelj in preostali učenci ovrednotijo predstavitve. Glede na vse faze je ta tista, 

pri kateri ima učitelj največjo vlogo, saj ovrednoti končni izdelek ter tudi pridobljena znanja 

učencev in proces, ki jih je do znanj pripeljal, ter na splošno individualne izkušnje, ki so jih 

med delom pridobili. Ob tem je pomembno, da učenci razmišljajo tudi o svojih občutkih, 

povezanih z raziskovalno temo. 
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Prednost te oblike dela je, da vsak učenec prispeva k rezultatu skupine, vsaka skupina pa k 

rezultatu razreda. Ključno za skupinsko raziskovanje je, da učenci kritično interpretirajo 

informacije, rešujejo probleme in skupaj prihajajo do ugotovitev. Zato morajo medsebojno 

sodelovati, izmenjevati stališča, diskutirati (Chiari, 2011). Temelj sodelovalnega učenja je tako 

dialog, pri čemer je poudarek na narativni izmenjavi, usmerjeni na medsebojno razumevanje in 

spoštovanje ter aktivno poslušanje (Aquario idr., 2009).  

 

Čeprav se zavedamo omejitev raziskovalnega učenja, ki so predvsem sistemske narave (npr. 

preobsežni učni načrti, zaradi katerih učitelj težko veliko časa nameni posamezni temi) (gl. tudi 

Benčič Rihtaršič, 2006), menimo, da ima tovrstna oblika dela predvsem v večkulturnih razredih 

številne prednosti s socialnega pa tudi čustvenega in učnega vidika, da bi jo bilo treba uveljaviti 

kot redno obliko dela. Glede na naraščajočo večkulturnost v šolah in negativen odnos do 

pripadnikov posameznih etnij bi bil tudi na sistemski ravni potreben premislek, ali to obliko 

dela vključiti v učne načrte kot didaktično priporočilo, predvsem takrat, ko bi se razvijalo 

večkulturne učne načrte. 

7 EMPIRIČNI DEL II 

7.1 Raziskovalni problem in metodologija 

7.1.1 Raziskovalni problem in cilji 

Na osnovi teoretičnih spoznanj in ugotovitev empirične raziskave, predstavljene v Empiričnem 

delu I, smo oblikovali smernice za vzgojno-izobraževalno delo šole oziroma učitelja, usmerjene 

v spodbujanje razvoja spoštljivih odnosov do otrok različnih etničnih pripadnosti. Ker smo 

želeli preveriti možnosti njihove aplikacije v realno šolsko situacijo in na tej osnovi ugotoviti 

njihovo praktično uporabnost, smo izvedli akcijsko raziskavo. 

 

Osnovni namen raziskave je bil preizkusiti delo s smernicami v konkretni šolski situaciji ter 

ugotoviti uporabnost, potrebnost, možnosti, prednosti in omejitve njihove aplikacije. 
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7.1.2 Raziskovalna vprašanja 

V okviru raziskave smo ugotavljali:  

̶ Ali so oblikovane smernice za šolo smiselne in potrebne? 

̶ Ali je oblikovane smernice mogoče učinkovito aplicirati v konkretno šolsko situacijo? 

̶ Ali ima delo skladno s smernicami pozitivne učinke na učence in učitelje, predvsem v 

smislu pozitivnega vrednotenja in spoštovanja drugega kot drugačnega na etnični 

osnovi? 

̶ Ali delo skladno s smernicami lahko pripomore k oblikovanju spoštljivih odnosov med 

učenci različnih etničnih pripadnosti? 

7.1.3 Osnovna raziskovalna metoda 

Osnovni raziskovalni metodi, uporabljeni v raziskavi, sta deskriptivna in kavzalno-

neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. S prvo ugotavljamo stanje pedagoškega 

polja, z drugo pa vzročno-posledične odnose med pojavi v pedagoškem polju (Sagadin, 1991, 

1993). Raziskava temelji na kvalitativni raziskovalni paradigmi. 

7.1.4 Vzorec 

Vzorec sestavljajo učitelji in učenci ene osnovne šole v mestu Ljubljana ter raziskovalka, torej 

avtorica smernic.  

 

Ustanoviteljica šole je Mestna občina Ljubljana, upravljata pa jo ravnatelj in svet šole. Na šoli 

je zaposlenih 16 učiteljev na razredni stopnji in 19 učiteljev na predmetni stopnji, skupaj 35 

učiteljev. V šolskem letu 2017/18 je šolo obiskovalo 405 učencev, od tega 40 učencev, katerih 

materni jezik ni slovenščina. 

 

V akcijsko raziskavo je bila vključena šola kot celota, pri tem pa smo natančen opis vzorcev, ki 

so bili vključeni v posamezne akcije, vključili v predstavitev akcij.  

 

Raziskovalka je bila v delo vključena predvsem kot »kritična prijateljica« (Booth in Ainscow, 

2002; Rupnik Vec, 2006), ki deluje v vlogi zunanje sodelavke in nudi podporo šoli pri 

oblikovanju inkluzivnejšega prostora, a ni odgovorna za sprejemanje odločitev; kot oseba, ki je 

bila učiteljem vedno na voljo za nasvete, jim dajala napotke za delo skladno s smernicami ter 
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bila po potrebi tudi aktivno udeležena v delo, ko so učitelji mislili, da je to potrebno za 

učinkovitejše pedagoško delo. Obenem pa je delovala kot oseba, vredna zaupanja, ki je skupaj 

z učitelji delo evalvirala ob hkratnem nudenju kritične refleksije s konstruktivnimi povratnimi 

informacijami. Ker smo želeli ugotoviti, ali je smernice mogoče vključiti v trenutno šolsko 

prakso, so delo s smernicami učitelji spontano vpeljevali v šolsko delo. 

7.1.5 Tehnike in postopki zbiranja ter obdelave podatkov 

Junija 2017 smo telefonsko stopili v stik z eno izmed osnovnih šol v ljubljanski občini, za katero 

smo izvedeli, da si predvsem zaradi vse večjega števila vpisanih otrok priseljencev prizadeva 

za vzpostavitev večje inkluzivne naravnanosti šole. V dogovoru z ravnateljico šole smo 

septembra 2017 učiteljskemu zboru predstavili izsledke naše raziskave in temeljna izhodišča 

smernic ter jih prosili za sodelovanje v akcijski raziskavi. Oktobra 2017 smo začeli prve 

dejavnosti na šoli, pri čemer sodelovanje s šolo še vedno poteka. 

 

Uporabili smo naslednje tehnike zbiranja podatkov: 

̶ opazovanje brez udeležbe in z udeležbo; 

̶ nestrukturirani in polstrukturirani intervjuji z ravnateljico, učitelji in z učenci; odgovore 

smo zapisovali v obliki povzetkov in dobesednih zapisov takrat, ko so ponujali 

neposredne odgovore na vprašanja; 

̶ raziskovalni dnevnik, ki ga je pisala raziskovalka. 

Podatke smo kvalitativno obdelali v okviru predstavitev in refleksij vsake posamezne akcije. 

7.2 Potek akcijske raziskave 

Pri načrtovanju akcijske raziskave smo izhajali iz raziskovalnega načrta, ki ga je oblikoval 

Vogrinc (2011, 2014) in ki zajema naslednje faze: 

 

1. Izhodiščna ideja 

2. Raziskovanje polja 

3. Načrtovanje akcije 

4. Izvajanje akcije 

5. Spremljanje učinkov 

6. Refleksija  



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

371 

 

7.2.1 Izhodiščna ideja 

Izhodiščna ideja je bila preizkusiti delo z oblikovanimi smernicami na eni osnovni šoli, ki jo 

obiskujejo učenci različnih etnij, in tako odgovoriti na raziskovalna vprašanja akcijske 

raziskave.  

 

Ravnateljici in učiteljskemu zboru šole smo v začetku septembra 2017 predstavili smernice in 

argumente za njihovo vpeljavo ter jih prosili za sodelovanje. Konec septembra 2017 smo se 

vnovič sešli z ravnateljico šole, ki je potrdila sodelovanje z nami zaradi naslednjih razlogov: 

̶ na šolo se vsako leto vpiše večje število otrok priseljencev, in sicer tistih, ki so se šele 

preselili v Slovenijo iz drugih držav, in tistih, ki so bili v Sloveniji sicer rojeni, a njihov 

materni jezik ni slovenski, prav tako ne njihova kultura, kar lahko predstavlja težave pri 

vključevanju, tudi na ravni odnosov med učenci; 

̶ šola ima vzpostavljeno politiko ničte tolerance do diskriminacije, zato so v nenehnem 

iskanju priložnosti, ki bi jim omogočale učinkovitejše uresničevanje te politike; 

̶ v naših smernicah so prepoznali možnost nadgradnje navedene politike in usmeritve v 

spoštljive odnose med učenci različnih etnij in do različnih etnij; 

̶ priložnost so videli tudi v sodelovanju z zunanjim sodelavcem, ki bi jih predstavil nove 

poglede, podal nove in drugačne zamisli za učinkovito gradnjo na spoštovanju temelječe 

skupnosti. 

Potem ko je šola potrdila sodelovanje z nami, smo začeli raziskovanje polja, da bi lažje ter glede 

na stanje in potrebe šole pomagali pri načrtovanju dejavnosti skladno s smernicami. 

7.2.2 Raziskovanje polja 

Raziskovanje polja je potekalo na dveh ravneh. Prva raven je predstavljala reflektirano analizo 

šolske situacije, kot jo predlagamo v smernicah. Pri tem smo izhajali iz analize vzgojnega in 

razvojnega načrta šole, šolske publikacije ter nestrukturiranega in polstrukturiranega intervjuja 

z ravnateljico. Druga raven je zajemala seznanitev s praktičnimi težavami in z rešitvami, ki jih 

ima šola pri vključevanju otrok različnih etnij. 
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7.2.2.1 Reflektirana analiza šolske situacije 

Pri analizi smo izhajali iz naslednjih izhodišč: 

a) Ali videz šole odraža etnično raznolikost učencev šole 

Ugotovili smo, da šolski prostor le v manjši meri odraža etnično raznolikost učencev šole. 

Temeljne vrednote šole so na šolskih stopnicah zapisane v različnih jezikih, vključno z jeziki 

učencev, ki so na šoli. V nekaterih učilnicah so nanizani plakati, na katerih so prikazane 

fotografije ljudi iz različnih kultur, njihovi tipični izdelki, fotografije držav itn., a so plakati 

načelno vezani na učno snov oz. so bili izdelani v kontekstu obravnave učne snovi. Po hodnikih 

pa tovrstnih fotografij, izdelkov ali česar koli, kar bi nakazovalo na etnično raznolikost šole, 

nismo našli. 

 

b) Ali so prazniki in običaji manjšinskih kultur na šoli kakor koli zastopani (npr. v šolski 

publikaciji)?  

Pregled šolske publikacije je pokazal, da so v koledarju navedeni samo državni prazniki v 

Republiki Sloveniji, ki so hkrati dela prosti dnevi. Ravnateljico smo v nestrukturiranem 

intervjuju vprašali, ali bi razmislili o vključitvi glavnih neslovenskih kulturnih/verskih 

praznikov vseh učencev na šoli, a je odgovorila, da trenutna situacija še ni zrela za to, saj bi se 

starši temu gotovo uprli. Izpostavila je, da je treba takšne spremembe uvajati postopno, sicer 

lahko preostala prizadevanja v smeri vzpostavljanja spoštljivega odnosa do drugačnosti utrpijo 

neželene posledice.  

 

Šola pa kljub temu upošteva praznike drugih kultur in verstev na različne načine, npr. učenci 

imajo možnost razredu predstaviti značilnosti svojih praznovanj; večkrat so že organizirali 

kulturne bazarje, na katerih so se učenci in starši predstavljali z značilnimi izdelki njihove 

kulture; razumevanje do odsotnosti med glavnimi prazniki. Poleg tega šola upošteva 

prehranjevalne navade učencev muslimanov. Učenci muslimani, ki ne uživajo svinjine, imajo 

možnost prejeti obrok brez svinjine, ne da bi jim bilo za to treba predložiti zdravniško potrdilo, 

kot to zahteva veliko drugih šol v Sloveniji. 

 

 

 



Mlinar, K. (2019). Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

373 

 

c) Ali se od učencev določenih kultur vedno pričakuje sodelovanje na stereotipizirani 

ravni?  

Ravnateljica je v nestrukturiranem intervjuju povedala, da takrat, ko učenci predstavljajo 

elemente neslovenskih kultur, učitelji odločitve vedno sprejemajo v sodelovanju z učenci teh 

kultur. Če se učenec ne počuti lagodno ali če želi predstaviti nepoznane in potem 

nestereotipizirane elemente svoje kulture, se mu to tudi omogoči. Vedno je glavno vodilo dobro 

počutje otroka in ne njegova stigmatizacija.  

 

d) Ali so v vzgojnem načrtu šole uporabljeni stereotipizirani in posplošujoči termini in 

koncepti ter ali koncepti ne utrjujejo oziroma upravičujejo razmerij moči?  

Analiza vzgojnega in razvojnega načrta je pokazala, da stereotipizirani in posplošujoči termini 

in koncepti niso uporabljeni. Ugotovili pa smo, da se pojavlja koncept strpnosti, za katerega 

trdimo, da lahko upravičuje razmerja moči, sploh če ni natančno definiran. Tako si šola 

prizadeva za razvijanje medsebojne strpnosti. Ob tem ugotavljamo, da je termin strpnosti 

nejasno razložen, iz konteksta, v katerem se pojavlja, pa ni mogoče jasno razbrati, na kaj 

konkretno se nanaša. Definira se ga skupaj s terminoma razumevanje in vključenost, tj. kot 

pozornost do drugih, sprejemanje različnosti in prizadevanje po vključenosti v skupino in skrb 

za vključevanje drugih. 

 

e) Ali so v vzgojnem načrtu in drugih dokumentih ter učnih gradivih uporabljeni samo 

pozitivni termini, povezani z odnosom do drugačnosti?  

Analiza vzgojnega in razvojnega načrta šole je pokazala prevlado pozitivnih terminov, ki so 

usmerjeni v oblikovanje pozitivnih odnosov do drugačnosti in v skrb za (ranljive) učence: 

učenci se naučijo skrbeti za druge in za skupnost; so solidarni in tovariški; razvijejo pozitivna 

čustva in dejaven odnos do družbe; ustvarjajo in sprejemajo prijateljstva; spoštujejo druge; 

sprejemajo drugačnost; svoboda, človekove pravice in demokracija so edina pot h gradnji 

boljše družbe; prizadevanje za skupno dobro in za pravično družbo, v kateri bodo vsi 

posamezniki obravnavani enakovredno in pravično; oblikovanje dobrih medosebnih odnosov 

in skrbi za vrstnike; spoštovanje in upoštevanje različnosti; posebna skrb za učence, ki se težje 

vključujejo v skupino in so zaradi tega lahko žrtve vrstniškega nasilja; razvoj občutka 

pripadnosti; spoznavanje drugih in drugačnih. 
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Poleg pozitivnih terminov pa je prisotna tudi usmeritev v boj zoper diskriminatorne prakse in 

neenakosti, torej tudi pozivi k odzivanju na krivice in neprimerne prakse. Tudi ta usmeritev je 

v navedenih dokumentih prisotna v formulacijah, kot so: zavzemanje za pravice vseh ljudi in 

upiranje nepotrebnemu nadzoru in kršenju pravic; občutljivost pri prepoznavanju nasilja ter 

odločno soočanje z njim. 

 

Analiza je pokazala, da je šola načelno usmerjena tudi v razvoj kritičnega mišljenja pri učencih, 

ki je temeljno za oblikovanje protipristranskosti: učenci postanejo odgovorni za svoja dejanja; 

ravnajo premišljeno; so miselno radovedni; razmišljajo s svojo glavo; se znajo postaviti zase; 

se borijo za pravico; so pošteni; so dosledni v svojem vedenju; pravica posameznika do lastnega 

mnenja in odločanja po lastni vesti; spodbujanje h kritičnemu in odgovornemu razmišljanju. 

 

Analiza navedenih dokumentov torej kaže, da si šola prizadeva za razvoj pozitivnih in 

spoštljivih medosebnih odnosov in da je pri tem usmerjena tudi v zavzetje kritične drže učencev 

do nepravičnosti, pa vendar bi bilo lahko po našem mnenju pozivov k boju zoper krivice 

bistveno več oziroma bi se tovrstni pozivi lahko natančneje definirali. 

 

f) Druga opažanja 

V delu enega izmed dokumentov, v katerem je govor o slovenščini kot maternem in učnem 

jeziku, ugotavljamo, da je vsebina tega dela omejena samo na slovenščino kot materni jezik. Ta 

del dokumenta je sicer namenjen poudarjanju pomembnosti pouka slovenščine za razvoj 

jezikovnih veščin in jezikovne kultiviranosti, pa vendar se sprašujemo o ustreznosti zapisa, ki 

pravi, da je ravno zato »pomembno, da usposobimo učence za pravilno ustno in pisno 

sporočanje v maternem jeziku«. Tovrsten zapis implicira, da je slovenščina materni jezik vseh 

učencev na šoli, kar pomeni, da izključuje tistih 40 učencev, katerih materinščina ni 

slovenščina. Še več, ti učenci se svoje materinščine nimajo možnosti učiti, saj šola prek 

interesnih dejavnosti in izbirnih predmetov nudi pouk samo štirih tujih jezikov (angleščina, 

nemščina, francoščina in latinščina), kar pomeni ne le da je tem učencem onemogočen 

pomemben del ohranjanja njihove etnične identitete, ampak so izhodiščne možnosti teh učencev 

za šolski uspeh manjše kot možnosti slovenskih otrok (Skubic Ermenc, 2003). Menimo, da bi 

bilo treba iz tega poglavja odstraniti zapis materinščina ali pa dodati odstavek, namenjen 

pomenu učenja slovenščine za tiste otroke, katerih materinščina ni slovenščina.  
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Splošna ugotovitev je, da je na načelni ravni šola usmerjena v razvoj spoštljivih odnosov do 

drugačnosti, čeprav omenja koncept strpnosti, da bi bilo posamezne dele dokumentov treba 

natančneje definirati ob upoštevanju večkulturnosti na šoli, ter to storiti na način, da bo jasna 

usmeritev šole v medkulturnost in protipristranskost. Ključno pa je, da šola potem te 

spremembe tudi implementira v praksi. Ker načrtujemo s šolo sodelovati tudi v prihodnje, bomo 

v dogovoru z ravnateljico oblikovali predloge v tej smeri, predvsem ob upoštevanju sistemskih 

omejitev, ki jih šola ne more zaobiti.  

7.2.2.2 Konkretne težave, s katerimi se šola srečuje, in načini njihovega reševanja 

Ker smo želeli izvedeti, kakšno je stanje na šoli ne le glede prisotnosti otrok priseljencev, ampak 

tudi morebitnih drugih težav, s katerimi se šola srečuje, smo v povezavi s tem izvedli 

nestrukturiran in polstrukturiran intervju z ravnateljico. Temeljna vprašanja, ki so nas pri 

polstrukturiranem intervjuju vodila, so bila: 

̶ S katerimi težavami se šola najpogosteje srečuje ob vključevanju otrok priseljencev? 

̶ Kako morebitne težave premaguje? 

̶ Kje ravnateljica vidi rešitve? 

̶ Kako se učitelji navadno odzovejo na prihod učencev priseljencev v njihov razred, sploh 

če učenci ne obvladajo slovenskega jezika? 

̶ Ali opaža na šoli primere nesprejemanja, diskriminacije sošolcev/učiteljev ob prihodu 

učenca priseljenca v razred?  

V prvi vrsti je ravnateljica izpostavila sistemske težave, ki onemogočajo optimalno 

vključevanje otrok priseljencev. Temu pritrjujejo tudi podatki MIPEX-a (2015), v katerih je, 

kot smo videli v predhodnih poglavjih, izpostavljen skrb vzbujajoč odnos slovenskega vzgojno-

izobraževalnega sistema do priseljencev, saj šole dobijo malo napotkov za delo z njimi, prav 

tako pa je nizka finančna in tehnična podpora. 

 

Ravnateljica je izrazila stališče, da manjka eno delovno mesto učitelja, ki bi bil na šoli zaposlen 

samo za nudenje predvsem učne pomoči vsem tistim otrokom, ki jo zaradi najrazličnejših 

razlogov potrebujejo. Med temi otroki so tudi priseljenci brez statusa tujca pa tudi s statusom 

tujca. Delež ur, namenjen tujcem, je namreč premajhen za kakovostno delo z njimi. 
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Zato je ravnateljica alternativo našla v javnih delih, ki jih ponuja Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje. Prek javnih del (na razpis se šola prijavi vsako leto) lahko namreč zaposlijo 

brezposelne profesorje, ki nudijo učno pomoč – na šoli so zaposleni osem ur dnevno in ves 

delovni čas namenijo pomoči učencem. Negativna stran tovrstne zaposlitve je, da je oseba lahko 

zaposlena za največ eno koledarsko leto, pri čemer se delovno obdobje prekine za čas počitnic. 

