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POVZETEK 

 

Zadnja leta se v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem vključuje vse več otrok, ki so se 

v Slovenijo priselili iz oddaljenih, kulturno precej različnih držav (OECD, 2015; SURS, b. d.). 

Zaradi novega (tudi šolskega) okolja, jezika, kulture, novih navad, običajev in pričakovanj je 

lahko vključitev v šolsko in širše družbeno okolje za te učence precej težka in stresna (npr. 

Knaflič, 1991, 1995; Medvešek in Bešter, 2010). Slovenska zakonodaja sicer predvideva 

določene ukrepe, ki naj bi jim vključitev v novo okolje nekoliko olajšali, a mnoge raziskave (npr. 

Čančar, 2011; Lesar, 2009; Peček in Lesar 2006, Rutar idr., 2018; Skubic Ermenc, 2010, Soklič, 

2012; Vižintin, 2013) kažejo, da jim trenutne oblike dela še vedno niso najbolj naklonjene. 

Posledično ti učenci dosegajo pomembno slabši učni uspeh kot njihovi nepriseljeni vrstniki 

(OECD, 2010, 2015, 2018).  

Ker slovenske osnovne šole večinoma ne ponujajo možnosti učenja materinščine 

učencev priseljencev, ki je po podatkih mnogih raziskav osnova učenju drugih jezikov, in ker 

večini ni ponujeno niti zadostno število ur učenja slovenščine, jezika okolja (Čančar, 2011; 

Soklič, 2012; Peček in Lesar, 2006), se postavi vprašanje, kako ti učenci »uspevajo« pri pouku 

angleščine – tujem jeziku, ki se ga učijo tudi s pomočjo slovenščine. Empirični del magistrskega 

dela ponudi odgovore na ključna raziskovalna vprašanja: ali imajo učenci priseljenci prve 

generacije pri pouku angleščine več učnih težav in/ali slabši učni uspeh kot nepriseljeni učenci, 

kje imajo težave, kaj so vzroki težav, kateri dejavniki pomembno vplivajo na njihovo 

(ne)uspešnost pri pouku angleščine, kakšna so stališča učiteljic angleščine do interkulturnosti 

oz. inkluzivnosti, katere prilagoditve učiteljice angleščine za to populacijo učencev že izvajajo 

ter ali bi bilo smiselno realizirati še kakšne oblike pomoči in prilagoditve dela.   

Izsledki kombinirane kvalitativno-kvantitativne raziskave so pokazali, da se pri pouku 

angleščine velik delež učencev priseljencev prve generacije počuti dobro, dobra polovica 

intervjuvanih učencev celo meni, da je to učni predmet, pri katerem nepriseljeni vrstniki niso v 

takšni prednosti in se zato lahko tu dodatno izkažejo. Vendar pa ob tem za precejšen odstotek 

učencev priseljencev prve generacije velja, da so glede na nepriseljene učence (tudi) pri pouku 

angleščine postavljeni v precej neenak položaj in da tudi pri tem učnem predmetu, zlasti v višjih 

razredih osnovne šole, dosegajo slabše akademske dosežke kot njihovi nepriseljeni vrstniki. 

Učiteljice angleščine se zavedajo svoje vloge glede učenčevega (ne)uspeha pri pouku angleščine 

pa tudi svoje vloge za boljše vključevanje teh učencev v novo (šolsko) okolje. Ideal pravične 

šole vidijo v inkluzivno naravnani šoli, kljub temu pa je v praksi možno zaznati precej malo 

prilagajanja pedagoškega dela. Prilagoditve, ki se izvajajo, so usmerjene predvsem na 

ocenjevanje učenčevega znanja, ne pa toliko na sam vzgojno-izobraževalni proces. Poleg tega 

so nemalokatere prilagoditve in oblike pomoči precej odvisne od nekaterih dejavnikov (npr. 

število učencev priseljencev na šoli). Opažamo tudi, da vključevanje učencev priseljencev (tudi 

pri pouku angleščine) še vedno temelji predvsem na konceptu integracije. Skrb za socialno 

vključenost učencev je še vedno velikokrat spregledana, značilnosti in posebnosti narodno-

manjšinskih skupnosti pa redko upoštevane. Na poti k pravičn(ejš)i šoli (tudi pri pouku 

angleščine) je potrebnega še veliko dela. Pri tem je nujno potreben večji premislek v procesu 

prepoznavanja in odzivanja na vse temeljne vidike neenakosti, ki jih opredeljuje koncept 

pravičnosti 4 R-jev – tako ekonomske kot tudi statusne, politične in emocionalne. 

 

KLJUČNE BESEDE  

Učenci priseljenci prve generacije, angleščina, učenje tujega jezika, jezik okolja, pravično 

šolanje, inkluzivnost.  



  



 

 

ABSTRACT 

 

In the last few years there has been a great number of children included in the educational 

system that have moved to Slovenia from distant and culturally different countries (OECD, 2015; 

SURS, b.d.). Because of the new (school) environment, language, culture, customs, habits and 

expectations the inclusion into the educational and wider social environment could turn out to 

be a challenge and a stressful event for them (e.g. Knaflič, 1991, 1995; Medvešek in Bešter, 

2010). Slovenian legislation has certain laws that enable actions that should make the inclusion 

into the new environment easier for these pupils but a number of researches (e.g. Čančar, 2011; 

Lesar, 2009; Peček and Lesar 2006, Rutar etc., 2018; Skubic Ermenc, 2010, Soklič, 2012; 

Vižintin, 2013) show that current forms of work do not help them as needed. As a consequence 

these pupils achieve significantly poorer academic performance compared to their native peers 

(OECD, 2010, 2015, 2018).  

Since Slovenian primary schools mostly do not have an option of teaching the mother 

tongue of the immigrant pupils, which is the base for learning another language according to 

some researches, and since most of the pupils do not receive the sufficient amount of hours of 

learning the Slovenian language which is the language of the environment (Čančar, 2011; Soklič, 

2012; Peček and Lesar, 2006) the issue arises as how »thriving« are these pupils at learning 

English language – a foreign language being learnt with the support of Slovenian language. The 

empirical part of the master's thesis provides answers to key questions of the research: do 

immigrant pupils of the first generation have more difficulties learning the English language as 

native pupils and/or achieve worse learning success as native pupils, where do the difficulties 

arise, what are the reasons for difficulties, which factors importantly affect their success at 

learning English language, the stance of teachers teaching English language on interculturalism 

and inclusion, which adaptations do the English teachers make for this population of pupils and 

would it be effective to realize other forms of help and adaptations of work.   

Results of a combined qualitative-quantitative research show that at English class a large 

portion of pupils of the first generation of immigrants feel comfortable and half of the pupils are 

the opinion that non-immigrant peers do not have an advantage and can prove themselves during 

class. A large percentage of first generation immigrant pupils are nonetheless put in an unequal 

situation and achieve lower academic achievements and success, especially in higher classes of 

primary school. English language teachers are aware of their role in the pupils success at learning 

English as well as their role for better inclusion of these pupils into new (school) environment. 

Ideally fair school is seen as a school oriented towards inclusion, nonetheless there is not much 

adaptation of the pedagogic work taking place in practice. Adaptations that are taking place are 

oriented mostly towards grading the pupils success and not as much towards the education 

process itself. A significant number of adaptations rely on factors such as the number of 

immigrant pupils in school. We notice that the inclusion of immigrant pupils (including at 

English language class) is based mostly on the concept of integration. Care for social inclusion 

is often overlooked, the characteristics and peculiarities of national minority communities are 

often not considered. In order to reach a fair(er) school (including learning English language) 

there is a lot still to be done. This requires a greater consideration during the process of 

recognizing and responding to all basic aspects of inequality that are determined by the 4R 

concept of fairness – economical, status, political and emotional. 

 

KEY WORDS 

First generation immigrant pupils, English language, learning a foreign language, the language 

of the environment, fair education system, inclusion.   
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UVOD 

Zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na njegov spol, barvo kože, 

socialno, kulturno poreklo, veroizpoved, etnično in narodno pripadnost ter telesno in 

duševno konstitucijo je eden izmed temeljnih ciljev današnjega slovenskega vzgojno-

izobraževalnega (v nadaljevanju VI) sistema (Taštanoska, 2017). Kot podpisnica 

Konvencije o otrokovih pravicah (1989) je Slovenija dolžna nuditi temeljno izobraževanje 

(ki pa mora biti tudi kakovostno in pravično) vsem otrokom. 

Šole se danes srečujejo z veliko heterogenostjo učencev. Raznolikost med njimi je pogojena 

tako z naravnimi (talenti, sposobnosti ipd.) kot tudi (še zlasti) z družbenimi dejavniki 

(socialno-ekonomski status družine, kakovost socialnega okolja, v katerem je otrok odraščal, 

nacionalna in religiozna pripadnost idr.) (Kodelja, 2001; Kroflič, 2002; Lesar, 2013; Peček 

in Lesar, 2006). Čeprav večina teh dejavnikov ni povezana z otrokovimi izbirami, ampak 

gre za okoliščine, v katerih se je rodil, lahko ti močno zaznamujejo njegovo izobraževalno 

pot (Peček in Lesar, 2006). Prav zato sodobni šolski sistemi iščejo rešitev na vprašanje 

»Kako oblikovati šolo, ki bo pravična, torej šolo, ki bo zmanjšala vpliv neizbranih 

dejavnikov in ki bo kakovostna za vse učence?«. 