To seveda pomeni, da se prekine tudi pomemben osebni odnos, ki se vzpostavi z učencem, s 

katerim ta učitelj dela vse leto individualno. A kljub temu si je težko zamisliti življenje na šoli 

brez te dodatne osebe, ki močno pripomore k izboljšanju dela učencev z učnimi težavami (pa 

naj gre za priseljence ali druge). V šolskem letu 2017/18 je bilo otrok, s katerimi je ta učitelj 

delal individualno, 21. Ravnateljičine besede nam je v intervjuju potrdil tudi učenec devetošolec 

iz Kitajske, ki pravi, da mu te dodatne ure veliko pomenijo in da je prepričan, da je letošnjemu 

izboljšanju njegovega uspeha v veliki meri pripomoglo ravno individualno delo s tem učiteljem, 

s katerim sta vzpostavila zanj zelo pomemben osebni odnos. S tem se je, kot pravi, izboljšala 

njegova samozavest in tudi odnos do preostalih ter drugih do njega. 

 

Ravnateljica je poudarila, da v Ljubljani pomembno vlogo odigra tudi občinska oziroma 

županova podpora, ki šolam zagotavlja dodatna finančna sredstva v obliki nadstandarda. 

Ravnateljica nato ta sredstva razporedi glede na potrebe na različna delovna mesta, tako da 

lahko učitelji, ki sicer npr. ne bi imeli polne zaposlitve, to imajo in lahko nudijo tudi dodatno 

strokovno pomoč učencem. Iz tega vira je na šoli zaposlen tudi socialni pedagog, ki sicer ne bi 

imel polne zaposlitve, in lahko nudi dodatno pomoč učencem brez odločbe o posebnih potrebah, 

če se starši s tem strinjajo.  

 

Iz tega izhaja, da ima ravnateljica na šoli tudi s tega vidika izjemno pomembno vlogo, saj je 

marsikaj prepuščeno njeni iznajdljivosti in angažmaju za ranljive učence. Temu pritrjujejo tudi 

ugotovitve v okviru projekta INDIE (Inclusion and Diversity in Education), v katerem se je 

pokazalo, da imajo ravnatelji oz. vodstvo šol zelo veliko vlogo pri spodbujanju inkluzivne 

kulture na šoli (Rashid in Tikly, 2010), sploh v luči dejstva, da na učiteljeva prepričanja močno 

vpliva šolska politika (Horenczyk in Tatar, 2002). Trud ravnateljice je poudarila tudi učenka, s 

katero smo v raziskavi Empiričnega dela I opravili individualni polstrukturiran intervju. Po 

njenih besedah je bila šola vedno sprejemajoča, a zadnja tri leta je opaziti veliko dela na tem 

področju. Zdi se ji, da prej učitelji niso videli potrebe po tem, »morda zato, ker ni bilo toliko 

tujcev«. Povedala je, da se ravnateljica vidno trudi in angažira: »Ona ima vpliv idej, a učitelji 

realizirajo«. 
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Kar zadeva učenje slovenskega jezika za tujce, je njim namenjen letni delež ur, ki je enak 100 

za 8 otrok s statusom tujca (to pomeni samo 12 ur na otroka), šola pa jih razporedi glede na 

potrebe učencev. Pokazalo se je, da je tečajna oblika (več otrok skupaj) boljša od individualne, 

saj s tem učenje slovenščine poteka kontinuirano, in sicer vsak teden po eno uro ali dve, a se 

učencev za to ne jemlje od pouka. Poleg tega tudi učitelji nudijo dodatno pomoč. Ravno 

jezikovne ovire so tiste, na katere je opozoril v intervjuju tudi učenec, ki se je pred leti preselil 

iz Kitajske. »Slovenski jezik je težek in bilo je zelo težko. Jaz nisem nikogar razumel, oni tudi 

niso razumeli mene«. O vlogi jezika si učitelji niso bili povsem edini. Nekateri so v intervjujih 

v okviru raziskave Empiričnega dela I na primer izpostavili, da bo »vsak tujec problem zaradi 

nepoznavanja jezika« (FU1); »to je glavni faktor nesprejemanja« (FU1). Drugi pa so menili, 

da »Velikokrat niti ni težava jezik, temveč pomanjkanje delovnih navad. A učenci žal včasih 

svoje ozadje uporabijo kot izgovor. Rečejo »'Ne marate me, ker sem Bosanec'« (U3). 

 

Ravnateljica pove, da »na šoli prevladuje kultura odprtosti in sprejemanja različnosti, ki 

potegne vase tudi učitelje, ki sicer do različnih oblik drugačnosti niso nujno sprejemajoči«. A 

ključno je, po njenih besedah, da ravnateljica opozarja na zaznane nekorektnosti, da nudi 

podporo učiteljem in »jim daje občutek, da niso sami v težavah z učenci«. Zelo je pomembno 

učiteljem nuditi podporo za premagovanje stisk, zato šola sodeluje tudi z zunanjimi 

strokovnjaki, in sicer na ravni seminarjev za učitelje in individualne pomoči (npr. težave z 

učenci s čustvenimi težavami). 

 

»Poslanstvo šole je delo v dobro otrok,« poudari, brez obsojanja družin in staršev, kar je žal 

najpogostejši razlog drugačne obravnave otrok pri učiteljih. Povratne informacije, ki jih starši 

na roditeljskih sestankih ali individualno posredujejo učiteljem ali neposredno njej, govorijo o 

tem, da tudi sami zaznavajo kulturo neobsojanja in jo podpirajo. Bili so že primeri, ko so starši 

zaznali negativen odnos otrok do koga, in na to opozorili učitelje.  

7.2.3 Načrtovanje akcije 

Potem ko smo analizirali stanje na šoli in se dogovorili za sodelovanje, smo pripravili okvirni 

načrt aktivnosti, ga sredi oktobra predstavili ravnateljici šole in skupaj z njo izbrali tiste 

dejavnosti, ki bi jih izvajali v šolskem letu 2017/18. Obenem smo se dogovorili za nadaljnje 

sodelovanje, zato bomo aktivnosti nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. Dogovorili smo 

se namreč za pristop postopnosti, da ne bi učenci in učitelji dobili občutka, da se jih s čimer 
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koli sili in da se ne bi doseglo nasprotnih učinkov od želenih. Poleg tega smo se dogovorili, da 

aktivnosti ne bodo predstavljale dodatne obremenitve za učitelje, ampak bodo spontano 

vpeljane v obstoječe delo in načrte. 

 

Določili smo tudi časovni načrt dela, v okviru katerega bodo izvedene posamezne aktivnosti, 

in sicer od meseca septembra 2017, ko se je začelo raziskovanje polja, do meseca marca 2018, 

skupaj torej šest mesecev. 

 

Med tistimi aktivnostmi, ki bodo predvidoma izpeljane v šolskem letu 2018/19, bi želeli omeniti 

samo dve, ki sta vezani na ugotovitve o »nevidnosti« drugih etnij na šoli. Dogovorili smo se, 

da bodo po šolskih hodnikih izobešene slike ljudi različnih etnij, verstev oziroma kultur v 

nestereotipizirani podobi, pri pripravi te stalne razstave pa bodo imeli največjo besedo učenci 

različnih etnij/kultur/verstev. Poleg tega bomo skušali priti do sredstev za nakup knjig v jezikih 

učencev, ki obiskujejo šolo, saj je – kot smo povedali – ohranjanje maternega jezika izjemnega 

pomena za ohranjanje in razvoj etnične identitete učencev. 

 

V nadaljevanju zaradi prostorskih omejitev predstavljamo obsežnejše akcije, ki so bile v šestih 

mesecih izpeljane na šoli. Poleg njih smo sodelovali pri izvedbi tudi drugih aktivnosti, vendar 

jih podrobneje ne bomo predstavili (organizacija ogleda izkustvene interaktivne gledališke 

predstave Skozi oči begunca v sodelovanju z društvom Humanitas; izvedba delavnic 

raziskovalke o razumevanju drugačnosti (izhajajoče iz dela Luisa Sepulvede Zgodba o mačku, 

ki je naučil galebko leteti, v okviru podaljšanega bivanja za oba oddelka prvega razreda; 

novoletni medkulturni bazar). 

7.2.4 Izvajanje akcij in spremljanje učinkov 

7.2.4.1 Zemljevid v avli šole 

Obdobje izvajanja: od oktobra 2017 naprej. 

Udeleženci: vsi učenci vseh oddelkov od 5. do 9. razreda (skupaj 10 oddelkov); učiteljice 

razredničarke razredov od 5. do 9.; raziskovalka. 

 

Izhodiščni kontekst in cilj: razredničarka enega izmed oddelkov 7. razreda si je v želji, da bi se 

nova sošolca iz Turčije in Poljske predstavila svojim sošolcem, zamislila, da bi izdelali plakat, 

na katerem bi skozi slike predstavila svojo državo in sebe (predvsem zaradi težav s slovenskim 
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jezikom). Ker smo sodelovanje s šolo začeli po načelu postopnosti in vključevanja v že 

obstoječe načrte, smo predlagali, da bi pri tem sodeloval celoten razred in da bi vsi razredi, v 

katerih so vključeni učenci tujci, izdelali plakat, na katerem bi predstavljali državo/kulturo, iz 

katere prihajajo, oziroma lastno etnijo in nato plakate izobesili v avli šole. 

 

Ker je eden prvih pogojev za oblikovanje sprejemajočega in do vseh spoštljivega okolja vidnost 

drugega kot drugačnega in ker smo ob pregledu videza šole ugotovili, da učenci drugih etnij 

niso reprezentirani, smo z ravnateljico sklenili, da bo prvi korak v tej smeri izdelava zemljevida 

s posebej označenimi državami, iz katerih prihajajo vsi učenci, ki obiskujejo šolo. Okrog 

zemljevida pa bi nato nalepili zgoraj omenjene plakate. 

 

Načrt: Z ravnateljico šole in učiteljico, ki je prevzela koordinacijo te aktivnosti, smo oktobra 

2017 izdelali načrt dela, pri tem smo izhajali iz oblikovanih smernic, predvsem naslednjih: 

̶ Načrtovanje in idejno zasnovo bodo v celoti prevzeli učenci, učitelj pa bo samo v vlogi 

koordinatorja. 

̶ Pri delu bomo sledili načelu razvijanja pozitivne identitete učencev ter se izogibali 

kategorizaciji in stereotipizaciji ter opozarjali učence. 

̶ Učence bomo spodbujali k iskanju podobnosti in razlik med slovensko in tujo etnijo, 

brez obsojanj ob pojavu predsodkov pri učencih. 

̶ Sledili bomo načelom aktivnega poslušanja, kar pomeni, da bodo ideje učencev slišane 

in uresničene, razen če to zaradi sistemskih ali etičnih omejitev ne bi bilo mogoče. 

̶ Učencem bomo pustili prosto pot pri dogovarjanju in iskanju skupnih rešitev po načelih 

sodelovalnega učenja in neposrednega stika z drugim kot drugačnim. 

Sklenjeno je bilo, da bodo učenci večji zemljevid z označenimi enajstimi državami, od koder 

učenci prihajajo, izdelali v tednu mobilnosti. Posamične plakate, vezane na predstavitev 

posamezne države, pa bi učenci izdelovali v okviru razrednih ur oziroma – če bo mogoče in 

smiselno – v okviru rednih učnih ur. Začeli bodo v 7. razredu (katerega razredničarka je 

koordinatorica akcije), nato pa glede na rezultate nadaljevali delo v drugih razredih, v katere so 

vključeni učenci neslovenskih etnij. Ker so učenci istih etnij vključeni v več razredov, bodo 

razredi izbrani glede na možnosti, o katerih bodo presojale razredničarke (čas, obremenitev 

učencev v drugih projektih itn.). 
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V izhodiščni ideji smo si sicer zamislili, da bi na plakate učenci napisali tudi pozdrave v svojem 

jeziku, ki bi osebe njihove etnije pozdravili ob vstopu v šolo. A vendar smo skladno z načeli 

participacije in aktivnega poslušanja sklenili, da bodo odločitve o vsebini prepuščene izključno 

učencem. Temeljno izhodišče, ki jim bo predstavljeno, pa bo, kako bi želeli, da bi bila njihova 

država/kultura predstavljena učencem ali obiskovalcem šole; imeli bodo omejen prostor 

(format A 3) in nanj lahko vključijo tiste elemente, ki se jim zdijo najpomembnejši. 

Koordinacijo bodo torej prevzeli učenci neslovenskih etnij, pri izdelavi plakatov pa bodo 

sodelovali vsi učenci razreda, tudi s svojimi zamislimi in z lastnim raziskovanjem.  

 

Izvedba: Učenci so delo začeli v začetku novembra. Vsi plakati so bili izdelani do konca 

novembra. Pri delu so učiteljice razredničarke upoštevale temeljne usmeritve iz smernic in 

učencem pustile prosto pot pri izdelavi, zato so tudi plakati različni. Na nekaterih se pojavlja 

veliko slik, na drugih je več zapisov. Zapisi so v nekaterih primerih vezani na slike, spet v 

drugih primerih pa so zapisani pozdravi ali druge besede v pisavi/jeziku učenca. Učenci so 

plakate izdelovali v okviru razrednih ur, in sicer so bile temu posvečene dve ali tri razredne ure 

(ena razredna ura traja 45 minut). Ker je bilo kljub temu časa premalo, so se skladno z načeli 

sodelovalnega učenja učenci dogovorili, kaj bodo do naslednjič raziskali in kdo bo kaj prinesel. 

Dogovorov so se držali, tako da so vsi plakati produkt skupinskega sodelovanja. Zemljevid in 

plakati so postavljeni v avli ob vhodu šole, tako da jih vidi vsak, ki vstopi, s čimer se lahko 

takoj zave, da gre za šolo, ki odpira vrata različnosti. 

 

Evalvacija: Med izdelavo plakatov učiteljice niso potrebovale dodatnih usmeritev z naše strani. 

Smernice in način dela so bili v začetku pojasnjeni, glavni cilj je bil jasen, zato so jim pri delu 

v celoti sledile.  

 

V mesecu decembru je bil izveden polstrukturiran intervju s predstavniki vseh oddelkov od 5. 

do 9. razreda, in sicer v fokusni skupini desetih učencev. Vodilna vprašanja so bila: 

̶ Kako bi ocenili delo, povezano s pripravo zemljevida in plakatov? 

̶ Kaj so od tega odnesli, česa so se naučili? 

̶ Ali in zakaj se jim zdi pomembna izdelava zemljevida/plakatov? 

̶ Ali so že opazili kakšne pozitivne ali negativne učinke prisotnosti zemljevida, predvsem 

na ravni odnosov? 
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Učenci so bili nad zamislijo in izvedbo navdušeni. Že sama »vidnost« na ravni zemljevida v 

avli šole učencem večinske etnije in manjšinskih etnij veliko pomeni, saj jim pokaže, da je šola 

prostor srečevanja vseh kultur, ne samo slovenske. Obenem po njihovih besedah daje zemljevid 

z zapisi pomembno informacijo vsem, ki vstopajo v šolo, in sicer da gre za šolo, v kateri so vsi 

združeni v različnosti, v kateri se vse kulture spoštuje in ceni in v kateri ni prostora za 

diskriminacijo. Povedali so, da so se o sošolcih veliko naučili in da jih je takšna oblika dela še 

bolj povezala. Žal jim je bilo le, da niso mogli plakatom nameniti več časa, a razumejo, da jim 

urnik tega ni omogočal. Izpostavili so tudi, da niso vsi vedeli, iz katerih držav prihajajo učenci 

na šoli, zato se jim zdi zelo pomembno, da je ta informacija dostopna vsakemu, ki vstopi v 

šolski prostor. V intervjuju so učenci poudarili, da so zemljevida veseli, saj daje »dodano 

vrednost naši šoli«; »po moje smo edini, ki ga imamo, ker pri nas je drugačnost sprejeta«; 

»zemljevid je zelo pomemben, ker tudi tujci predstavljajo realno stanje pri nas«. Poleg tega so 

poudarili, da jim je bilo najpomembneje, da so imeli oni glavno besedo in ne učitelj, saj so se 

medsebojno dogovarjali, poslušali, učiteljice pa so njihove zamisli spoštovale. 

 

V mesecu maju 2018 je bil izveden polstrukturiran intervju z učiteljico, ki je prevzela 

koordinacijo dela. Želeli smo namreč ugotoviti, ali je po več mesecih od izdelave opaziti učinke 

dela. Pri intervjuju so nas vodila naslednja vprašanja: 

̶ Kako so se učenci neslovenskih etnij in slovenske etnije odzvali na zamisel o 

zemljevidu? 

̶ Kako je delo potekalo? Ali so učiteljice opazile kakršne koli težave, mogoče predsodke, 

odpor učencev kakšne etnije? 

̶ Ali se je pokazal negativen odnos, mogoče celo diskriminacija, na primer med učenci 

nekdanje Jugoslavije? 

̶ Kakšni so bili učinki na preostale učence, potem ko sta bila zemljevid in spremljajoči 

plakati obešena v avli šole? Kakšni so bili odzivi? 

̶ Ali so učitelji opazili dolgotrajne spremembe v odnosih učencev v razredih, ki so 

izdelovali plakate? 

Učiteljica je povedala, da so bili vsi učitelji, vključno z njo, presenečeni nad zainteresiranostjo 

učencev in njihovo vnemo pri skupnem delu. Povedala je, da so nenehno pazile na to, da bi se 

dejansko upoštevalo zamisli otrok. Sami so se morali odločiti, kaj bodo vključili na plakate, 

predvsem pa se je v več primerih zgodilo, da je veliko učencev slovenske etnije prineslo veliko 

slik od doma, saj so sami odkrili, da jih država in kultura sošolca zanimata bolj, kot so si mislili. 
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Pokazal se je tudi zanimiv trend, da so se, če sta bila v razredu prisotna dva učenca neslovenske 

etnije, en deček in ena deklica, dečki odločili za pomoč dečku, dekleta pa za pomoč dekletu. 

Učiteljice v to niso posegale, saj so sledile načelu, da se morajo učenci sami dogovoriti, kako 

bo delo potekalo. Največje presenečenje je bil eden izmed oddelkov 6. razreda, v katerega je 

vključenih veliko učencev priseljencev iz nekdanje Jugoslavije. Učenci so bili namreč 

navdušeni nad zamislijo, da lahko svoje korenine naredijo vidne. Zdelo se je, kot bi le čakali na 

priložnost, da povedo vsem nekaj o svoji izvorni državi. Čeprav je bilo veliko rojenih v 

Sloveniji, čutijo izjemno močno povezanost z državo svojih prednikov, kar se je v delu močno 

pokazalo. Zanimivo je bilo tudi, da med učenci ni bilo nikakršnega nespoštovanja. Še več, zdelo 

se je, kot da jim ni bilo informacij nikoli dovolj. Na drugo razredno uro so vsi prinesli množico 

fotografij tudi nenavadnih izdelkov, zgradb itn.; razvili so veliko zanimanje za države/etnije 

sošolcev. Tudi učiteljicam je bilo žal, da temu niso mogli posvetiti več časa, a so se dogovorile, 

da se bodo plakati sproti dopolnjevali, mogoče tudi spreminjali. Učiteljica je povedala, da se je 

kot pozitivno izkazalo tudi sodelovanje družin, predvsem družin učencev priseljencev, ki jim 

je, vsaj tako je bilo zaznati, ta akcija šole veliko pomenila. Vse učiteljice so spoznale, da je 

treba več delati na vidnosti in slišanosti otrok, ki niso (samo) slovenske etnije, saj imajo, vsaj 

večina, veliko potrebo in željo po ohranjanju in razvijanju svojih korenin. Vse učiteljice so 

opazile, da so se odnosi in razumevanje v razredih izboljšali, opazile so tudi, da se je razvilo 

vidno spoštovanje do drugih držav, ki jih učenci niso dobro poznali. Nepričakovano in izjemno 

pozitivno na ravni odnosov učencev na šoli kot celoti pa je bilo, da so učitelji opazili, kako si 

učenci različnih razredov na hodnikih izmenjujejo informacije o tem, kaj počnejo. 

Pripovedovali so si zgodbe o državah, celo drug drugim dajali nove ideje in informacije (npr. 

nekdo je vedel nekaj o eni državi in to povedal učencu iz razreda, ki se je s to državo ukvarjal, 

nakar je učenec to informacijo posredoval razredu in učenci so informacijo nato iskali doma ter 

jo v naslednji uri dodali na plakat). Dejansko so se učili drug od drugega ter vzpostavljali stike 

z učenci, s katerimi predhodno niso govorili (npr. nekdo izmed učencev je slišal dva učenca 

govoriti o državi in se vključil v pogovor). Rekli bi lahko, da se je na šoli začelo množično 

razvijanje zanimanja za različne države, da so aktivnosti povezale učence vseh razredov, 

predvsem pa so učinki vidni še danes. Učenci že dajejo zamisli o tem, kako plakate spremeniti, 

jih povečati itn., zato bomo v prihodnjem šolskem letu predvidoma izvedli dopolnitve te akcije. 
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7.2.4.2 Prednovoletna prireditev v znamenju medkulturnosti, spoštovanja in sprejemanja 

Obdobje izvajanja: od oktobra do decembra 2017. 

 

Udeleženci: vsi učitelji in učenci šole (šlo je za vsešolski projekt); raziskovalka. 

 

Izhodiščni kontekst in cilj: učitelji in ravnateljica šole so se odločili, da bi želeli v novoletno 

prireditev vključiti tudi elemente drugih etnij, katerih učenci obiskujejo šolo. 

 

Načrt: pri oblikovanju konkretnega načrta smo izhajali iz oblikovanih smernic, predvsem pa 

upoštevali naslednje: 

̶ Na prireditvi bodo vse etnije, ki jim učenci pripadajo, enako zastopane, vsaka na svoj 

način. 

̶ Izhajali bomo iz tistega, kar vse etnije/kulture združuje, iskali bomo most med nami. 

̶ Sledili bomo načelom aktivnega poslušanja, kar pomeni, da bodo ideje učencev slišane 

in uresničene, razen če to zaradi sistemskih ali etičnih omejitev ne bi bilo mogoče. 

̶ Učencem bomo pustili prosto pot pri dogovarjanju in iskanju skupnih rešitev po načelih 

sodelovalnega učenja in neposrednega stika z drugim kot drugačnim, pri čemer bodo 

zaradi sistemskih omejitev osnovno sestavo prireditve oblikovali učitelji. 

̶ Izogibali se bomo stereotipiziranim predstavam o kulturah/etnijah. 

Pri načrtovanju smo že v začetku naleteli na dve bistveni težavi, in sicer na vprašanje novoletne 

jelke in vprašanje lika, ki bi povezoval vse etnije. Z učitelji smo sklenili, da je najprimernejša 

uporaba zeleno obarvane lestve, ki po obliki spominja na jelko, obenem pa ima močen simbolni 

pomen rasti in povezovanja. Lik, ki bi po prepričanju učiteljev najbolje povezoval vse etnije, je 

lik Pike Nogavičke – gre za lik, ki je poznan v skoraj vseh državah sveta, predvsem pa tudi lik 

kot tak nosi s seboj močen simbolni pomen, saj je Pika popotnica, ki lahko povezuje otroke z 

vseh strani sveta. 

 

Določeno je bilo, da se bo podrobnejše načrtovanje poteka prireditve prepustilo sprotnim 

dogovorom z učenci. V načrtovanje pa bodo vključeni prav vsi, ki si bodo tega želeli. Učitelji 

bodo svojim razredom predstavili zamisli, nato pa bo vsak razred in učenci prispevali 

dopolnitve s svojimi predlogi. 
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Izvedba: Ko so učitelji predstavili okvirno idejo razredom (tj. da bo prireditev v znamenju 

medkulturnosti; učenci različnih etnij bodo v svojih nastopih vključili svojo kulturo, jezik itn. 

glede na lastne želje; pri podrobnem načrtovanju bodo sodelovali učenci sami; vodilni lik bo 

Pika Nogavička), so se v učencih začele utirati raznovrstne ideje in načrtovanje posamičnih 

dejavnosti se je začelo. Zaradi organizacijskih razlogov so temeljne zamisli predlagali učitelji. 

Na primer učitelji jezikov so glede na značilnosti neke države predlagali, kaj bi se lahko o tej 

državi predstavilo. Učenci neslovenskih etnij so zamisli dopolnili ali podali nove, pri tem pa se 

je v načrtovanje na ravni izvedbe in idej vključilo veliko staršev. Ker je bilo ključnega pomena 

delo, utemeljeno na medkulturnem in sodelovalnem učenju, je bilo temeljno vodilo za učence 

neslovenskih etnij, kaj bi oni naučili svoje sošolce. Ko so bile dokončno določene točke 

prireditve (torej kaj bo kdo počel) (koordinacijo sta prevzeli ravnateljica in ena izmed učiteljic), 

so učenci neslovenskih etnij svoje sošolce naučili pesmi/recitacije v njihovem jeziku in/ali 

tipične plese. Velikokrat je delo potekalo tako, da so si vsi skupaj ogledali posnetek na youtubu, 

nato pa se ob vodstvu učencev neslovenskih etnij tega naučili še sami. Učitelji so upoštevali 

vse naše napotke oziroma začetne dogovore o naravi dela, tako da so večji del načrta oblikovali 

učenci na osnovi participacije in aktivnega poslušanja. 

 

Med različnimi točkami je otroški pevski zbor pel različne pesmi. Te so prav tako izbrali učenci 

skupaj z učitelji, in sicer na osnovi tematike prijateljstva in razumevanja (Poj z menoj, prijatelj 

moj; Sem jaz, gradim prijateljstvo; Ljubezen povsod doma; We are the world).  

 

Evalvacija: Odzivi gledalcev so bili izjemno pozitivni. Eden izmed ciljev predstave je bil tudi 

ta, da se seznani starše z medkulturnim in s spoštljivim etosom šole, da tudi sami doživijo duh 

povezanosti in razumevanja. Po prireditvi smo se imeli možnost pogovoriti z enim izmed 

staršev otrok, ki prihajajo iz ene izmed afriških držav, in ga povprašali za mnenje o predstavi. 

Izrazil je veliko navdušenje nad takim delovanjem, saj se sam, kot je zatrdil, v širši družbi 

večkrat počuti nelagodno zaradi pogledov drugih ali pa preprosto zato, ker ima že zaradi 

svojega slabšega znanja slovenskega jezika veliko težav pri iskanju zaposlitve. Tudi njegova 

polt mu pri tem, kot pravi, ni v največjo pomoč, čeprav se z neposrednim rasizmom ni srečal. 

V šoli pa, pravi, je povsem drugače. Čeprav so se pred kratkim preselili v drug kraj in bi bilo s 

praktičnega vidika bolje, da bi otroci zamenjali šolski okoliš, tega ne želi, saj pravi, da si boljše 

šole ne predstavlja. Ne samo zaradi odnosa učiteljev, ki njegovim otrokom nudijo vse mogoče 

oblike pomoči, da bi se lažje vključili in dosegli uspehe, ampak tudi zato, ker imajo otroci 

priložnost ohranjati svojo kulturo. Zato je bil nad idejo predstave toliko bolj navdušen, saj je 
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sin, ki je prav tako nastopal, veliko pripravljal in mu je veliko pomenilo, da bodo drugi slišali 

nekaj, kar je lastno njim. Zdi se mu zelo pomembno, da se v šoli vzgaja otroke za življenje v 

raznoliki družbi in da se jih spodbuja k temu, da s ponosom povedo, od kod so, in da imajo 

možnost razvijati svojo kulturno identiteto. 

 

Nekaj mesecev pozneje smo opravili tudi polstrukturiran intervju z ravnateljico (februarja 

2018) in učiteljico, ki je prevzela koordinacijo prireditve (junija 2018), saj smo želeli ugotoviti, 

ali so učinki prireditve dolgoročni. Vodila so nas naslednja vprašanja: 

̶ Katere učinke je imela prireditev na učence slovenske in neslovenskih etnij? Ali so bili 

učinki le kratkoročni ali dolgoročni? 

̶ Na katere težave so naleteli med pripravami na prireditev? 

̶ Ali so doživeli primere diskriminacije, nesprejemanja, negativnega odnosa 

učencev/učiteljev/staršev do prireditve? 

Ravnateljica je poudarila pomembno vlogo take prireditve, saj so se predvsem po njej odnosi 

med učenci, predvsem tistimi, ki so bili v sporu, močno izboljšali. Obe, ravnateljica in učiteljica, 

sta si bili edini v mnenju, da je prireditev uspela nad pričakovanji. Učenci so se bolj povezali 

med seboj, razredi so postali enotnejši. Razredničarke so celo opazile, da so imeli tisti učenci 

neslovenskih etnij, ki so imeli vodilne vloge in preostale učence učili, kar nekaj mesecev 

poseben status med učenci na šoli. Vsi so se zbirali okrog njih, »drugače so jih gledali, z 

občudovanjem«. Po besedah učiteljice so vsi učitelji opazili, da so se zaradi tega učenci 

neslovenskih etnij počutili bolj sprejete, sami so doživeli velik uspeh, močno izkušnjo 

sprejetosti. Oblikovalo se je »neverjetno vzdušje na šoli«, pri čemer so vsi cenili in spoštovali 

vse, ne glede na njihov izvor. V začetku, kot je izpostavila učiteljica, seveda ni šlo brez težav, 

a ne na ravni odnosov, sporov itn., ampak je takšna organizacija, ki je zajela celotno šolo, 

učiteljem in ne nazadnje tudi učencem vzela veliko energije. Včasih tudi dogovarjanje ni bilo 

preprosto, saj je bilo idej veliko, in to z različnih strani. A, kot pravi, je vse uspelo. Skušali so 

slediti načelu aktivnega poslušanja, brez stigmatiziranja ali postavljanja kogar koli v nadrejen 

ali podrejen položaj glede na etnijo, ki ji pripada. Vsak je bil enako slišan in upoštevan. Povratne 

informacije, predvsem na ravni odnosov med učenci, pa so učiteljem dale nov zagon za uspešno 

delo v smeri razvijanja na spoštljivosti temelječe medkulturnosti. »Vse to te kar nabije z 

energijo,« so bile besede učiteljice. Ni šlo torej za predstavo, ki bi postavila v ospredje tujce, 

ampak sodelovanje in premagovanje razlik med »nami« in »njimi«. 
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Te besede je potrdila v intervjuju v okviru Empiričnega dela I tudi učenka, s katero smo opravili 

individualni intervju. Dejala je, da je moto šole že dve leti »združeni v različnosti«. »Letos se 

je to zelo lepo pokazalo v novoletni predstavi, v katero so bili vključeni tudi učenci priseljenci, 

in je vsem to ogromno pomenilo.« Tudi učenec iz Kitajske, s katerim smo individualni intervju 

opravili nekaj dni pred prireditvijo, je bil izjemno vesel, da bo lahko recitiral pesem o 

prijateljstvu v svojem jeziku, saj, kot pravi, do zdaj te priložnosti pred tako veliko množico še 

ni imel. »Meni veliko pomeni, da se spoštuje moj jezik.« Kot je zatrdil, ga je taka »malenkost« 

povezala z razredom. Čeprav se ni nikoli čutil povsem odrinjenega, mu ni bilo lahko, saj se je 

vedno čutil kot nekdo, ki je drugačen, dodatek razreda, ne del razreda. Zaradi te prireditve pa 

se, kot je zatrdil, ne čuti več kot nekdo drug. »Prej je bil 9. X11 plus jaz, zdaj pa sm bolj povezan, 

sm del razreda«. 

7.2.4.3 Deklaracija12 o spoštovanju različnosti 

Obdobje izvajanja: od novembra 2017 naprej. 

 

Udeleženci: učenci predstavniki vseh oddelkov od 2. do 9. razreda, skupaj 16 učencev; 

mentorica skupnosti učencev; raziskovalka. 

 

Izhodiščni kontekst in cilj: ker je pomembno, da učence spodbujamo h kritičnemu razmišljanju 

o položaju manjšin v družbi in o položaju učencev teh manjšin na šoli ter da na osnovi tega 

razmisleka ovrednotijo tisto, kar jih združuje in kar bi jih moralo (univerzalno) združevati, pa 

šola tega ne omogoča ali ne omogoča v zadostni meri, smo predlagali oblikovanje šolske 

deklaracije o spoštovanju drugačnosti, ki bi jo v celoti oblikovali učenci. 

 

Načrt: 

Oktobra 2017 smo ravnateljici predstavili idejo o oblikovanju deklaracije o spoštovanju 

drugačnosti. Izhodiščna ideja je bila, da bi pri njenem oblikovanju sodelovali vsi razredi in 

učenci vseh etnij, ki so prisotne na šoli, a smo ugotovili, da zaradi organizacijskih razlogov to 

ne bi bilo mogoče. Zaradi tega razloga je ravnateljica predlagala, da bi glavno vlogo pri 

oblikovanju deklaracije prevzela skupnost učencev, ki jo sestavljajo predstavniki vseh oddelkov 

od 2. do 9. razreda. Tako smo še isti mesec stopili v stik z mentorico skupnosti učencev in 

                                                      
11 Zaradi varovanja osebnih podatkov učenca smo spremenili črko oddelka. 
12 Dokončna različica deklaracije je v prilogi. 
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oblikovali načrt dela. Dogovorili smo se, da bosta z učenci delali skupaj raziskovalka in 

učiteljica mentorica, zato da bo učencem predstavljen pomen deklaracije z vidika »notranje« in 

»zunanje« osebe. Dogovorili smo se, da se bo raziskovalka z učenci dobila dvakrat, in sicer 

prvič za to, da se jih motivira k delu in da začnejo oblikovanje deklaracije, drugič pa za to, da 

se ugotovi učinke ter napredek deklaracije med prvim in drugim srečanjem. Dogovorili smo se, 

da bodo učenci, potem ko bo deklaracija oblikovana, to predstavili svojim razredom in 

učiteljskemu zboru ter jo na tej osnovi po potrebi nadgradili. Pri tem se bodo po potrebi 

srečevali z mentorico, ki bo delo koordinirala skladno s temeljnimi izhodišči načrta. 

 

Pri delu z učenci smo izhajali iz smernic, predvsem pa smo bili pozorni na naslednje: 

̶ Premik iz paradigme »mi za vas« v paradigmo »mi skupaj«. 

̶ Premostitev tolerančnega odnosa do drugačnosti in usmeritev v spoštljivost. 

̶ Sledili bomo načelom aktivnega poslušanja, kar pomeni, da bodo ideje učencev slišane 

in uresničene, razen če to zaradi sistemskih ali etičnih omejitev ne bi bilo mogoče. 

̶ Izogibali se bomo morebitnim pojavom kategorizacije in stereotipizacije ter 

predsodkom, če bi se pojavili, in na to opozarjali učence. 

̶ Učencem bomo pustili prosto pot pri dogovarjanju in iskanju skupnih rešitev po načelih 

sodelovalnega učenja. 

̶ Raziskovalka in mentorica bosta učence k oblikovanju načel deklaracije vodili po 

načelih empatije in eksotopije (vživetje v vlogo od »znotraj« in »zunaj«). 

̶ Učence bosta spodbujali k iskanju tistih načel, ki bi veljala za vse, ne glede na njihovo 

etnično pripadnost, a obenem upoštevala realno stanje morebitne neenakosti. 

̶ Učence bosta spodbujali h kritičnemu razmisleku o realnem stanju in argumentih za 

njegovo izboljšanje. 

 

Izvedba:  

1. korak: prvo srečanje z učenci (november 2017; trajanje dve šolski uri) 

Na prvem srečanju je raziskovalka učence vprašala o tem, kakšna klima in kultura prevladujeta 

na šoli. Ugotavljala je tudi pogled učencev na sprejemanje različnosti. Učenci so poudarili, da 

si učitelji na šoli zelo prizadevajo za vključevanje učencev priseljencev, da imajo sami zelo 

pozitiven pogled na učence, ki niso slovenske etnije, ter da je njihova šola usmerjena v 

spoštovanje vsakega in vseh. Kljub temu jih je raziskovalka vprašala, ali menijo, da bi bilo na 

njihovi šoli še kako mogoče izboljšati odnos do etnij oziroma spremeniti ali dodati kar koli, da 
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bi se učenci vseh etnij počutili še bolj sprejete. Učenci so odgovorili pritrdilno, zato smo jih 

prosili, da naj sami pri sebi razmislijo, kako bi šola lahko to storila in kaj bi sami 

predlagali/spremenili v tej smeri.  

 

Ker je bilo pomembno, da učenci razmislijo o tem s svojega zornega kota in z zornega kota 

priseljencev, smo jih prosili, da naj si zamislijo, da so prišli v novo državo, v kateri ne razumejo 

jezika, kulture ne poznajo ali jo poznajo zelo slabo in v kateri ne poznajo nikogar. Zastavljeno 

jim je bilo vprašanje, v kakšno šolo bi želeli biti vpisani v tej državi; kakšen naj bo odnos šole; 

videz šole; vrednote itn.; kako bi želeli biti sprejeti, vključeni. Učenci so podajali svoje zamisli, 

nato pa jih je raziskovalka vprašala, ali je vse to uresničeno tudi na njihovi šoli ter ali mislijo, 

da si tudi učenci priseljenci na njihovi šoli tega želijo. Učenci so povedali, da so nekatere stvari 

prisotne, druge niso. Raziskovalka jim je nato predlagala, da bi vse njihove zamisli združili in 

zapisali vse tisto, kar so poudarili kot pomembno, a ni uresničevano, ter to oblikovali v 

deklaracijo. Sledil je kratek pogovor o pomenu deklaracije, predvsem pa nas je zanimal pogled 

učencev na deklaracijo in njen smisel. Učenci so se strinjali in pokazali navdušenje nad tem, da 

bodo sami prispevali zamisli in oblikovali tako pomemben dokument šole. 

 

Nato smo učence zaradi lažjega dela in prostorskih omejitev razdelili v dve skupini; vsaka je 

delala v svojem prostoru. Učence od 2. do 5. razreda je spremljala raziskovalka, učence od 6. 

do 9. razreda pa mentorica. Otroci so delali v skupinah po štiri (predstavniki 2. in 3. razreda, 4. 

in 5. razreda, 6. in 7. razreda, 8. in 9. razreda). Vloga raziskovalke in mentorice je bila 

koordinatorskega tipa. Pomembno je bilo namreč, da bi zamisli, ne glede na to, kakšne bi bile, 

posredovali izključno otroci, brez njunega napeljevanja ali vplivanja. Ob njihovih vprašanjih in 

iskanju odgovorov sta jih vedno napotili k razmisleku z vprašanji, predvsem v smislu vzbujanja 

empatičnih in eksotopičnih čustev (npr. kako bi se ti počutil; kako misliš, da se počuti 

priseljenec; zakaj tako misliš; kako misliš, da on gleda nate, itn.). 

 

V skupinah so učenci delali 15–20 minut, svoje zamisli pa so zapisovali na papir. Nato smo vse 

učence združili v en razred in jih prosili, da naj predstavijo zamisli, pri tem pa smo jih ob vsaki 

zamisli prosili, da naj argumentirajo svojo odločitev in zakaj se jim zdi to pomembno. Njihove 

usklajene zamisli smo zapisovali na tablo. 
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V nadaljevanju predstavljamo zapise njihovih zamisli: 

1. Imeli bi spoznavno uro, na kateri bi mi spoznali novega sošolca, on pa nas. 

2. Organiziran sprejem novih učencev. 

3. Poslikava zunanje stene šole, na kateri bi bili narisani različni učenci, ki se objemajo. S 

tem bi pokazali, da smo šola, v kateri se imamo vsi radi. 

4. Razumemo, zakaj se pripadniki različnih religij različno oblačijo. 

5. Upoštevamo prehranske navade vseh (npr. muslimani ne jedo svinjine) in temu 

prilagodimo jedilnik. 

6. Poseben učitelj za tiste, ki ne razumejo slovenskega jezika. 

7. Vrstniška pomoč tujim učencem. 

8. Ne norčujemo se iz drugačnih. 

9. Plakati in napisi v šoli v različnih jezikih. 

10. Opozarjamo in se odzivamo na neprimerno vedenje in stereotipe. 

11. Po šoli obesimo slike različnih narodov. 

12. Drug drugemu se prilagajamo. 

13. Knjige v knjižnici v več jezikih. 

14. Dodaten učitelj v razredu. 

15. Spoštujemo vse identitete. 

16. Dopuščamo, da imamo ljudje različna mnenja. 

17. Ob tradicionalnih praznikih spoznavamo druge kulture in praznujemo tudi na šoli (npr. 

predstave). 