Raziskave (Heckmann, 2008; Medveš idr., 2008; OECD, 2010, 2015, 2018) potrjujejo, da 

so med učenci, ki zaradi življenjskih okoliščin dosegajo pomembno slabše rezultate od 

svojih vrstnikov, tudi učenci1 priseljenci (prve generacije). V želji po boljšem razumevanju 

njihovega doživljanja pouka angleščine smo proučevali prav to populacijo učencev.  

Kljub temu da danes snovalci koncepta veljavnega VI-sistema v Sloveniji namenjajo 

posebno pozornost zagotavljanju enakih možnosti za vsakogar, ideja inkluzije pa postaja 

norma, ki ji redko kdo upa oporekati, raziskave, ki so nastale z namenom pregleda položaja 

priseljenskih učencev v slovenskih osnovnih šolah (Čančar, 2011; OECD, 2015; Peček in 

Lesar, 2006; Rutar idr., 2018; Soklič, 2012; Vižintin, 2017), kažejo, da trenutne oblike dela 

tem učencem še vedno niso najbolj naklonjene. Predvidene rešitve so izrazito usmerjene v 

učne dosežke, skrb za socialno vključenost učencev pa je (pre)večkrat spregledana. 

Značilnosti in posebnosti narodno-manjšinskih skupnosti so redko upoštevane, med 

pedagoškim kadrom prevladuje prepričanje, da je učenje maternega jezika in razvijanje 

domače kulture nekaj, kar naj učenci priseljenci počnejo doma in ne v večinski družbi. Poleg 

tega se tudi ponujene rešitve ne izvajajo najbolj učinkovito (npr. količina dodatnih ur 

slovenščine za učence priseljence je občutno premajhna). Učiteljice2, ki se velikokrat niti ne 

počutijo dovolj kompetentne za delo s to populacijo učencev, pa posegajo tudi po 

                                                 
1 V besedilu uporabljeni izrazi »učenec priseljenec prve generacije«, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo 

za oba spola. 
2 Na podlagi dejstva, da v slovenskih osnovnih šolah poučujejo večinoma ženske (Tuš in Aranđelović, 2017) 

bomo v magistrskem delu pri pedagoških delavkah uporabljali obliko ženskega spola. Vsi uporabljeni izrazi, 

zapisani v tej obliki, veljajo za oba spola.  
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neustreznih (celo spornih) rešitvah (npr. zmanjševanje kriterijev, usmeritev učenca kot 

učenca s posebnimi potrebami). 

Glede na to, da učenci priseljenci v Sloveniji v večini nimajo možnosti učenja materinščine, 

prav tako večini ni ponujeno zadostno število dodatnih ur slovenščine, jezika okolja, ki je 

njihov učni jezik in za večino (vsaj na začetku) hkrati tudi tuj (oz. nepoznan) jezik, se 

sprašujemo, kako ti učenci »uspevajo« pri pouku angleščine – tujem jeziku, ki se ga učijo 

tudi s pomočjo slovenščine. Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali je pouk angleščine v 

slovenski osnovni šoli za učence priseljence prve generacije pravičen. Se učenci priseljenci 

pri učenju angleščine, srečujejo s kakšnimi težavami in kakšne te so? Zanima nas, kateri 

dejavniki pomembno vplivajo na učni (ne)uspeh učencev priseljencev pri učnem predmetu 

angleščina, katere prilagoditve dela in pomoč učencem priseljencem prve generacije nudijo 

trenutna zakonodaja in učiteljice angleščine ter ali bi bile za omogočanje enakih možnosti 

uspeha pri angleščini smiselne še kakšne prilagoditve. Z raziskavo želimo pridobiti vpogled 

v proučevano tematiko v domačem prostoru, saj je bila do sedaj na to temo narejena le ena 

raziskava – študija primera ruske učenke priseljenke v prvem razredu slovenske osnovne 

šole (Vilič, 2015).  

Za lažje razumevanje tematike v prvem poglavju magistrskega dela predstavljamo nekatere 

ključne pojme povezane s priseljevanjem oziroma s priseljenci prve generacije, opisujemo 

demografske značilnosti priseljencev, ki se priseljujejo v Slovenijo, ter vse skupaj povežemo 

z značilnostmi učencev priseljencev prve generacije, ki jih kažejo že opravljene raziskave 

(npr. Knaflič, 1991, 1995; Medvešek in Bešter, 2010; Miketič, 2009).  