18. Prireditve z večkulturno oznako (npr. recitiranje pesmi v različnih jezikih). 

19. Na šoli imejmo izobešene zastave različnih držav. 

20. Tematske razstave različnih kultur. 

21. Na šoli imejmo pozdrave v različnih jezikih. 

22. Projektni dan – spoznavanje različnih kultur. 

23. Zmanjševanje razdalje med kulturami. 

24. Organizacija krožkov, ki bi jih vodili otroci tujci. 

25. Pomoč tujcev tujcem – »tujci za tujce« (podpora na osnovi svoje izkušnje). 

 

Po pogovoru o zamislih učencev smo skupaj z mentorico ugotovili, da šola nekatere že 

upošteva, a učenci s tem niso bili seznanjeni. 
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Učenci so se strinjali, da mora biti deklaracija, če naj jo sprejmejo vsi na šoli, delo vseh, zato 

so se dogovorili, da bodo svojim razredom predstavili, kaj so počeli in čemu, ter sošolce prosili 

za dopolnitve, ideje itn. Poudarili so, da je pomembno, da stvari ne ostanejo samo na papirju, 

ampak da se to, kar se bo napisalo, nato tudi uresniči, in pričakujejo podporo učiteljev. Ena 

izmed učenk je dejala: »Mi moramo nekaj narediti, ne samo napisati.« Zato je bilo 

dogovorjeno, da bodo končno različico deklaracije izbrani predstavniki predstavili tudi 

učiteljskemu zboru.  

 

Raziskovalka je nato učence vprašala, ali bodo deklaracijo razumeli tudi tisti, ki ne razumejo 

slovenskega jezika ali pa ne znajo brati. Učenci sami so takoj predlagali, da bi deklaracijo 

upodobili v slikah. Poleg tega so sklenili, da jo bodo s pomočjo učencev tujcev prevedli v vse 

jezike učencev na šoli.  

 

Po srečanju z učenci sta se raziskovalka in mentorica dogovorili za nadaljnje korake. Zaradi 

časovne stiske oziroma organizacijskih težav, je mentorica dejala, da bo vsa načela skušala 

sama smiselno urediti in prvo različico predstaviti na naslednjem srečanju. Z učiteljico sva se 

nato dogovorili, da se v največji mogoči meri ohrani zapise otrok, čeprav se načela že upošteva 

– deklaracija je namreč njihovo delo, zato je ključno, da se ohrani vse, kar se učenem trenutno 

zdi najpomembnejše. Dogovorjeno je bilo, da mentorica pripravljeno deklaracijo pošlje 

raziskovalki, da bosta preverili, ali je zapisana v skladu s smernicami oziroma temeljnimi 

izhodišči načrta. 

 

2. korak: Priprava osnutka deklaracije, za katero je poskrbela mentorica 

Ko je učiteljica pripravila prvo različico deklaracije in nam jo poslala, smo ugotovili, da je iz 

nje razvidna delitev na mi – oni ter prej tolerančni kot spoštljiv odnos. V nadaljevanju 

predstavljamo nekaj tovrstnih primerov: 

 

̶ Prvotni naslov deklaracije naj bi bil Deklaracija o vrednotah, stremljenjih in ravnanju 

Bevkovccev13 pri vključevanju različnih narodov na naši šoli  ker je iz naslova mogoče 

sklepati, da gre samo za problem vključevanja manjšine v večinsko šolo, smo omenili, 

da mora biti to deklaracija vseh za vse (kot so povedali tudi učenci sami), torej v 

                                                      
13 Zaradi varovanja osebnih podatkov oz. identitete šole smo zakrili poimenovanje, s katerim šola naziva vse svoje 

udeležence (pedagoški in nepedagoški kader ter učence). 
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znamenju medsebojnega sodelovanja Slovencev in Neslovencev, medsebojnega 

razumevanja in spoštovanja.  

Na tej osnovi je bil pozneje ob podpori učencev in učiteljev sprejet končni naslov 

Deklaracija o vrednotah, stremljenjih in ravnanju Bevkovccev do različnih 

narodov na naši šoli. 

̶ »Smo strpni in spoštljivi do osebnosti posameznika, njegove individualnosti in 

njegovega človeškega dostojanstva ter pravice do zasebnosti«  predlagali smo izbris 

termina »strpni«, saj gre, čeprav je učencem blizu, še vedno za nevaren koncept, ki 

vzpostavlja moč večine, ki odloča o tem, kaj je sprejemljivo in kaj ni.  

Na tej osnovi je bil termin iz končne deklaracije tudi izbrisan in je ostal poudarek 

na spoštljivosti. 

̶ »Opozarjanje sošolcev na neprimerno (nestrpno) obnašanje«  ker je za razvoj 

spoštljivega etosa nujno sodelovanje med učitelji in učenci ter vloga enih in drugih ter 

zaradi problematike termina »strpnost«, je bila poved preoblikovana v Opozarjanje 

vseh, ki smo na šoli, na neprimerno (nespoštljivo) obnašanje. 

̶ »Knjige in revije v knjižnici v več različnih jezikih (jezikih tujih učencev)«  ker se iz 

tovrstne formulacije izpostavlja razliko med slovenskimi in tujimi učenci ter se knjige 

v njihovih jezikih predstavlja kot dodatek slovenskim knjigam, je bila poved 

preoblikovana v Knjige in revije v knjižnici v jezikih učencev, ki smo na šoli. 

 

3. korak: oblikovanje končne deklaracije in nadaljnje delo 

Po predlaganih popravkih se je zaradi organizacijskih razlogov mentorica v mesecu decembru 

srečala z nekaterimi predstavniki, ki so bili najaktivnejši pri podajanju zamisli o vsebini 

deklaracije in skupaj z njimi oblikovala končno različico. Z učenci so skupaj izbrali dva 

predstavnika (6. in 9. razreda), ki sta nato deklaracijo v decembru predstavila učiteljskemu 

zboru. Predvsem zaradi mlajših učencev smo se dogovorili, da bosta deklaracija in celoten 

potek njenega oblikovanja predstavljena najprej učiteljem, ti pa bodo nato pomagali 

predstavnikom razredov deklaracijo predstaviti sošolcem. 

 

Evalvacija: 

V decembru 2017 je bila opravljena evalvacija s predstavniki razredov in z mentorico v obliki 

polstrukturiranega intervjuja. Pri tem so nas vodila naslednja vprašanja: 
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̶ Kako je učiteljski zbor sprejel zamisli v deklaraciji? 

̶ Kako so deklaracijo sprejeli sošolci? 

̶ Ali so že vidni kakšni pozitivni/negativni učinki deklaracije? 

̶ Ali vam je bilo načrtovanje deklaracije zanimivo/smiselno/potrebno in zakaj? 

Učenci so poudarili, da je bil celoten učiteljski zbor zelo vesel dela učencev in pripravljen 

sprejeti vsa načela ter njihove zamisli. Tako so svojim razredom lahko deklaracijo skupaj s 

predstavniki razredov predstavili tudi razredniki, saj je zelo pomembno, da je ta predstavljena 

celostno in poglobljeno. Tudi ena izmed učenk, ki je deklaracijo predstavljala, nam je v 

individualnem polstrukturiranem intervjuju, sicer vezanem na prvi del empiričnega dela, 

povedala, da so bili učitelji nad deklaracijo navdušeni. »Učenci moramo imeti možnost imet 

besedo in pomembno je, da nam učitelji pri tem zaupajo.« Tudi v okviru projekta INDIE, v 

katerega je vključenih veliko evropskih šol, se je pokazalo, da je uspešna inkluzivna šola tista, 

ki daje glas otrokom in v kateri predvsem otroški parlament igra pomembno vlogo (Rashid in 

Tikly, 2010). 

 

Učenci so poudarili, da bo deklaracija gotovo imela vpliv na mlajše in nove učence, na starejše 

pa majhnega ali nikakršnega, saj imajo oblikovane že svoje predstave, ki jih je težko 

spreminjati. Poleg tega naj bi bili starejši učenci manj pozorni na plakate, ki visijo na šoli. Zato 

so se odločili, da bi deklaracijo izobesili tudi v telovadnici na plakatih različnih barv, ki bi 

pritegnili pozornost, uporabili zanimivejši font pisave, predvsem pa sledili načelu »manj je 

več«, kar pomeni, da deklaracija ne bo visela povsod po šoli, ampak na najbolj ključnih mestih.  

 

Odločili so se tudi, da jo bodo upodobili v slikah – izbrali so učenko, ki bo vsa načela narisala, 

tako da bo razumljiva vsem. »Če je ne bojo razumeli z besedami, jo bojo pa v slikah,« je rekel 

eden izmed učencev. 

 

Opravili smo tudi evalvacijski pogovor z mentorico v obliki nestrukturiranega intervjuja. 

Mentorica je bila zelo zadovoljna z delom učencev in je poudarila potrebo po zunanjem 

sodelavcu, ki bi koordiniral tovrstne dejavnosti. Učitelji namreč kljub dobri volji po njenih 

besedah velikokrat marsikaj spregledajo, ne zavedajoči se lastnih implicitnih teorij, zato je 

pomembno je, da jih nanje nekdo opozori in jih usmerja. Povedala je, da se sama ni zavedala, 

da je v osnutku deklaracije uporabila delitev na »mi« in »oni« ter da ni upoštevala premika iz 

paradigme »mi za vas« v »mi skupaj«, čeprav je verjela, da se tega drži. Sama, kot je dejala, 
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tega gotovo ne bi opazila in bi deklaracija izgubila svojo temeljno vlogo. S tega vidika se ji zdi 

potrebno, da bi tudi učitelji delali na svojih implicitnih teorijah, imeli neke vrste supervizorja, 

ki bi jih opazoval in usmerjal, da bi izboljšali svoje prakse. 

7.2.4.4 Delavnice o ugotavljanju pogledov učencev na Rome 

Obdobje izvajanja: marec 2018 (tri šolske ure). 

 

Udeleženci: učenci enega oddelka 6. razreda, učiteljica slovenščine, raziskovalka. 

 

Izhodiščni kontekst in cilji: ker se je v naši raziskavi pokazalo, da imajo učenci najslabši odnos 

do Romov, in ker je eden izmed pomembnih vidikov razvoja spoštljivega etosa na šoli 

spoznavanje etnij/kultur ter premagovanje morebitnih stereotipov in predsodkov do njih, čeprav 

niso prisotne na šoli, smo izvedli delavnice o ugotavljanju pogledov učencev na Rome in 

premagovanju njihovih stereotipnih predstav. 

 

Načrt: 

V okviru učnega načrta za 6. razred učenci obravnavajo pravljico Škrlatna vrtnica, delo Mihe 

Mateta. Glavni lik v pravljici je ciganka Esmeralda. Učiteljici slovenščine smo zato predlagali, 

da bi za uvod v obravnavo pripovedi ugotavljali pogled učencev na Cigane in njihovo znanje o 

romski kulturi, predvsem z vidika obstoja morebitnih predsodkov in stereotipov učencev.  

 

Z učiteljico je bilo dogovorjeno, da bo delavnice izvedla sama, raziskovalka pa bo opazovala 

pouk brez udeležbe. 

 

Učiteljici je februarja 2018 raziskovalka predstavila predlog različnih delavnic in metod dela, 

učiteljica pa je na osnovi organizacijskih argumentov in lastnih meril izbrala tiste, ki so se ji za 

razred in kontekst zdele najprimernejše. Z raziskovalko sta se nato dogovorili za natančen potek 

dela; odločeno je bilo, da bo delavnicam namenjena ena šolska ura in pol, enak čas pa bo nato 

namenjen obravnavi vsebine. Z učiteljico sta tudi natančno predelali smernice in tiste vidike, 

na katere naj bo učiteljica posebej pozorna in ki bodo usmerjali glavnino dela: 

̶ Metoda posrednega, natančneje metoda razširjenega stika. 

̶ Metoda aktivnega poslušanja učencev. 

̶ Soočanje učencev z morebitnimi predsodki ob podpori učiteljice in ne obsojanje. 
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̶ Iskanje razlik in podobnosti z romsko etnijo, predvsem na osnovi pridobljenih znanj o 

romski kulturi. 

̶ Empatični in eksotopični pogled na drugačnost. 

̶ Dekonstrukcija stereotipov in predsodkov o Romih. 

̶ Decentralizacijska metoda – tudi Romi so Slovencem drugi kot drugačni. 

Izvedba: 

V začetku ure je učiteljica učencem povedala, da bodo obravnavali sodobno pravljico Mihe 

Mateta Škrlatna vrtnica, v kateri »nastopajo tudi Cigani«. Ob tej besedi je bilo med učenci 

zaslišati nemir. Učiteljica je učencem povedala, da bi želela izvedeti, kaj o Ciganih že vedo, 

vendar bi želela, da so učenci povsem iskreni in napišejo, kar mislijo in vedo, zato jih je prosila, 

da naj svoje asociacije napišejo anonimno na bele listke. Povedala jim je, da lahko napišejo, kar 

želijo, saj ne bodo ugotavljali identitete avtorjev listkov. Učiteljica jim je nato razdelila bele 

listke, na katere so morali napisati svoje asociacije (besede, povedi, kar koli jim je prišlo na 

misel) na besedo Cigani.  

 

Ko so učenci prejeli nalogo, je bilo videti, da jim je nelagodno. Spogledovali so se, nekaj časa 

omahovali, nekdo izmed njih je tudi vprašal: »A lahk napišem, da me spominja na lopova?« 

Učiteljica jim je povedala, da lahko napišejo, kar koli se spomnijo, dobre in slabe stvari, saj se 

nikogar ne bo obsojalo.  

 

Ko so učenci končali delo, je učiteljica pobrala listke, pri tem pa je ena izmed učenk rekla: »Jaz 

se pa zdej tko slabo počutim.« 

 

Listkov ni brala učiteljica pred tablo, ampak je za to prosila enega izmed učencev, drugi pa je 

trditve zapisoval na tablo. Na eno polovico table je učiteljica zapisala pozitivno, na drugo pa 

negativno, da bi napisane asociacije lažje razvrščali. Pokazala se je tudi potreba po stolpcu 

nevtralno, potreba, ki so jo izrazili učenci sami. V nadaljevanju predstavljamo dobesedne zapise 

otrok, kot so jih prenesli tudi na tablo. Učiteljica jih ni napeljevala na odločitev za umestitev v 

en ali drugi stolpec, ampak jih je le spodbujala, da naj sami povedo, ali gre za pozitiven ali 

negativen vidik, ter jim ob dilemi zastavljala dodatna vprašanja.  
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POZITIVNO NEGATIVNO NEVTRALNO 

Romi (2-krat) Človek brez doma/brezdomci/človek, ki živi na ulici (5-krat) Romi (2-krat) – ker se učenci niso mogli poenotiti, ali 

gre za nevtralen ali pozitiven zapis, so besedo 

zapisali v oba stolpca. 

Veliko pòjejo. Se ves čas selijo. Nimam pojma o Ciganih. 

Veseljaki. Tudi žaljivka (ti si Cigan). Romsko naselje. Učenci so si bili edini, da je to 

njihov življenjski prostor, zato je to nevtralno. 

 Potujejo v prikolicah. Ljudje drugega naroda, ki se oblačijo drugače kot mi 

(viseče hlače, uhani). 

 So revni/reveži/revščina (8-krat) Mislim, da so ime dobili zaradi cingljajočih 

zapestnic, uhanov, kovančkov … 

 V pravljicah so prijazni, drugače pa ne vem. Ljudje v večji skupini. 

 Kradljivci/lopovi (5-krat) Temnopolt človek. 

 So umazani (2-krat)  

 Cigan je reven človek, ki brska po smeteh za hrano, pijačo …  

 Hodi po ulicah v mestu ali drugje.  

 Južnjaki, ki prosijo.  

 Brezposelni.  

 Ljudje malo temnejše polti, ki živijo pod slabšimi pogoji za življenje.  

 So temnejše polti, zažgani od sonca.  

 Nesramni.  

 Idioti.   

 Prostaško obnašanje. Na vprašanje učiteljice, kakšno je to obnašanje, so odgovorili, da 

je grdo obnašanje, nevzgojenost. 

 

 Ker nimajo dosti svojega, kradejo.  

 Ljudstvo, ki me je hotelo ubiti. Pretepači, ki samo iščejo probleme. Če jih je več, sam 

bež. Tepejo se, govorijo grde besede. Grozni so. 
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Med branjem so bili odzivi otrok zelo različni. Ob listku »so revni in umazani«, za katerega so 

se tisti, ki so se oglasili, opredelili kot negativno, je nekdo izmed učencev rekel: »To je resnica.« 

Sošolec pa mu je odgovoril: »Ampak jaz poznam ene, ki so bogati in imajo veliko hišo.« 

 

Po prebranem so učenci z učiteljico ugotovili, da je negativnih asociacij občutno več kot 

pozitivnih in nevtralnih. Ena izmed učenk je rekla: »Zelo žalostno je, kako si mislimo o teh 

ljudeh. Petdeset postov je takih, petdeset postov se jih lahko normalno vključi v družbo.« Čeprav 

je učenka želela izpostaviti problematičnost tolikšnih negativnih asociacij, je kljub temu sama 

zapadla v isto logiko in stereotipizacijo, skladno s katero je vseeno velik delež tistih Romov, ki 

so resnično taki. 

 

Pozneje je učiteljica učence vprašala, ali sami poznajo kakšnega Roma, in sedem učencev je 

odgovorilo pritrdilno, od tega je šest učencev predstavilo svojo konkretno izkušnjo. »To sploh 

ni res, kar piše. Ona sploh ni takšna, lepo se razumeva, lepo se je družit z njo, lih obratno je od 

napisanega.« »Oni so ful prijazni, niso revni, ampak oni pravijo, da so drugi včasih nesramni.« 

»On je prijazen kot mi, a mi mislimo, da to drži, kar smo napisali.« »Tiste, ki poznam, niso taki, 

kot smo napisali.« Eden izmed učencev je celo povedal, da ima romske korenine, saj naj bi se 

njegovi predniki romskega rodu preselili iz Madžarske v Prekmurje. »Jaz imam korenine 

ciganske. Od dedija oče je bil Cigan.« Učiteljica je učence vprašala, ali prepoznajo v tem 

sošolcu, ki ima romske korenine, izpostavljene značilnosti. Učenci so odgovorili nikalno.  

 

Samo nekdo izmed njih je izpostavil negativno izkušnjo. »Jaz sem imel sošolca. Je preklinjal 

in je bil nasilen.« A učiteljica se je na to odzvala z vprašanjem, ali je mogoče, da bi bil tudi kdo 

drug takšen ali samo Rom, na kar so učenci odgovorili pritrdilno. S tem je želela izpostaviti, da 

določene lastnosti, ki se nam pri Slovencih ne zdijo problematične, pri Romih doživljamo 

povsem drugače. 

 

Učiteljica je učence vprašala, na osnovi česa so pisali, kar so pisali. Učenci so odgovorili, da 

na osnovi filmov, televizije, zgodb. Učenci so izpostavili tudi to, kar slišijo na ulici. »Na primer 

pridejo brisat okno od avta in hočejo denar. V avtu človek žali in potem žališ še ti njih«. Učenci 

so povedali, da jih predvsem bogati ne razumejo in da so bili najbrž ljudje ljubosumni nanje in 

so zato začeli grdo govoriti o njih. 
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Učiteljica je nato učencem predstavila razliko med terminoma Cigan in Rom ter povedala 

kratko zgodovino Romov (od kod izvirajo, s katerimi poklici so se ukvarjali, tradicionalna 

oblačila in glasba), pri čemer je sproti preverjala znanje in poglede učencev. Učenci so bili 

predvsem presenečeni nad podatkom učiteljice, da ima ples flamenko romski izvor. 

 

Na vprašanje, zakaj menijo, da ima družba tak odnos do Romov, je nekdo izmed učencev 

potegnil vzporednice z begunci danes. »Verjetno jih niso sprejeli takšne, kot so, tako kot mi 

danes begunce.« Drug učenec pa je potegnil vzporednice z ljudmi v socialni stiski. »Mogoče 

so imeli predsodke do njih, ker so opravljali slabše poklice, na primer čistilke, za njih pravijo, 

da to delajo samo neizobražene Bosanke, Fate«. Drug učenec je izpostavil stanje v Turčiji, iz 

katere bežijo izobraženi ljudje, ker so nevarni oblasti. »Njim mora bit zelo hudo, da ne bodo 

več videli svojega doma«. Učiteljica se je vnovič poslužila empatije, ko je izpostavila, da bi v 

severnih, razvitih državah lahko enako govorili o nas ter da se lahko kadar koli tudi mi 

znajdemo v podobni situaciji.  

 

Na vprašanje učiteljice, kako je z Romi v Sloveniji, so učenci odgovorili, da živijo v Mostah, 

na Fužinah, v romskih naseljih. Tudi tokrat je učiteljica opozorila na negativen prizvok 

romskega naselja in da se jim tudi s tem kršijo človekove pravice, saj so v teh naseljih večinoma 

brez pitne vode in v zelo slabih življenjskih razmerah.  

 

Eden izmed učencev temnejše polti in las pove: »Tudi meni so že rekli, ca sm Cigan, ker sm 

malo temnejši.« Ena izmed sošolk se je na to odzvala in povedala, da je tudi ona temnejše polti, 

a ima argentinske korenine. Ob teh besedah so sošolci vzkliknili: »Tooo, bravo!«. Odziv 

učiteljice na to je bil vprašanje, kako to, da niso tako vzklikali, ko je sošolec dejal, da ima 

romske korenine, a jasnega odgovora učenci niso podali. 

 

Učiteljica je učence vprašala, ali menijo, da bi po vsem povedanem tokrat na listke pisali enako. 

Odgovorili so ji, da vsekakor ne, da bi bilo več pozitivnih mnenj. Tudi sedem učencev z 

izkušnjami z Romi je vprašala, zakaj niso pisali na osnovi svoje pozitivne izkušnje. Odgovor 

ene izmed učenk je bil pomenljiv: »Ker ona pač ne zgleda kot Ciganka.« Učiteljica: »Torej jo 

dojemaš kot izjemo.« Učenka: »Tako nekako.«  
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Ena izmed učenk je vprašala, kako sploh prepoznaš Roma. »Kako ste vi vedli, da so oni Cigani, 

če se normalno obnašajo?« »Sami povejo, mimogrede, tudi v šoli. Meni ona toži, da jo v šoli 

zmerjajo in jaz jo tolažim, sicer ne bi nikoli vedla, da je Ciganka.« 

 

Po kratkem pogovoru o tem, da si moramo mnenje o ljudeh oblikovati sami in ne na osnovi 

mnenj drugih, ter o tem, ali je sploh pomembno, od kod je človek, da ga sprejmemo, sta sledila 

branje in analiza zgoraj omenjene pravljice. 

 

Evalvacija: 

Takoj po koncu obeh ur sva z učiteljico opravili evalvacijski pogovor v obliki nestrukturiranega 

intervjuja. Učiteljica je izrazila presenečenje nad močnimi predsodki učencev. Dejala je, da 

vsako leto pred obravnavo te pravljice sicer učence vpraša za njihov pogled na Cigane, a 

predsodkov ni nikdar opazila oziroma jih učenci niso izrazili. Letos je tako prvič na našo 

pobudo uporabila metodo anonimnih zapisov, saj je bil naš glavni namen, da učenci brez 

občutka, da se jih bo obsojalo, zapišejo svoje iskreno mnenje. Metoda se je pokazala kot zelo 

učinkovita pri ugotavljanju predsodkov učencev. Zanjo je bilo presenetljivo predvsem to, da so 

učenci izkazali močno negativno mnenje o Romih, čeprav z njimi niso imeli osebne izkušnje, 

in da tudi učenci, ki so imeli z Romi pozitivno izkušnjo, te niso prenesli na papir.  

 

Učiteljica je pri delu temeljito sledila smernicam, pri tem pa sama izpostavila, da ni mislila, da 

se bodo nekatere od raziskovalke predvidene stvari dejansko pokazale. V prvi vrsti so jo 

presenetili močni predsodki do Romov, predvsem pa potrditev učencev, da so osebno izkušnjo 

z Romi doživljali kot izjemo pravilu. Ta ugotovitev se povsem sklada z ugotovitvami Maučca 

(2013), da ob posedovanju informacij, ki so v nasprotju s stereotipi, te informacije 

interpretiramo kot izjeme pravilu. To velja predvsem za stereotipe o Romih, ki so se ohranili v 

različnih družbah tekom stoletij in niso bili deležni večjih sprememb (Maučec, 2013).  

 

Prav tako smo dobili potrditev, da večina stereotipov in predsodkov o Romih izhaja iz 

negativnega odnosa medijev in njihovega negativnega predstavljanja določenih etničnih 

skupin, predvsem Romov (Kirbiš idr., 2012). 

 

Učiteljica je med delom ostajala neobsojajoča in je ustvarjala sprejemajočo klimo. To se je 

pokazalo v izjavah učencev, predvsem pa je ustvarila okolje, v katerem je pokazala sama kot 

pomemben drugi pozitivno stališče do Romov. Verjamemo, da se je tudi zaradi tega razloga 
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učenec z romskimi koreninami prvič izpostavil pred sošolci kot nekdo, ki te korenine ima. Iz 

dogajanja v razredu sva namreč z učiteljico razbrali, da sošolci tega o njem niso vedeli. 

Učiteljica je bila poleg tega pri delu usmerjena v vidik razširjenega stika, torej izpostavljanja 

medetničnih prijateljstev sošolcev, s čimer so vsi učenci dobili posredno izkušnjo medetničnega 

prijateljstva.  

 

Učiteljica je poleg tega z vprašanji in s svojim pozitivnim ter z neobsojajočim pristopom učence 

po eni strani spodbujala k razumevanju Romov skozi empatično vživljanje v njihovo zgodbo, 

po drugi strani pa razumevanje pogleda Romov na Slovence. Med predstavljanjem romske 

kulture in zgodovine je spodbujala učence k iskanju podobnosti in razlik, predvsem pa k 

pozitivnemu vrednotenju njihove in lastne drugačnosti. 

 

Pozitivni so se njej in nam zdeli končni odzivi učencev, ki so bili ves čas aktivno slišani in imeli 

možnost izraziti svoja stališča, čeprav niso bila pozitivna. Tudi tisti učenci, ki so jih izražali, pa 

so na koncu učne ure, ko je učiteljica pravljico prebrala, dejali, da bi zdaj na listke pisali povsem 

drugačne stvari, kar pomeni, da je bila sprememba v stališčih dosežena tudi v tako kratkem času 

na osnovi predlagane metodike dela. 

 

Učiteljica je dva dni pozneje brez prisotnosti raziskovalke obravnavala vsebino pravljice in ni 

bila usmerjena na Rome kot etnijo, ampak na glavne like v pravljici, a je povedala, da so se 

učenci večkrat sklicevali na spoznanja, do katerih so prišli v okviru delavnic, tj. spoznanja, ki 

so vezana na znanje o romski kulturi, in tudi spoznanja, vezana na odnos in razloge za odnos 

do Ciganov. Delavnice je učiteljica ocenila kot zelo uspešne za učence in tudi zanjo. Dogovorili 

smo se, da bomo delavnice v naslednjem šolskem letu ponovili in jih nadgradili ter jim, če bo 

mogoče, posvetili več časa in jih izvedli v različnih razredih skladno z učnimi načrti. 

7.2.5 Refleksija 

Da bi preverili možnosti aplikacije smernic v konkretni šolski situaciji ter na tej osnovi ugotovili 

njihovo praktično uporabnost, potrebnost, možnosti, prednosti in omejitve njihove aplikacije, 

smo izvedli akcijsko raziskavo. 

 

Aktivnosti, izpeljane z upoštevanjem smernic, so v sorazmerno kratkem času pokazale zelo 

dobre rezultate in s tem potrdile ustrezno zasnovanost smernic. Obenem pa se je pokazalo, da 
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je spreminjanje etosa šole dolgoročen cilj, ki ga gre zasledovati postopno, tudi ko gre za šolo, 

ki že deluje v smeri razvijanja spoštljivega odnosa do drugačnosti. Gre za proces, ki ga je treba 

voditi premišljeno in postopoma, saj bi sicer lahko pripeljal do neželenih učinkov. Učenci, 

učitelji in ne nazadnje tudi starši bi lahko namreč razumeli številne dejavnosti, usmerjene v 

razvoj spoštljivega odnosa do etnične drugačnosti, kot vsiljevanje, dodatno obremenitev ali 

povečanje pozornosti določeni skupini, drugim pa ne. Čeprav akcij ni bilo številčno veliko, so 

bile zelo intenzivne, zato smo se vsi, raziskovalka ter učitelji in učenci, strinjali, da je potrebno 

tako intenzivno delo, vezano na spremembe stališč in samozavedanje lastnih predsodkov ter na 

oblikovanje spoštljivega odnosa do etnične drugačnosti, vpeljevati občasno in ne na ravni 

vsakdana. Letos smo na primer v avli šole postavili zemljevid s plakati, zato bomo stalno 

razstavo fotografij ljudi različnih etnij/verstev/kultur postavili v naslednjem šolskem letu. 

Čeprav so bili učitelji zelo zadovoljni z delom učencev, so se skupaj z njimi odločili, da je 

razvijanje pozitivnega in sprejemajočega odnosa do drugačnosti proces, ki zahteva postopnost 

in preudarnost. Če bi namreč otroke konstantno »bombardirali z vsem tem, bi se lahko dosegel 

kontraučinek« (v smislu: »govorimo samo o njih, kaj pa mi«), je zatrdila ravnateljica in z njo 

se strinjamo. 

 

Za nekatere elemente smernic, ki se jih lahko vključuje na ravni vsakdana (npr. učenje z 

raziskovanjem, različne metode razvijanja razumevanja do drugačnosti, empatija/eksotopija), 

saj zadevajo metode dela, pa se je pokazalo, da bi jih bilo smotrno predstaviti učiteljem na čim 

bolj konkreten način. Dejstvo namreč je, da so učitelji vajeni določenega načina dela in je 

njihovo konstantno usposabljanje v smeri spreminjanja ali nadgrajevanja nujno. Vsi ti pristopi 

namreč zahtevajo veliko časa, ki ga učitelji velikokrat nimajo, saj so obremenjeni z obsežnimi 

učnimi načrti oziroma imajo občutek, da jim snovi, če ne bodo sledili ustaljenim vzorcem, ne 

bo uspelo predelati do konca šolskega leta. Zaradi tega razloga bi želeli v naslednjem šolskem 

letu na šoli po dogovoru izvesti seminarje za učitelje, na katerih bi jim po korakih predstavili 

način dela s smernicami na aktiven način ter pri tem izhajali predvsem iz njihovih konkretnih 

težav in iskali skupne rešitve. Kot zelo zahtevna naloga se je že v začetnem dogovarjanju s šolo 

pokazalo razvijanje medkulturne občutljivosti. Učitelji so namreč do zdaj slišali za medkulturne 

kompetence, bili so tudi na več seminarjih, a vendar o medkulturni občutljivosti, kot jo 

predlagamo v smernicah, niso seznanjeni. Z ravnateljico smo ugotovili, da bi bilo smotrno 

organizirati delavnice za učitelje, v katerih bi sami skušali ugotoviti stopnjo lastne medkulturne 

občutljivosti ter nato iskati načine, kako in predvsem kdaj ter na kak način to razvijati pri 
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učencih. Delavnice bomo v dogovoru s šolo, če bomo sodelovanje aktivno nadaljevali, izpeljali 

v prihodnosti.  

 

Poleg tega se je pokazala potreba po delu na implicitnih teorijah učiteljev in dekonstrukciji 

konceptov, ki jih imajo sami za samoumevne, neproblematične, a to niso. V našem delu na šoli 

se je to pokazalo, kot smo videli pri oblikovanju deklaracije, predvsem za koncept strpnosti, ki 

vodi v delovanje »mi za njih« namesto v delovanje »mi skupaj«. 

 

Spoznali smo, da je najpomembnejši prvi korak za vpeljavo smernic dobra volja šole v smeri 

oblikovanja spoštljivega etosa. Takrat, ko so učitelji z vodstvom na čelu pripravljeni sprejemati 

nove zamisli ter spreminjati svoje obstoječe prakse, so tudi rezultati lahko hitro vidni. Hkrati 

pa se je pokazala potreba po zunanjem sodelavcu, ki usmerja delo, vezano na razvoj spoštljivega 

odnosa do drugačnosti. Nekdo, ki je lahko zaradi manjše vpletenosti objektivnejši in lahko z 

učitelji na osnovi opazovanja evalvira tudi njihovo delo in predlaga spremembe. O vlogi tega    

t. i. kritičnega prijatelja pišemo v sklepnih mislih. 

 

Odgovori na raziskovalna vprašanja Empiričnega dela II so pritrdilni, a vendar ne vedno 

preprosti. Oblikovane smernice so za šolo, kot se je pokazalo, smiselne in potrebne ter 

učinkovite. Njihova aplikacija v šolsko situacijo pa ni vedno preprosta, čeprav je mogoča. 

Zahteva namreč veliko časa, saj gre za dolgoročen proces, organizacije in predhodnega 

usposabljanja oziroma aktivnega dela z učitelji. Obenem zahteva tudi učiteljevo delo na sebi, 

na svojih implicitnih teorijah in konstruktih, ki jih mora v določenih primerih dekonstruirati in 

postaviti na novo. 
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SKLEPNE MISLI 

Tako kot je v postmoderni družbi, zaznamovani s pluralnostjo vrednot, resnic, pogledov, težko 

najti skupni, celo univerzalni temelj, ki bi ustrezal vsem, ne glede na njihovo etnično pripadnost, 

kulturo, religijo oziroma svetovni nazor itn., tako je tudi šolo težko utemeljiti na trenutku 

univerzalnosti, s katerim bi se lahko poistovetili vsi, ne glede na svojo različnost in drugačnost. 

Čeprav v trenutnem evropskem sistemu velja, da ta trenutek predstavljajo človekove pravice in 

toleranca do drugačnosti, smo sami ugotovili, da sta oba koncepta potrebna nadgraditve, če ne 

tudi spremembe. Človekovim pravicam se tako največkrat očita, da so se formalizirale v pravne 

norme in da je s tem prostor etičnega ostal izpraznjen, pod vprašaj pa se nemalokrat postavlja 

tudi njihova univerzalna vrednostna zasnova (Badiou, 1996; Cerar, 1996; Medveš, 2007; Peček, 

2000; Rorty, 1996). Pa vendar lahko človekovim pravicam etično noto ponudi koncept 

svetovnega etosa, ki – kot pravi Küng (2008) – vzpostavlja temeljne civilizacijske vrednote 

oziroma temeljno soglasje humanih prepričanj, skupne vsem ljudem, ne glede na njihovo 

pripadnost oziroma nazor. Tudi slovenska osnovna šola temelji na človekovih pravicah kot 

pravnih normah, ki uravnavajo vedenje učencev oziroma njihovo sledenje normam, in so potem 

vezane na disciplinski vidik vzgoje. Z drugimi besedami, pravno kodificiran jezik človekovih 

pravic zadostuje za uravnavanje (ne)dopustnega vedenja na šolah (Kroflič, 2014). Svetovni etos 

pa predstavlja osebno moralno držo človeka in njegov jezik ravno zato ne more biti kodificiran 

(prav tam). Človekove pravice so normativne vrednote, dostopne po deduktivni poti, medtem 

ko svetovni etos predstavlja vrednote zavesti, ki jih je treba ponotranjiti kot notranjo praktično 

moralno držo (Kovačič Peršin, 2005; Kroflič, 2014), ki je dostopna po induktivni poti, na osnovi 

razumevanja posledic, ki jih ima naše ravnanje na drugega, to pa pomeni tudi prevzemanje 

odgovornosti za posledice teh ravnanj (Kroflič, 2014). A pri tem je nujno, da smo pripravljeni 

drugega poslušati in sprejeti, da je njegov pogled drugačen od našega, a ga kljub temu in ravno 

zato spoštovati (Kroflič, 2014; Sclavi, 2003). To seveda pomeni, da mora šola postati prostor 

sobivanja, v katerem se drugega kot drugačnega ne tolerira, ampak pripoznava, prostor, v 

katerem se sprejema identitete posameznikov in družbenih skupin, toda ne le v pasivni obliki 

tolerance, torej tako, da se v drugačnost drugega »ne vtikamo«, ampak s pripoznanjem 

reflektiramo lastne identitete in družbene predpostavke, ki opredeljujejo odnose z drugimi in 

drugačnimi (Kroflič, 2010d). Pripoznanje ima etično in tudi politično dimenzijo. Prva zahteva, 

da drugega obravnavamo takšnega, kakršen je oziroma kakršen lahko postane v odnosu, druga 

pa zahteva, da lahko posameznik, ne glede na svoj identitetni/družbeni status, dosega družbene 

položaje, dobrine, pravice in svoboščine, hkrati pa mora imeti možnost izražanja svojega 
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položaja (Kroflič, 2011). Takrat, ko bodo vse kulture/etnije/religije pripoznane tudi v javnem 

družbenem prostoru, ko bo drugačnost drugega razumljena kot vrednota, ki nas bogati, bomo 

šele lahko govorili o temeljni vrednoti, za katero si je po našem prepričanju treba zavzemati 

tudi v šoli. To je na spoštovanju temelječe sobivanje, ki pa, kot smo videli, v šolah kljub 

prizadevanjem in deklarativni ravni še ni uresničeno, vsaj ne v polnosti. Analiza sistemske ravni 

vključevanja učencev neslovenskih etnij v šolski sistem, prav tako pa analiza stanja v praksi, ki 

ga kaže veliko raziskav, je namreč pokazala, da so nekatere etnije bolj cenjene kot druge; da je 

nekaterim razvijanje in ohranjanje etnične identitete omogočeno bolj kot drugim; da, ne 

nazadnje, imajo etnije, ki prihajajo iz razvitejših držav, pomembnejši status od tistih, ki 

prihajajo iz manj razvitih držav ali ki celo, tako kot Romi, svoje države nimajo. Na drugi strani 

pa smo ugotovili, da je iz omenjenih analiz mogoče razbrati, da se do neslovenskih etnij 

vzpostavlja prvotno tolerančen odnos, v katerem je drugačnost razumljena kot dejstvo, ki ga 

gre upoštevati, a vendar ne nujno pozitivno vrednotiti. »Oni« ostajajo »oni«, »mi« ostajamo 

»mi«. Gradnja mostu in posledična sprememba perspektive v »mi vsi«, iskanje stika z 

drugačnim, želja po njem, po učenju od njega, po spreminjanju nas samih v odnosu z drugim 

pa je tisto, kar razumemo kot spoštovanje in ki po našem razumevanju v šolah ni v zadostni 

meri spodbujano.  

 

V slovenskih javnih osnovnih šolah smo izvedli raziskavo, s katero smo želeli dobiti jasen 

odgovor na vprašanje, ali je odnos učencev in učiteljev do drugih etnij odnos spoštovanja samo 

na načelni ali tudi dejanski ravni, ki jo razumemo kot pripravljenost, željo in potrebo po 

vstopanju v bližnje odnose z drugim; kakšno je mnenje učencev in učiteljev o tem odnosu; ali 

doživljajo ukrepe na šoli kot v spoštovanje usmerjene, kar smo ugotavljali skozi mnenje o 

usmerjenosti šole v uresničevanje enakosti etničnih skupin ter usmerjenosti šole v ohranjanje 

in razvijanje etničnih identitet. Izsledki naše raziskave so pokazali, da je že med učenci prisotna 

hierarhija sprejemljive tujosti (gl. npr. Sedmak, 2004), kar pomeni, da imajo učenci slabši odnos 

do tistih etnij, ki so v družbi manj spoštovane, stigmatizirane, marginalizirane, ter boljši odnos 

do etnij, ki prihajajo iz bolj cenjenih in razvitih držav. Poleg tega se je pokazalo, da je med 

učenci načelna raven spoštovanja višja od dejanske ravni, kar pomeni, da si je na šolah treba v 

večji meri prizadevati za vzgojo, ki bi otrokom omogočila razvoj dejanskih spoštljivih odnosov, 

ki bi presegali samo načelno raven. Odnos učiteljev do etnij pa se je pokazal kot izrazito dober, 

čeprav se sprašujemo, v kolikšni meri so bili njihovi odgovori odvisni od družbenih pričakovanj 

do učiteljev, ki naj med učenci ne bi delali razlik. A kljub temu se je pokazalo, da se tudi pri 

učiteljih vendarle kaže nekoliko slabši odnos do v družbi najbolj stigmatiziranih etnij 
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(predvsem do Romov in Albancev). Poleg tega smo ugotovili, da se učitelji in učenci v večini 

primerov zavedajo stanja na šoli oziroma odnosa učiteljev in učencev do posameznih etnij. 

Nazadnje pa je raziskava pokazala, da učenci ocenjujejo usmerjenost šole v uresničevanje 

enakosti etničnih skupin bolje od usmerjenosti šole v ohranjanje in razvijanje etničnih identitet, 

torej od dimenzije, ki je vezana na pripoznanje drugega kot drugačnega. Podatki tudi kažejo, 

da se učitelji tega zavedajo v večji meri kot učenci. Na podlagi izsledkov lahko z gotovostjo 

trdimo, da je v šolah treba narediti več za razvoj odnosov spoštovanja do drugih etnij v smislu 

želje in potrebe po vstopanju v bližnje odnose z njimi.  

 

Na osnovi teh rezultatov in konceptov ter pristopov, ki omogočajo razvoj spoštljivih odnosov 

ter pripoznanje drugačnosti drugega tudi v vzgojno-izobraževalnem prostoru in odgovarjajo v 

teoretičnih izhodiščih izpostavljenim dilemam, ki so povezane z možnostmi razvoja 

spoštljivega odnosa do drugega kot drugačnega, smo oblikovali smernice, ki zajemajo vzgojni 

oziroma didaktično-metodični vidik dela na šoli. Smernice obsegajo osem sklopov, in sicer: 

 

1. Razvijanje medkulturnega in protipristranskega etosa šole, pri čemer 

posebej poudarjamo pomen reflektirane analize šolske situacije in vzgoje h kritični 

(samo)refleksiji, predvsem z uporabo metode kritičnih dogodkov. Medkulturni etos je 

prvotno usmerjen na spoštljive interakcije med različnimi etnijami, protipristranski etos, ki 

dejansko postavi temelje zanj, pa na kritično vrednotenje neenakosti v družbi. Razvijanje 

medkulturnega in protipristranskega etosa pa se lahko začne šele takrat, ko se analizira kontekst, 

v katerem v danem prostoru in času šola deluje. Za razvoj takšnega etosa je potrebno, da se 

vzgaja otroke kot kritično razmišljajoče posameznike, ki imajo močen občutek za same sebe 

ter ki želijo in zmorejo vzpostavljati skrbne odnose z drugimi. Ena najučinkovitejših metod za 

dosego tega cilja je uporaba metode kritičnih dogodkov, ki pomaga učencem gledati na svet z 

različnih zornih kotov ter s tem reflektirati svoj položaj in položaj drugih. 

2. Razvijanje medkulturne občutljivosti pri učencih. Razvoj medkulturne 

občutljivosti obsega šest faz, pri čemer so prve tri etnocentrične (oseba verjame, da je njen 

pogled na svet boljši od drugih), druge tri pa etnorelativne (oseba verjame, da so kulture v 

medsebojni odvisnosti in da je vedenje ljudi odvisno od kulturnega konteksta). Pomembno je, 

da učitelj zna prepoznati, v kateri fazi medkulturne občutljivosti je učenec, saj se bo lahko šele 

takrat znal pravilno odzvati na odzive učencev pri obravnavi teh tematik, ne da bi dosegel 

nasprotni učinek od želenega. Pomembno si je prizadevati, da bi učenci dosegli etnorelativno 

raven medkulturne občutljivosti.   
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3. Spodbujanje (z)možnosti razvijanja pozitivne identitete. Nujno je spodbujati 

učence k razmisleku o lastni identiteti, saj bodo druge razumeli šele takrat, ko bodo razumeli 

sami sebe. Učence je treba vzgajati k vrednotenju lastne identitete in drugih identitet ter jih 

voditi k razumevanju, da ni ena pomembnejša od druge. 

4. Razvijanje razumevanja do drugega kot drugačnega in metode, ki v učencih 

vzbujajo to razumevanje. Pri razvijanju razumevanja do drugega kot drugačnega se je treba 

izogniti stereotipiziranemu predstavljanju drugih kultur, etnij itn. Pomembno je izhajati iz 

razlik, ki so učencem blizu in znane, pri tem pa na razlike gledati kot na vrednote, ne ovire. 

Prav tako pa ne smemo zanemariti podobnosti med različnimi. Pri tem je ključno, da podobnosti 

v razlikah in razlike v podobnostih raziskujejo učenci sami. Med najučinkovitejše metode za 

razumevanje drugačnosti drugega sodijo: vpogled v položaj pripadnika manjšine; 

dekonstrukcijska metoda; komparativna metoda; decentralizacijska metoda.  

5. Dialoški pedagoški pristop učitelja in aktivno poslušanje. Učitelj naj v 

učencih ne išče samo pravilnih odgovorov, kot jih zahtevajo učbeniki oz. učni načrti, ampak 

naj od učencev pričakuje ovrednotenje znanja, gradnjo njim lastnih pomenov, interpretacij. 

Učitelj mora biti odprt za otrokov sveti in ga razumeti, otroka pa mora jemati kot 

kompetentnega posameznika in ga aktivno poslušati. Vsem otrokom mora biti dan glas, nihče 

se ne sme čutiti zapostavljenega ali izpostavljenega. 

6. Empatično in eksotopično razumevanje drugega. Empatija je temeljna za 

razumevanje drugega, saj pomeni poistovetenje z drugim, čutiti, kar čuti drugi. Pa vendar se 

velja vprašati, ali empatija sama odpira pot spoštovanju, dostojanstvu drugega kot 

kompetentnega posameznika, ne nazadnje tudi, ali odpira pot pripoznanju drugega. 

Predpostavka pri empatiji je namreč enakost/podobnost posameznikov. Zato je poleg empatije 

treba razvijati tudi eksotopičen pogled na drugega, torej pogled, pri katerem ne izhajamo 

prvotno iz sebe, ampak iz drugega. To pa pomeni, da smo pripravljeni sprejeti morebitno zmoto 

v svojem prepričanju in sprejeti možnost, da ima (tudi) drugi prav. Poleg vpogleda v to, kako 

se drugi počuti, je torej ključno, zakaj se tako počuti. Ravno odgovor na to vprašanje pa je tisti, 

ki odpira pot razumevanju drugačnosti drugega. 

7. Spodbujanje in omogočanje stika z drugim kot drugačnim – vstopanje v 

kakovostne medosebne odnose. Na šolah je v največji mogoči meri treba spodbujati 

neposreden stik z drugim kot drugačnim z oblikovanjem sprejemajočega okolja, ki nikogar ne 

obsoja. Predvsem v šolah, v katerih tovrstnega stika ni mogoče vzpostavljati, pa je treba 

ustvarjati pogoje za posreden stik, in sicer z izpostavljanjem medetničnih prijateljstev sošolcev 
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(razširjeni stik) ali s predstavo uspešnega srečanja s pripadnikom druge etnije (domišljijski 

stik). 

8. Spodbujanje in uporaba sodelovalnega učenja, predvsem skupinskega 

raziskovanja kot temeljne oblike sodelovalnega učenja za razvoj spoštljivih medkulturnih 

odnosov med otroki. Spodbujanje sodelovanja med otroki različnih etnij kot sooblikovalcev 

učnega procesa je temeljno za oblikovanje medkulturnega in protipristranskega etosa. Pri tem 

je najuspešnejša oblika tega učenja skupinsko raziskovanje, ki zajema šest faz, in sicer: učitelj 

v učencih vzbudi zanimanje za določeno temo in na osnovi lastnih zanimanj se učenci 

razporedijo v skupine; skupine načrtujejo svoje podraziskave na osnovi lastnih raziskovalnih 

vprašanj; skupine uresničujejo načrt; učenci analizirajo in ovrednotijo zbrane informacije in 

razmišljajo, kako jih predstaviti preostalim; skupine predstavijo preostalim svoje ugotovitve in 

o njih sproti razpravljajo; učenci in učitelj ovrednotijo predstavitve. Temeljno je, da vsak 

učenec prispeva k rezultatu skupine, vsaka skupina k rezultatu razreda, vsi pa prihajajo skupaj 

do ugotovitev in sklepov. 

 

Ker smo želeli preizkusiti delo s smernicami v konkretni šolski situaciji in tako ugotoviti, ali so 

smernice uporabne in potrebne ter kakšne so možnosti, prednosti in omejitve njihove aplikacije, 

smo na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol izvedli akcijsko raziskavo. Delo s smernicami, ki 

smo ga in ga bomo še naprej preizkušali ter razvijali v praksi, je potrdilo ne le njihovo 

potrebnost, ampak tudi učinkovitost, saj so učenci in učitelji poročali o pozitivnih spremembah 

v odnosih med učenci različnih etnij, v pogledu in razumevanju, predvsem pa jasnem 

spoštovanju do drugih etnij. Vzpostavili so se: vidno cenjenje prej zapostavljenih etnij, razvoj 

želje po znanju o drugih etnijah, predvsem pa želje po stiku z drugim in učenju od njega. 

Vsekakor lahko potrdimo, da lahko delo skladno s smernicami pripomore k oblikovanju 

spoštljivih odnosov med učenci različnih etničnih pripadnosti in etnij tudi v primerih, ko niso 

fizično prisotne na šoli. Kljub temu pa so se pokazale določene omejitve oziroma dejstva, ki 

jim je treba pri vpeljevanju smernic v šolsko delo nameniti pozornost, tj.: 

 

1. Spreminjanje etosa šole je dolgoročen cilj, ki ga je treba zasledovati 

postopno. Če bi šola v želji po razvijanju odnosov spoštovanja do drugih etnij organizirala 

preštevilne dejavnosti, bi lahko predvsem učenci in starši to dojeli narobe – kot vsiljevanje ali 

celo posvečanje pozornosti nekaterim etnijam na račun drugih. S tem bi dosegli nasproten 

učinek od želenega. Pri organizaciji dejavnosti pa tudi vpeljevanju tovrstnih tematik v pouk je 
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torej vedno treba poznati šolski kontekst, učence in učitelje ter šele na tej osnovi odločati o 

njihovem številu in intenzivnosti. 

2. Aplikacija smernic terja veliko časa, saj gre za dolgoročen proces. Ker 

morajo biti aktivnosti dobro premišljene in organizirane, jih je treba skrbno načrtovati. Tovrstno 

delo zahteva veliko organizacije, ne nazadnje tudi predhodnega usposabljanja in angažmaja 

učiteljev, kar terja velik časovni davek. Zato je pri delu, skladnem z njimi, vedno treba izhajati 

iz kakovosti in ne količine dejavnosti. 

3. Učitelji morajo biti naklonjeni spremembam ter oblikovanju 

protipristranskega in medkulturnega etosa šole ter na to vezane spoštljivosti do različnih 

etnij. Dejstvo je, da je pogled učiteljev na pomen razvoja medkulturne šole zelo različen. 

Giovannini (2008) je v svoji raziskavi ugotovila, da se učitelji večinoma delijo na dve vrsti, tj. 

tiste, ki menijo, da razvoj medkulturne šole in pridobivanje medkulturnih kompetenc učiteljev 

nista vezana na prisotnost učencev tujcev v njihovih razredih, in tiste, ki – nasprotno – menijo, 

da je pridobivanje medkulturnih kompetenc neki dodatek, ki ga gre upoštevati samo ob 

prisotnosti učencev tujcev v njihovih razredih, sicer niso potrebne. Tovrstno stališče je lahko 

po našem prepričanju tudi posledica tega, da učitelji sami niso dosegli tiste stopnje medkulturne 

občutljivosti, ki bi jim omogočala razumevanje družbe in šole kot prostora sožitja in sobivanja 

različnosti. To pa seveda pomeni tudi, da taki učitelji zelo verjetno ne bodo (z)mogli prepoznati 

niti stopnje medkulturne občutljivosti pri učencih, kaj šele to stopnjo pripeljati do točke razvoja 

in razumevanja večkulturne identitete. Poleg tega, kot smo videli, otroci že od najzgodnejših 

let prejemajo informacije o več- oziroma manjvrednosti posameznih etnij, zato je zmotno 

prepričanje, da je na to vezana vprašanja treba obravnavati šele takrat, ko se na šolo vpiše 

pripadnik določene etnije. Derman - Sparks in Olsen - Edwards (2016) to opišeta z zanimivo 

metaforo: če ne čakamo, da bi otroci sami prišli na zamisel o umivanju rok, ampak jim odrasli 

potrebo po tem sami predstavimo, ker vemo, da morajo to obvladati, tudi ne smemo čakati, da 

bi otroci sami izpostavili določen problem, vezan na neenakost. Že od samega začetka jih je 

treba vzgajati h kritični refleksiji družbenih krivic, med drugim vezanih tudi na neenak 

status/položaj posameznih skupin. Če bodo imeli otroci, predvsem pa pripadniki ranljivih 

manjšin, pozitivno oblikovano identiteto ter razvili kritično mišljenje in se znali aktivno 

zoperstaviti krivicam in neenakostim, ki zadevajo njih same ter druge, bo tudi njihova 

vključitev veliko uspešnejša. Zato se nam, kot smo poudarili, kljub strinjanju z nujnostjo 

medkulturnih učnih načrtov in pridobivanja znanj o kulturah v okviru učnih vsebin ter drugih 

šolskih dejavnostih, zdi toliko večja potreba po razvoju tistih elementov, ki so prvotno vezani 

na odnose in vzgojo v smeri spoštovanja drug(ačn)osti drugega. 
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4. Smernice je učiteljem treba predstaviti čim bolj konkretno. Učitelji imajo, 

kot smo videli že v teoretičnem delu, pogosto občutek, da so pri uresničevanju besede na papirju 

prepuščeni sami sebi in da nimajo dovolj napotkov pa tudi ne znanja za delo, ki se ga od njih 

pričakuje. Ključno je torej, da se pri predstavitvi smernic izhaja iz učiteljevih dilem, vezanih 

npr. na pomanjkanje časa, neustrezno usposobljenost, navezanost na rutinski način dela itn. ter 

se skupaj z njimi poišče možnosti postopnega vključevanja smernic v njihovo delo. 

5. Učitelji morajo najprej sami spoznati svojo stopnjo medkulturne 

občutljivosti. Ta je, kot smo ugotovili v akcijski raziskavi, v nasprotju z medkulturnimi 

kompetencami in zmožnostmi, učiteljem nepoznan ali slabo poznan koncept. Zato je potrebno, 

da se posebej s tem konceptom podrobno seznanijo, predvsem pa, da sami, če želijo vzgojiti 

medkulturno občutljive učence, ugotovijo svojo stopnjo medkulturne občutljivosti in jo, če so 

na etnocentrični ravni, nujno presežejo. Pri tem je ključno, da so na to pripravljeni oziroma da 

se sami zavedajo pomena njenega preseganja. S tega vidika je pomembno, da se učitelj lahko 

obrne na vodstvo in/ali šolsko svetovalno službo, ki naj ga po potrebi ob podpori zunanjega 

strokovnjaka usmerja na poti preseganja lastne etnocentričnosti. 

6. Treba je delati na implicitnih teorijah učiteljev in dekonstrukciji konceptov, 

ki jih imajo sami za samoumevne, neproblematične, pa to niso. Od učiteljev največkrat 

pričakujemo, da bodo brez predsodkov ter da bodo znali in želeli delovati inkluzivno. 

Premalokrat pa vzamemo v zakup, da se niti učitelji pogosto ne zavedajo svojih implicitnih 

predsodkov in da pogosto niti sami ne vedo, kako uresničevati inkluzijo na vseh ravneh (gl. 

npr. Chakir in Peček, 2014). Učiteljem je zato treba omogočiti konstantno izobraževanje, 

organizirano na način, ki bi učiteljem omogočil aktivno sodelovanje in (samo)ugotavljanje 

lastnih predsodkov, neustreznega ali pomanjkljivega razumevanja določenih konceptov (npr. 

toleranca : spoštovanje) ter njihovo premagovanje. Pri tem je treba to začeti že v fazi 

izobraževanja pedagoškega kadra (o tem več v nadaljevanju). Pomembno je tudi, da šola sama 

predvsem ob podpori svetovalne službe učiteljem omogoči, da se s svojimi implicitnimi 

teorijami, predsodki itn. spoprimejo brez obsojanja in da se jim nudi pomoč pri njihovem 

premagovanju oziroma spoprijemanju z njimi. Na to je vsekakor vezana tudi pripravljenost 

učitelja po delu na sebi. 

7. Na šoli je potreben t. i. kritični prijatelj. Zelo pomembna je vloga t. i. 

kritičnega prijatelja, o katerem govorita tudi Booth in Ainscow (2002) v okviru indeksa 

inkluzije. Menimo, da bi bilo v slovenskem šolskem sistemu v luči naraščajoče večkulturnosti 

treba razmisliti o vključitvi novega profila, ki bi na šoli deloval izključno kot kritični prijatelj, 

torej kot oseba, ki bi na eni strani nudila učiteljem in učencem podporo in svetovanje v procesih 
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vključevanja priseljencev in iz tega izhajajočih težav, dilem, vezanih ne nazadnje tudi na 

premagovanje (implicitnih) predsodkov. Na drugi strani pa bi nudila učiteljem kritično in 

iskreno objektivno povratno informacijo o njihovem delu, z njimi delo evalvirala in jim nudila 

supervizijo ter jim pomagala pri samoevalvaciji lastnega dela (gl. tudi Rupnik Vec, 2006). Zato 

bi bilo potrebo po takšnem profilu po našem mnenju vredno raziskati, predvsem pa raziskati, 

ali bi učinkoviteje deloval kot zunanja oseba, ki na šolo prihaja občasno in nudi predvsem 

učiteljem objektivnejši pogled na prakso, ali kot oseba, zaposlena na šoli, ki pozna dinamiko 

odnosov ter deluje tudi na bolj osebni ravni. Sami smo sicer na osnovi lastne izkušnje spoznali, 

da je za šolo učinkovito sodelovanje z zunanjim sodelavcem, a smo obenem prepričani, da bi 

šoli lahko ponudili veliko več, če bi bili sami vsakodnevno udeleženi v dogajanje, odnose in v 

dinamiko, ki se na šoli vzpostavlja na ravni vsakdana. 

 

Zelo pomembna je tudi potrditev dejstva, ki ga v smernicah večkrat poudarjamo, in sicer da se 

morajo učenci vseh etnij na šoli čutiti vključene v oblikovanje šolskega etosa ter razviti občutke 

medsebojne povezanosti, sprejemanja in razumevanja. Če učenci sooblikujejo šolski etos, s tem 

razvijejo večji občutek pripadnosti in sprejetosti, spoštovanja in podpore v šolskem okolju (Van 

Driel idr., 2016). Če bo imela šola jasno oblikovan spoštljivostni etos na ravni vsakdana, bodo 

učenci tudi na neformalni ravni prejeli informacijo o nekorektnosti delitve ljudi glede na njihov 

položaj v družbi. Šolski etos mora biti tak, da podpira interakcijo otrok z ljudmi z različnim 

ozadjem, temelječo na skrbi, da bi otrokom drugačnost dajala občutke ugodja in veselja 

(Derman - Sparks, 1992; Derman - Sparks in Olsen - Edwards, 2010, 2016). Drugačnosti je 

namreč mogoče obenem spoštovati in jih integrirati v celoto, ki jih ne izniči (Terranova, 1997). 

S tega vidika je skrb vzbujajoča ugotovitev naše raziskave iz Empiričnega dela I, da se učenci 

in učitelji zavedajo slabšega, celo negativnega odnosa sošolcev do pripadnikov posameznih 

etnij oz. da potrditev svojega negativnega odnosa mogoče iščejo tudi v prepričanju, da ga gojijo 

tudi drugi učenci oz. učitelji – tak odnos zelo verjetno občutijo tudi pripadniki teh etnij, zato je 

toliko bolj mogoče, da bodo razvili mehanizme samoobrambe ali celo agresivno vedenje. Ker 

raziskave kažejo, da ima občutek povezanosti z učitelji in s sovrstniki ter občutek, da je drugim 

mar, pozitiven vpliv na izobraževalne rezultate otrok priseljencev (Connell in Wellborn, 1990; 

Eccles in Midgley, 1989), je toliko pomembneje, da se v šoli oblikuje etos sprejemanja in 

spoštovanja drugačnosti. Raziskava Kohla (1991) je celo pokazala, da nekateri otroci 

afroameriškega in latinskega izvora niso želeli obiskovati šole, saj so jo doživljali kot prostor, 

ki jih označuje kot manjvredne. Brez težav lahko vzporednico potegnemo tudi z nizko stopnjo 
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obiskovanja šol romskih učencev. Zato je izjemnega pomena, da je šola osnovana na 

spoštljivosti do otrokovih različnih znanj, izkušenj in vrednot (Tharp, 1989). 

 

Dejali smo tudi, da morajo biti v prvi vrsti učitelji naklonjeni inkluzivnemu in na spoštovanju 

razlik ter drugačnosti temelječemu izobraževanju in vzgoji ter imeti za to razvite ustrezne 

medkulturne kompetence in medkulturno občutljivost. Pri tem je bistveno, da te niso utemeljene 

samo na znanju, ampak predvsem na percepciji razlik (Chakir in Peček, 2014; European 

Commission, 2013; McConkey idr., 2011). Učiteljeve vrednote, odnos do drugačnosti, stopnja 

samospoštovanja in ne nazadnje zmožnost prevzemanja odgovornosti za ranljive učence lahko 

močno vplivajo na uspeh vzgoje, usmerjene v razvoj spoštljivih odnosov do drugačnosti 

(Chakir in Peček, 2014; Florian, 2008; Minami in Ovando, 2004). Nemalokrat že študentje, 

prihodnji pedagoški delavci, različne sposobnosti otrok in njihovo izvorno okolje vrednotijo 

kot težavo in ne kot vir oziroma dodano vrednost. Eden izmed razlogov za tovrstna stališča tiči 

v dejstvu, da tudi sami niso bili vključeni v vzgojno-izobraževalne ustanove, v katerih bi se 

imeli možnost srečati z drugačnostjo (Taylor in Sobel, 2001). Poleg tega študije dokazujejo, da 

so učitelji v Evropi navadno iz monokulturnih, monolingvističnih, monoetničnih okolij ter 

nimajo izkušenj z drugačnostjo v svojem zasebnem življenju, zato je zanje poučevanje v 

večkulturnih razredih predvsem takrat, ko niso bili deležni zadostne podpore s tega področja 

med lastnim izobraževanjem, veliko težje (Van Driel idr., 2016).  

 

Mogoče tudi v tem tiči razlog za negativen odnos učiteljev do priseljencev/manjšin, do 

drugačnosti kot take, čeprav poučujejo v večkulturnih razredih, obenem pa ne čutijo 

odgovornosti, da bi pomagali priseljencem pri lažjem vključevanju v šolsko okolje (Peček in 

Lesar, 2006; Van Driel idr. 2016). Ker veliko učiteljev s težavo obravnava občutljive teme ter 

imajo tudi sami težave s prepoznavanjem in sprejemanjem drugačnosti ter z reflektiranjem 

lastnih izkušenj z drugačnostjo (Turnšek, 2013; Van Hook, 2002), bodo s težavo pomagali 

otrokom pri njihovem prepoznavanju pristranskega odnosa do drugačnosti, pri aktivni drži, če 

bi bili otroci sami žrtve pristranskega odnosa, ter pri vzgoji kritično razmišljajočih učencev, ko 

gre za vprašanja družbene neenakosti (Van Hook, 2002). V zadnjih letih je kar nekaj raziskav 

pokazalo, da je učiteljem treba zagotoviti ustrezno podporo v smeri medkulturnega in 

protipristranskega zavedanja, saj imajo učitelji po tem veliko željo in potrebo (Titley, 2016). 

Na ravni Sveta Evrope in Evropske unije obstaja vrsta dokumentov o poučevanju v kulturno in 

jezikovno raznolikih kontekstih; prav vsem je skupno, da poudarjajo pomen izobraževanja 

učiteljev v smeri uspešnega delovanja v tovrstnih kontekstih (Boeckmann, 2016), sploh v luči 
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dejstva, da številne raziskave dokazujejo ključno vlogo, ki jo ima pri oblikovanju otrokovih 

stališč do drugačnih besedno in nebesedno vedenje učiteljev v razmerju do drugačnih (Vezzali 

idr., 2012). 

 

Zato je po našem videnju temeljnega pomena, da programi izobraževanja pedagoških 

delavcev in ne nazadnje tudi programi strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev 

nudijo možnosti za razvoj pogledov na drugačnost kot vrednoto in ne oviro ter za razvoj 

spoštljivega odnosa do drugačnosti. Tudi smernice, ki jih sami predlagamo za šole, bodo lahko 

učitelji uspešno razvijali, le če bodo z njimi soočeni tudi med lastnim študijem na teoretični in 

tudi praktični ravni.  

 

Prav tako je pomembno, da prihodnji pedagoški delavci že med študijem razvijajo zmožnost 

kritičnega razmišljanja o lastnem delu, vedenju, besedah ter o dejanjih in konceptih, ki so v 

demokratični družbi temeljni, a kot smo videli, lahko tudi problematični, če niso ustrezno 

reflektirani. Povedati pa je treba, da ni nujno, da bodo učitelji svoja stališča prenesli tudi na 

praktično delo v razredu (Peček in Macura - Milovanović, 2012), a dejstvo ostaja, da stališča 

učiteljev vplivajo na njihov način poučevanja ter da lahko preprečijo ali otežujejo izvajanje v 

spoštovanje drugačnosti usmerjenega vzgojnega načrta (gl. tudi Lin idr., 2008; Van Hook, 

2002). Prihodnji pedagoški delavci bi morali imeti že med študijem možnost izraziti svoja 

negativna prepričanja, lastne stereotipe, predsodke, strahove, o njih govoriti in iskati načine 

premagovanja ali vsaj spoprijemanja z njimi, saj bodo šele tako postali odprti za seznanjanje s 

kulturami njihovih učencev ter posledično z njihovimi potrebami (Chakir, 2016; Lin idr., 2008; 

Samaluk in Turnšek, 2011). Pri tem je poleg usvajanja znanj o drugačnosti pomembna 

predvsem uporaba interaktivnih metod in pristopov (npr. igre vlog, simulacije, skupinsko delo), 

prek katerih imajo prihodnji pedagoški delavci možnosti osebno izkusiti drugačnost na lastni 

koži, predvsem pa doživeti, kaj pomeni biti obravnavan kot drugačen, marginaliziran, 

stigmatiziran ali diskriminiran. Tudi na tej stopnji je torej ključna aktivna participacija (Chakir, 

2016; Giuliano, 1997; Jordan, Schwartz in McGhie - Richmond, 2009; Samaluk in Turnšek, 

2011; Vezzali idr., 2012).  

 

Ker so številne raziskave (gl. npr. Lesar, Čuk in Peček, 2005; Macura - Milovanović, 2006; 

Peček in Lesar, 2006; Peček in Macura - Milovanović, 2012) pokazale, da učitelji pogosto 

odgovornost za neuspeh ranljivih otrok pripisujejo drugim (npr. staršem, otrokom samim, 

drugim strokovnjakom) in da dojemajo šolo kot ustanovo, ki je nemočna pri delu z otroki iz 
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socialno in kulturno nespodbudnega okolja, menimo, da je treba v okviru izobraževalnih 

programov za (prihodnje) učitelje delovati tudi na spreminjanju tovrstnih stališč. Ta so lahko 

posledica (in ne nazadnje tudi vzrok) dejstva, da imajo učitelji občutek, da je učni načrt 

preobsežen in da je nujno, da starši delajo z otroki doma (Peček in Macura - Milovanović, 

2012). Podpora in sodelovanje staršev s šolo sta vsekakor nujna, a vendar prevečkrat 

pozabljamo, da predvsem staršem najranljivejših etničnih skupin, sploh če so se šele preselili v 

novo državo, pogosto ni lahko. Bronfenbrenner in Morris (1998) dokazujeta, da so izobrazba 

staršev, ekonomski položaj družine in psihološko blagostanje staršev v medsebojni soodvisnosti 

– stopnja izobrazbe staršev vpliva na ekonomski položaj, visok ekonomski položaj pa vpliva 

na duševno zdravje in visoko stopnjo samospoštovanja, posledično na manjšo stopnjo stresa ter 

dobre odnose v družini in zunaj nje. Taki starši lažje nudijo podporo otrokom in pripomorejo k 

oblikovanju njegove pozitivne samopodobe, k uspešnemu spoprijemanju s stresom in 

prilagajanju okolju. Starši, ki na svojo prihodnost gledajo z optimizmom in imajo visoko 

stopnjo samopodobe, se lažje prilagajajo novim okoliščinam (Burke, Joyner, Czech in Wilson, 

2000). Pri starših priseljencev oziroma starših najbolj zapostavljenih etnij pa težko govorimo o 

pozitivni naravnanosti, saj je, predvsem takrat, ko gre za prisilne migracije, njihova raven stresa 

zelo visoka, včasih trpijo za psihosomatskimi boleznimi, zmanjšanjem pozitivne samopodobe, 

kar vpliva na njihovo zmožnost prilagajanja in pozitivnih pogledov na prihodnost (Rogler, 

1995; Short in Johnston, 1997; Smith, Pope, Rhodewalt in Poulton, 1989; Sonderegger in 

Barrett, 2004; Sowa, Crijnen, Bengi - Arslan in Verhulst, 2000; Terrill, Friedman, Gottschalk 

in Haaga, 2002; Volleberg idr., 2005). Če se torej učitelji tega ne zavedajo in celo odgovornost 

za uspeh otrok prelagajo na starše, s tem otroke še dodatno podvržejo stresu in nemoči. Otroci 

tako ostanejo sami v lastnem socialnem in učnem neuspehu. Šola pa bi morala biti tisti prostor, 

ki deluje v smeri pripoznanja in omogoča otroku premagovanje bremen, s katerimi prihaja v 

šolo. 

 

Tudi zato podpiramo predlog Lin idr. (2008), da se tudi starše priseljence kot govorce vključi 

v programe izobraževanja učiteljev, v katerih bi prihodnjim učiteljem predstavili svoje izkušnje, 

stališča in predloge za delo z njihovimi otroki, obenem pa bi že na stopnji izobraževanja 

študentje izkusili sodelovalno delo s starši v smislu iskanja skupnih poti in rešitev za obstoječe 

ovire. Med drugim so raziskave pokazale, da lahko tovrstne dejavnosti, ki so jih deležni 

prihodnji učitelji, ob ustrezni podpori tistih, ki učitelje izobražujejo, vplivajo tudi na raven 

medkulturne občutljivosti (prav tam), ki je, kot smo zapisali v smernicah, eden temeljnih 

elementov za razvoj spoštljivega odnosa do drugačnosti. Če prihodnji pedagoški delavci teh 
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možnosti ne bodo imeli, bodo po vsej verjetnosti še naprej razvijali in utrjevali svoje implicitne 

teorije oziroma pristranska stališča, kar ne nazadnje vpliva na uspeh razvoja spoštljivega etosa 

šole. Nujno je tudi, da se že med študijem študentje srečajo z nepsorednimi odnosi in vstopajo 

vanje s tistimi skupinami, ki so najpogosteje podvržene negativnemu odnosu večinskega 

prebivalstva (Chakir in Peček, 2014; Loreman, Farlin in Sharma, 2007; Sharma, Farlin in 

Loreman, 2008).  

 

Vsi, ki delujemo in oblikujemo pedagoški prostor, se moramo spoprijeti z dejstvom, da imajo 

tudi učenci že zelo zgodaj razvit močen odklonilen odnos do posameznih etničnih skupin, ki 

niso nujno prisotne na šoli. Zato je nujno dati v šolah in razredih vrednost vsem kulturam, ki so 

v družbi prisotne in jo posledično soustvarjajo, posebno pozornost pa je treba nameniti tistim, 

ki so najbolj podvržene negativnim stališčem. Če tega ne bomo storili, bomo te kulture zanikali 

in s tem negativno vplivali ne samo na odnos do njih, ampak tudi na razvoj identitete otrok, ki 

tem kulturam pripadajo. Zato je treba otroke vzgajati v kritično razmišljajoče posameznike, ki 

bodo spreminjali družbo na bolje in ki bodo ustvarjali družbo, temelječo na skrbi za drugega 

kot drugačnega (Derman - Sparks, 2010). Otroke je treba vzgajati na način, da se zavedajo 

svojih predsodkov oziroma pristranskega odnosa do drugačnosti, ki je del življenja, del 

človekove narave. Šele to zavedanje dejansko omogoča inkluzivnost (McIlwaine, 2014). 

Predpostavko, da se družbeno dogajanje odraža v šolah, je treba obrniti – šole naj bodo tiste, 

katerih etos bodo otroci ponotranjili in z njim spreminjali družbo sedanjosti ter oblikovali 

družbo prihodnosti. 
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PRILOGA 1: Anketni vprašalnik za učence 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 
 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani izvajamo raziskavo o položaju različnih etničnih skupin. Ker 

nas v povezavi s tem zanimajo tudi tvoja stališča, se nate obračamo s prošnjo, da izpolniš anketni 

vprašalnik, ki je pred teboj.  
 

Vsi tvoji odgovori so anonimni in bodo služili izključno v raziskovalne namene.  
 

Zahvaljujeva se ti za čas in trud pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika. 
 

Karmen Chakir 

Prof. dr. Mojca Peček Čuk 

 
 

Prosimo te, da odgovoriš na spodnja vprašanja. 
 
 

Spol (obkroži):  moški  ženski 
 
Starost (vpiši):      _________ 
 
Etnična pripadnost (označi s križcem (x)): 
 

 Tvoja etnična pripadnost  Etnična pripadnost matere  Etnična pripadnost očeta  

slovenska    

italijanska    

madžarska    

romska    

albanska    

kenijska    

makedonska    

bošnjaška (bosanska)     

hrvaška    

srbska    

angleška    

kitajska     

nemška    

drugo: ____________    

 
Tvoj materni jezik (vpiši): ________________________ 
 
Jezik, v katerem se pogovarjaš doma (če se doma pogovarjate v več jezikih, navedi vse te jezike):  
 
________________________________________________________________________ 
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1. Obkroži svojo stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami. 
 

 Nikakor se 
ne strinjam. 

Se ne 
strinjam. 

Ne morem 
se odločiti. 

Se 
strinjam. 

Popolnoma 
se strinjam. 

Na moji šoli učitelji ne ravnajo grdo z menoj 
zaradi moje etnične pripadnosti (npr. se ne 
norčujejo iz mene, me ne žalijo, ogovarjajo 
…). 

1 2 3 4 5 

Čutim, da me učenci moje šole sprejemajo. 1 2 3 4 5 

Moja šola mi omogoča, da se učim svojega 
maternega jezika. 

1 2 3 4 5 

Moja šola mi omogoča, da se učim o 
zgodovinski, naravni in o kulturni dediščini 
svoje etnične skupine. 

1 2 3 4 5 

Čutim, da me učitelji moje šole sprejemajo. 1 2 3 4 5 

Na moji šoli učenci ne ravnajo grdo z menoj 
zaradi moje etnične pripadnosti (npr. se ne 
norčujejo iz mene, me ne žalijo, ogovarjajo 
…). 

1 2 3 4 5 

Moja šola mi omogoča, da razvijam zavest o 
pripadnosti svoji etnični skupini. 

1 2 3 4 5 

 
 
2. V kolikšni meri spoštuješ pripadnike spodaj navedenih etničnih skupin? Za vsako etnično skupino 

obkroži številko, ki najbolje odraža tvoje stališče. 
 
 

 Sploh jih ne 
spoštujem. 

Ne spoštujem 
jih. 

Delno jih 
spoštujem. 

Spoštujem 
jih. 

Zelo jih 
spoštujem. 

Slovence 1 2 3 4 5 

Italijane 1 2 3 4 5 

Madžare 1 2 3 4 5 

Rome 1 2 3 4 5 

Albance 1 2 3 4 5 

Kenijce 1 2 3 4 5 

Makedonce  1 2 3 4 5 

Bošnjake (Bosance)  1 2 3 4 5 

Hrvate 1 2 3 4 5 

Srbe 1 2 3 4 5 

Angleže 1 2 3 4 5 

Kitajce 1 2 3 4 5 

Nemce 1 2 3 4 5 

Drugo: ___________ 1 2 3 4 5 

 
 
3. Ali bi si za prijatelja/prijateljico izbral/-a pripadnika spodaj navedenih etničnih skupin? Za vsako 

etnično skupino obkroži številko, ki najbolje odraža tvoje stališče.  
 
 

 Nikakor ne 
bi izbral/-a. 

Ne bi 
izbral/-a. 

Ne morem 
se odločiti. 

Bi  
izbral/-

a. 

Vsekakor bi 
izbral/-a. 

Slovenca 1 2 3 4 5 

Italijana 1 2 3 4 5 

Madžara 1 2 3 4 5 

Roma 1 2 3 4 5 

Albanca 1 2 3 4 5 

Kenijca 1 2 3 4 5 

Makedonca  1 2 3 4 5 

Bošnjaka (Bosanca) 1 2 3 4 5 

Hrvata 1 2 3 4 5 

Srba 1 2 3 4 5 

Angleža 1 2 3 4 5 

Kitajca 1 2 3 4 5 

Nemca 1 2 3 4 5 
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4. Katero je glavno čustvo oz. občutek, ki te spremlja ob misli na pripadnike spodaj navedenih 
etničnih skupin? Za vsako etnično skupino s križcem označi samo eno čustvo oz. občutek.  

 
 

 Strah Radovednost Občudovanje 
Sočutj

e 
Spoštovanje Nezaupanje Sovraštvo 

Na Slovence        

Na Italijane        

Na Madžare        

Na Rome        

Na Albance        

Na Kenijce        

Na Makedonce        

Na Bošnjake (Bosance)        

Na Hrvate        

Na Srbe        

Na Angleže        

Na Kitajce        

Na Nemce        

Drugo: ____________        

 
 
5. Obkroži svojo stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami.  

Drugo: ____________ 1 2 3 4 5 

 Nikakor se 
ne strinjam. 

Se ne 
strinjam. 

Ne morem 
se odločiti. 

Se strinjam. 
Popolnoma 
se strinjam. 

Na moji šoli se posveča dovolj pozornosti razvijanju 

spoštovanja do različnih etničnih skupin. 
1 2 3 4 5 

Moja šola se trudi, da bi se učenci vseh etničnih skupin 

počutili sprejete.  
1 2 3 4 5 

Moja šola učencem vseh etničnih skupin omogoča, da 
razvijajo zavest o pripadnosti svoji etnični skupini. 

1 2 3 4 5 

Na moji šoli imajo učenci vseh etničnih skupin možnost, da 

dosegajo uspehe na različnih področjih.  
1 2 3 4 5 

Videz moje šole kaže na etnično raznolikost učencev (npr. 

razstavljeni izdelki učencev, tipični za njihovo kulturo).  
1 2 3 4 5 

Moja šola se ostro odzove, če kdo grdo ravna s 

posameznikom zaradi njegove etnične pripadnosti (npr. se 

zaradi tega iz njega norčuje, ga žali, ogovarja, je fizično 

nasilen do njega …).  

1 2 3 4 5 

Na moji šoli se spoštuje vse ljudi, ne glede na njihovo 
etnično pripadnost. 

1 2 3 4 5 

Moja šola učencem vseh etničnih skupin omogoča, da se 
učijo o zgodovinski, naravni in o kulturni dediščini svoje 
etnične skupine. 

1 2 3 4 5 
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6. V kolikšni meri po tvojem mnenju učitelji tvoje šole spoštujejo pripadnike spodaj navedenih 

etničnih skupin? Za vsako etnično skupino obkroži številko, ki najbolje odraža tvoje stališče. 
 

 Sploh jih ne 
spoštujejo. 

Ne 
spoštujejo 

jih. 

Delno jih 
spoštujejo. 

Spoštujejo 
jih. 

Zelo jih 
spoštujejo. 

Slovence 1 2 3 4 5 

Italijane 1 2 3 4 5 

Madžare 1 2 3 4 5 

Rome 1 2 3 4 5 

Albance 1 2 3 4 5 

Kenijce 1 2 3 4 5 

Makedonce  1 2 3 4 5 

Bošnjake (Bosance)  1 2 3 4 5 

Hrvate 1 2 3 4 5 

Srbe 1 2 3 4 5 

Angleže 1 2 3 4 5 

Kitajce 1 2 3 4 5 

Nemce 1 2 3 4 5 

Drugo: 

___________ 

1 2 3 4 5 

 
 
7. Katere učence izmed spodaj navedenih etničnih skupin bi po tvojem mnenju učitelji tvoje šole 

sprejeli v razred, če bi imeli možnost izbire? Za vsako etnično skupino obkroži številko, ki najbolje 
odraža tvoje stališče. 

 
 Nikakor ne 

bi sprejeli. 
Ne bi 

sprejeli. 
Ne morem 
se odločiti. 

Bi 
sprejeli. 

Vsekakor bi 
sprejeli. 

Slovence 1 2 3 4 5 

Italijane 1 2 3 4 5 

Madžare 1 2 3 4 5 

Rome 1 2 3 4 5 

Albance 1 2 3 4 5 

Kenijce 1 2 3 4 5 

Makedonce  1 2 3 4 5 

Bošnjake (Bosance)  1 2 3 4 5 

Hrvate 1 2 3 4 5 

Srbe 1 2 3 4 5 

Angleže 1 2 3 4 5 

Kitajce 1 2 3 4 5 

Nemce 1 2 3 4 5 

Druge: ___________ 1 2 3 4 5 

 

Na moji šoli se ne ravna grdo s posameznikom zaradi 

njegove etnične pripadnosti (npr. se zaradi tega ne norčuje 

iz njega, se ga ne žali, ogovarja …). 

1 2 3 4 5 

Na moji šoli se učence vseh etničnih skupin spodbuja, da 

aktivno sodelujejo pri pouku.  
1 2 3 4 5 

Na moji šoli se pri discipliniranju in kaznovanju ne dela razlik 

med učenci različnih etničnih skupin.  
1 2 3 4 5 

Moja šola vsem učencem omogoča, da se učijo svojega 
maternega jezika. 

1 2 3 4 5 

Pri pouku spoznavamo značilnosti različnih etničnih skupin. 1 2 3 4 5 

Šolska pravila moje šole so za učence vseh etničnih skupin 

pravična. 
1 2 3 4 5 

Na moji šoli se pri nagrajevanju ne dela razlik med učenci 

različnih etničnih skupin. 
1 2 3 4 5 

Moja šola se trudi, da bi učenci vseh etničnih skupin 

razumeli učno snov. 
1 2 3 4 5 
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8.  Kateri je glavni občutek, ki po tvojem mnenju spremlja učitelje tvoje šole ob misli na pripadnike 

spodaj navedenih etničnih skupin? Za vsako etnično skupino s križcem označi samo eno čustvo 
oz. občutek. 

 
 Strah Radovednost Občudovanje 

Sočut-
je 

Spoštovanje Nezaupanje Sovraštvo 

Na Slovence        

Na Italijane        

Na Madžare        

Na Rome        

Na Albance        

Na Kenijce        

Na Makedonce        

Na Bošnjake (Bosance)        

Na Hrvate        

Na Srbe        

Na Angleže        

Na Kitajce        

Na Nemce        

Drugo: ____________        

9. V kolikšni meri po tvojem mnenju učenci tvoje šole spoštujejo pripadnike spodaj navedenih 
etničnih skupin? Za vsako etnično skupino obkroži številko, ki najbolje odraža tvoje stališče. 

 
 Sploh jih ne 

spoštujejo. 
Ne spoštujejo 

jih. 
Delno jih 

spoštujejo. 
Spoštujejo 

jih. 
Zelo jih 

spoštujejo. 

Slovence 1 2 3 4 5 

Italijane 1 2 3 4 5 

Madžare 1 2 3 4 5 

Rome 1 2 3 4 5 

Albance 1 2 3 4 5 

Kenijce 1 2 3 4 5 

Makedonce  1 2 3 4 5 

Bošnjake (Bosance)  1 2 3 4 5 

Hrvate 1 2 3 4 5 

Srbe 1 2 3 4 5 

Angleže 1 2 3 4 5 

Kitajce 1 2 3 4 5 

Nemce 1 2 3 4 5 

Drugo: ___________ 1 2 3 4 5 

 
10. Ali bi si po tvojem mnenju učenci tvoje šole za prijatelja/prijateljico izbrali pripadnika spodaj 

navedenih etničnih skupin? Za vsako etnično skupino obkroži številko, ki najbolje odraža tvoje 
stališče. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nikakor ne 
bi izbrali. 

Ne bi 
izbrali. 

Ne morem 
se odločiti. 

Bi 
izbrali. 

Vsekakor bi 
izbrali. 

Slovenca 1 2 3 4 5 

Italijana 1 2 3 4 5 

Madžara 1 2 3 4 5 

Roma 1 2 3 4 5 

Albanca 1 2 3 4 5 

Kenijca 1 2 3 4 5 

Makedonca  1 2 3 4 5 

Bošnjaka (Bosanca) 1 2 3 4 5 

Hrvata 1 2 3 4 5 

Srba 1 2 3 4 5 

Angleža 1 2 3 4 5 

Kitajca 1 2 3 4 5 

Nemca 1 2 3 4 5 

Drugo: __________ 1 2 3 4 5 
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11. Kateri je glavni občutek, ki po tvojem mnenju spremlja učence tvoje šole ob misli na pripadnike 

spodaj navedenih etničnih skupin? Za vsako etnično skupino s križcem označi samo eno čustvo 
oz. občutek. 

 
 Strah Radovednost Občudovanje 

Sočutj
e 

Spoštovanje Nezaupanje Sovraštvo 

Na Slovence        

Na Italijane        

Na Madžare        

Na Rome        

Na Albance        

Na Kenijce        

Na Makedonce        

Na Bošnjake (Bosance)        

Na Hrvate        

Na Srbe        

Na Angleže        

Na Kitajce        

Na Nemce        

Drugo: ____________        

12. V kolikšni meri se po tvojem mnenju učenci spodaj navedenih etničnih skupin na tvoji šoli čutijo 
sprejete? Za vsako etnično skupino obkroži številko, ki najbolje odraža tvoje stališče.  

 
 Nikakor se ne 

čutijo sprejete. 
Ne čutijo se 

sprejete. 
Ne morem se 

odločiti. 
Čutijo se 
sprejete. 

Čutijo se povsem 
sprejete. 

Slovenci  1 2 3 4 5 

Italijani  1 2 3 4 5 

Madžari  1 2 3 4 5 

Romi 1 2 3 4 5 

Albanci  1 2 3 4 5 

Kenijci 1 2 3 4 5 

Makedonci  1 2 3 4 5 

Bošnjaki (Bosanci) 1 2 3 4 5 

Hrvati  1 2 3 4 5 

Srbi  1 2 3 4 5 

Angleži 1 2 3 4 5 

Kitajci 1 2 3 4 5 

Nemci 1 2 3 4 5 

Drugo: __________ 1 2 3 4 5 

 
 
 

Za sodelovanje in pomoč se ti najlepše zahvaljujeva in ti želiva veliko uspeha pri tvojem 
šolanju. 
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PRILOGA 2: Vprašalnik za učitelje 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj! 

Vljudno vas prosimo za sodelovanje v raziskavi o položaju različnih etničnih skupin, ki jo 

izvajamo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Podatki, pridobljeni z vprašalnikom, ki je 

pred vami, in njihova analiza bodo osnova, na katero se bomo lahko oprli pri dopolnjevanju in 

dograjevanju rešitev na tem področju.  

Vsi Vaši odgovori so anonimni in bodo varovani skladno z Zakonom o varovanju osebnih 

podatkov. Služili bodo izključno v raziskovalne namene.  

Zahvaljujeva se Vam za čas in trud pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika. 

Karmen Chakir 

Prof. dr. Mojca Peček Čuk 
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Prosimo Vas, da odgovorite na spodnja vprašanja. 
 
 
Spol:  Moški  Ženski 
 
Etnična pripadnost (označite s križcem (x)): 
 

 Vaša etnična pripadnost  Etnična pripadnost matere  Etnična pripadnost očeta  

slovenska    

italijanska    

madžarska    

romska    

albanska    

kenijska    

makedonska    

bošnjaška (bosanska)     

hrvaška    

srbska    

angleška    

kitajska     

nemška    

drugo: ____________    

 
 
Vaš materni jezik: ________________________ 
 
 
V katerem jeziku se pogovarjate doma (če se doma pogovarjate v več jezikih, Vas naprošamo, da 
navedete vse te jezike):  
 
________________________________________________________________________ 

 

Vaša stopnja izobrazbe:  
a) srednješolska 
b) višješolska 
c) univerzitetna 
d) specializacija 
e) magisterij 
f) doktorat  
g) drugo: ________________ 

 
 
Leta delovne dobe v šolstvu: ________ let  
 
Strokovni naziv (obkrožite): 

a) mentor 
b) svetovalec 
c) svetnik 
d) brez strokovnega naziva 

 
Delovno mesto (obkrožite): 

a) učitelj/-ica razrednega pouka 
b) predmetni/-a učitelj/-ica 

Predmet/-i, ki ga (jih) poučujete: _______________________________  
c) drugo: ____________ 

 
 

Razred(i), ki ga (jih) poučujete (npr. 5., 6. itn.): ___________ 
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1. Kako pogosto ste se v zadnjih dveh letih strokovno spopolnjevali na spodaj navedenih 

področjih? 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo pogosto 

Vzgoja in izobraževanje otrok priseljencev. 1 2 3 4 5 

Ustvarjanje dobrih medosebnih odnosov. 1 2 3 4 5 

Reševanje konfliktov. 1 2 3 4 5 

Interkulturna (medkulturna) vzgoja in izobraževanje. 1 2 3 4 5 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 1 2 3 4 5 

Medkulturni dialog. 1 2 3 4 5 

Vzgoja in izobraževanje romskih otrok. 1 2 3 4 5 

Drugo:  1 2 3 4 5 

 
2. V kolikšni meri spoštujete pripadnike spodaj navedenih etničnih skupin? Za vsako etnično 
skupino obkrožite številko, ki najbolje odraža Vaše stališče. 
 

 Sploh jih ne 
spoštujem. 

Ne spoštujem 
jih. 

Delno jih 
spoštujem. 

Spoštujem 
jih. 

Zelo jih 
spoštujem. 

Slovence 1 2 3 4 5 

Italijane 1 2 3 4 5 

Madžare 1 2 3 4 5 

Rome 1 2 3 4 5 

Albance 1 2 3 4 5 

Kenijce 1 2 3 4 5 

Makedonce  1 2 3 4 5 

Bošnjake (Bosance)  1 2 3 4 5 

Hrvate 1 2 3 4 5 

Srbe 1 2 3 4 5 

Angleže 1 2 3 4 5 

Kitajce 1 2 3 4 5 

Nemce 1 2 3 4 5 

Drugo: ___________ 1 2 3 4 5 

 
 
3. Katere učence izmed spodaj navedenih etničnih skupin bi sprejeli v razred, če bi imeli možnost 
izbire? Za vsako etnično skupino obkrožite številko, ki najbolje odraža Vaše stališče.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nikakor ne 
bi sprejel/-a. 

Ne bi 
sprejel/-a. 

Ne morem 
se odločiti. 

Bi    
sprejel/-

a. 

Vsekakor bi 
sprejel/-a. 

Slovenca 1 2 3 4 5 

Italijana 1 2 3 4 5 

Madžara 1 2 3 4 5 

Roma 1 2 3 4 5 

Albanca 1 2 3 4 5 

Kenijca 1 2 3 4 5 

Makedonca  1 2 3 4 5 

Bošnjaka (Bosanca) 1 2 3 4 5 

Hrvata 1 2 3 4 5 

Srba 1 2 3 4 5 

Angleža 1 2 3 4 5 

Kitajca 1 2 3 4 5 

Nemca 1 2 3 4 5 

Drugo: ____________ 1 2 3 4 5 
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4. Katero je glavno čustvo oz. občutek, ki Vas spremlja ob misli na pripadnike spodaj navedenih 
etničnih skupin? Za vsako etnično skupino s križcem označite samo eno čustvo oz. občutek.  
 

 Strah Radovednost Občudovanje 
Sočutj

e 
Spoštovanje Nezaupanje Sovraštvo 

Na Slovence        

Na Italijane        

Na Madžare        

Na Rome        

Na Albance        

Na Kenijce        

Na Makedonce        

Na Bošnjake (Bosance)        

Na Hrvate        

Na Srbe        

Na Angleže        

Na Kitajce        

Na Nemce        

Drugo: ____________        

 
5. Obkrožite svojo stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami. 

 

 
 

 Nikakor se 
ne strinjam. 

Se ne 
strinjam. 

Ne morem 
se odločiti. 

Se strinjam. 
Popolnoma 
se strinjam. 

Na moji šoli se posveča dovolj pozornosti razvijanju 

spoštovanja do različnih etničnih skupin. 
1 2 3 4 5 

Moja šola se trudi, da bi se učenci vseh etničnih skupin 

počutili sprejete.  
1 2 3 4 5 

Moja šola učencem vseh etničnih skupin omogoča, da 
razvijajo zavest o pripadnosti svoji etnični skupini. 

1 2 3 4 5 

Na moji šoli imajo učenci vseh etničnih skupin možnost, da 

dosegajo uspehe na različnih področjih.  
1 2 3 4 5 

Videz moje šole kaže na etnično raznolikost učencev (npr. 

razstavljeni izdelki učencev, tipični za njihovo kulturo).  
1 2 3 4 5 

Moja šola se ostro odzove, če kdo grdo ravna s 

posameznikom zaradi njegove etnične pripadnosti (npr. se 

zaradi tega iz njega norčuje, žali, ogovarja, je fizično nasilen 

do njega …).  

1 2 3 4 5 

Na moji šoli se spoštuje vse ljudi, ne glede na njihovo 
etnično pripadnost. 

1 2 3 4 5 

Moja šola učencem vseh etničnih skupin omogoča, da se 
učijo o zgodovinski, naravni in kulturni dediščini svoje 
etnične skupine. 

1 2 3 4 5 

Na moji šoli se ne ravna grdo s posameznikom zaradi 

njegove etnične pripadnosti (npr. se zaradi tega iz njega ne 

norčuje, se ga ne žali, ogovarja …). 

1 2 3 4 5 

Na moji šoli se učence vseh etničnih skupin spodbuja, da 

aktivno sodelujejo pri pouku.  
1 2 3 4 5 

Na moji šoli se pri discipliniranju in kaznovanju ne dela razlik 

med učenci različnih etničnih skupin.  
1 2 3 4 5 

Moja šola vsem učencem omogoča, da se učijo svojega 
maternega jezika. 

1 2 3 4 5 

Pri pouku spoznavamo značilnosti različnih etničnih skupin. 1 2 3 4 5 

Šolska pravila moje šole so za učence vseh etničnih skupin 

pravična. 
1 2 3 4 5 

Na moji šoli se pri nagrajevanju ne dela razlik med učenci 

različnih etničnih skupin. 
1 2 3 4 5 

Moja šola se trudi, da bi učenci vseh etničnih skupin 

razumeli učno snov. 
1 2 3 4 5 
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6. V kolikšni meri po Vašem mnenju učitelji Vaše šole spoštujejo pripadnike spodaj navedenih 
etničnih skupin? Za vsako etnično skupino obkrožite številko, ki najbolje odraža Vaše stališče. 
 

 Sploh jih ne 
spoštujejo, 

Ne 
spoštujejo 

jih, 

Delno jih 
spoštujejo, 

Spoštujejo 
jih, 

Zelo jih 
spoštujejo, 

Slovence 1 2 3 4 5 

Italijane 1 2 3 4 5 

Madžare 1 2 3 4 5 

Rome 1 2 3 4 5 

Albance 1 2 3 4 5 

Kenijce 1 2 3 4 5 

Makedonce  1 2 3 4 5 

Bošnjake (Bosance)  1 2 3 4 5 

Hrvate 1 2 3 4 5 

Srbe 1 2 3 4 5 

Angleže 1 2 3 4 5 

Kitajce 1 2 3 4 5 

Nemce 1 2 3 4 5 

Drugo: 

___________ 

1 2 3 4 5 

 
 
7. Katere učence izmed spodaj navedenih etničnih skupin bi po Vašem mnenju učitelji Vaše šole 
sprejeli v razred, če bi imeli možnost izbire? Za vsako etnično skupino obkrožite številko, ki najbolje 
odraža Vaše stališče. 
 

 Nikakor ne 
bi sprejeli. 

Ne bi 
sprejeli. 

Ne morem 
se odločiti. 

Bi 
sprejeli. 

Vsekakor bi 
sprejeli. 

Slovence 1 2 3 4 5 

Italijane 1 2 3 4 5 

Madžare 1 2 3 4 5 

Rome 1 2 3 4 5 

Albance 1 2 3 4 5 

Kenijce 1 2 3 4 5 

Makedonce  1 2 3 4 5 

Bošnjake (Bosance)  1 2 3 4 5 

Hrvate 1 2 3 4 5 

Srbe 1 2 3 4 5 

Angleže 1 2 3 4 5 

Kitajce 1 2 3 4 5 

Nemce 1 2 3 4 5 

Druge: ___________ 1 2 3 4 5 

 
 
8.  Kateri je glavni občutek, ki po Vašem mnenju spremlja učitelje Vaše šole ob misli na 
pripadnike spodaj navedenih etničnih skupin? Za vsako etnično skupino s križcem označite samo eno 
čustvo oz. občutek. 
 

 Strah Radovednost Občudovanje 
Sočut-

je 
Spoštovanje Nezaupanje Sovraštvo 

Na Slovence        

Na Italijane        

Na Madžare        

Na Rome        

Na Albance        

Na Kenijce        

Na Makedonce        

Na Bošnjake (Bosance)        

Na Hrvate        

Na Srbe        

Na Angleže        

Na Kitajce        
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Na Nemce        

Drugo: ____________        

9. V kolikšni meri po Vašem mnenju učenci Vaše šole spoštujejo pripadnike spodaj navedenih 
etničnih skupin? Za vsako etnično skupino obkrožite številko, ki najbolje odraža Vaše stališče. 

 
 Sploh jih ne 

spoštujejo. 
Ne spoštujejo 

jih. 
Delno jih 

spoštujejo. 
Spoštujejo 

jih. 
Zelo jih 

spoštujejo. 

Slovence 1 2 3 4 5 

Italijane 1 2 3 4 5 

Madžare 1 2 3 4 5 

Rome 1 2 3 4 5 

Albance 1 2 3 4 5 

Kenijce 1 2 3 4 5 

Makedonce  1 2 3 4 5 

Bošnjake (Bosance)  1 2 3 4 5 

Hrvate 1 2 3 4 5 

Srbe 1 2 3 4 5 

Angleže 1 2 3 4 5 

Kitajce 1 2 3 4 5 

Nemce 1 2 3 4 5 

Druge: ___________ 1 2 3 4 5 

 
10. Ali bi si po Vašem mnenju učenci Vaše šole za prijatelja/prijateljico izbrali pripadnika spodaj 
navedenih etničnih skupin? Za vsako etnično skupino obkrožite številko, ki najbolje odraža Vaše 
stališče. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Kateri je glavni občutek, ki po Vašem mnenju spremlja učence Vaše šole ob misli na pripadnike 
spodaj navedenih etničnih skupin? Za vsako etnično skupino s križcem označite samo eno čustvo oz. 
občutek. 
 

 Strah Radovednost Občudovanje 
Sočut-

je 
Spoštovanje Nezaupanje Sovraštvo 

Na Slovence        

Na Italijane        

Na Madžare        

Na Rome        

Na Albance        

Na Kenijce        

Na Makedonce        

Na Bošnjake (Bosance)        

Na Hrvate        

Na Srbe        

Na Angleže        

Na Kitajce        

 Nikakor ne 
bi izbrali. 

Ne bi 
izbrali. 

Ne morem 
se odločiti. 

Bi 
izbrali. 

Vsekakor bi 
izbrali. 

Slovenca 1 2 3 4 5 

Italijana 1 2 3 4 5 

Madžara 1 2 3 4 5 

Roma 1 2 3 4 5 

Albanca 1 2 3 4 5 

Kenijca 1 2 3 4 5 

Makedonca  1 2 3 4 5 

Bošnjaka (Bosanca) 1 2 3 4 5 

Hrvata 1 2 3 4 5 

Srba 1 2 3 4 5 

Angleža 1 2 3 4 5 

Kitajca 1 2 3 4 5 

Nemca 1 2 3 4 5 

Drugo: __________ 1 2 3 4 5 
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Na Nemce        

Drugo: __________        

12. V kolikšni meri se po Vašem mnenju učenci spodaj navedenih etničnih skupin na Vaši šoli čutijo 
sprejete? Za vsako etnično skupino obkrožite številko, ki najbolje odraža Vaše stališče.  

 
 Nikakor se ne 

čutijo sprejete. 
Ne čutijo se 

sprejete. 
Ne morem se 

odločiti. 
Čutijo se 
sprejete. 

Čutijo se povsem 
sprejete. 

Slovenci  1 2 3 4 5 

Italijani  1 2 3 4 5 

Madžari  1 2 3 4 5 

Romi 1 2 3 4 5 

Albanci  1 2 3 4 5 

Kenijci 1 2 3 4 5 

Makedonci  1 2 3 4 5 

Bošnjaki (Bosanci) 1 2 3 4 5 

Hrvati  1 2 3 4 5 

Srbi  1 2 3 4 5 

Angleži 1 2 3 4 5 

Kitajci 1 2 3 4 5 

Nemci 1 2 3 4 5 

Drugo: __________ 1 2 3 4 5 

 
 

Za sodelovanje in pomoč se Vam najlepše zahvaljujeva in Vam želiva veliko uspeha pri 
Vašem delu. 
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PRILOGA 3: Deklaracija o spoštovanju 
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