Ker odzivanje na težave oziroma izzive učencev priseljencev prve generacije pomembno 

vpliva na njihovo vključevanje in delovanje v novem okolju in ker so ti učenci v slovenskem 

šolskem sistemu deležni precej različnih odzivov (Lesar, 2009), v drugem poglavju 

predstavimo, kako so se nanje odzivali v (ne tako daljni) preteklosti in kakšno odzivanje 

danes velja za strokovno utemeljeno.  

 

Nadaljujemo z vprašanjem zagotavljanja pravične šole, kjer opišemo trenutno prevladujoče 

pojmovanje pravičnosti v našem šolskem sistemu in predstavimo najnovejši predlagani 

koncept pravičnosti (4 R-jev). V tem poglavju se tudi sprašujemo, ali trenutno zasnovani 

šolski sistem ponuja učencem priseljencem pravično izobraževanje, oziroma kje so potrebne 

spremembe.  

Četrto poglavje namenjamo jezikom učencev priseljencev. Znotraj tega poglavja 

predstavimo podobnosti in razlike usvajanja in učenja maternega jezika, jezika okolja in 

tujega jezika. Dotaknemo se dejavnikov, ki vplivajo na usvajanje in učenje drugih jezikov, 

vpliva maternega jezika na usvajanje in učenje drugih jezikov ter kaj pomeni za posameznika 

usvajanje in učenje več jezikov hkrati.  
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V petem poglavju se osredotočimo na (tuj jezik) angleščino v slovenski osnovni šoli. S 

pregledom kurikuluma in znanj, ki jih učenci pri pouku angleščine razvijajo znotraj 

posameznih jezikovnih spretnosti skozi vsa triletja osnovne šole, predstavimo, kaj se pri tem 

predmetu od učencev pričakuje oziroma katero znanje učenec pri tem predmetu pridobi(va). 

V tem delu predstavimo tudi možne težave, ki bi jih učenci priseljenci pri pouku angleščine 

lahko imeli, pa tudi nekatere možne oblike pomoči, ki jih učencem lahko ponudijo učiteljice, 

vrstniki ter nevladne in prostovoljne organizacije.  

Teoretičen del zaključimo s predstavitvijo oblik pomoči, ki jih pri pouku angleščine ponuja 

učencem priseljencem in učiteljicam trenutno veljavna zakonodaja. 

V empiričnem delu najprej predstavimo namen raziskave ter cilje in raziskovalna vprašanja. 

Nadaljujemo z opisom uporabljene metodologije, čemur sledi analiza podatkov in 

interpretacija dobljenih rezultatov. Ugotovitve raziskave razdelimo v šest podpoglavij, ki jih 

oblikujemo glede na zastavljene cilje. V prvem delu raziščemo, ali imajo učenci priseljenci 

prve generacije pri pouku angleščine več učnih težav kot njihovi nepriseljeni vrstniki, katere 

so te težave in kje anketirane učiteljice angleščine vidijo vzroke teh težav. Poleg tega 

raziščemo še, ali na verjetnost pojava učnih težav pri pouku angleščine vpliva starost učenca 

oz. triletje, v katero se vključi, in država, od koder prihaja. V naslednjem podpoglavju 

raziščemo, ali med izbranimi dejavniki še kateri pomembno vplivajo na (ne)uspešnost 

učencev priseljencev prve generacije pri pouku angleščine in katere dejavnike zaznavajo kot 

pomembne učiteljice angleščine. Nadaljujemo z raziskovanjem stališč učiteljic angleščine 

do interkulturnosti in inkluzivnosti, kjer ugotavljamo, kakšna je po oceni anketiranih 

učiteljic angleščine pravična šola, nato pa preverimo še, kako svoj ideal pravične šole 

prenašajo v realni pouk. Zatem raziščemo, katere prilagoditve anketiranke vključujejo v 

svoje pedagoško delo z učenci priseljenci prve generacije ter ali bi za lažje vključevanje 

učencev priseljencev potrebovale še kakšne oblike pomoči in prilagoditve dela. V zadnjem, 

šestem podpoglavju predstavimo nekatere dodatne ugotovitve, do katerih smo prišli med 

raziskavo. Z izjemo tretjega, v vsakem podpoglavju vključimo tudi pogled učencev, kar nam 

omogoča kompleksnejšo sliko o izbrani tematiki. V skladu s predstavljenimi ugotovitvami 

pričujoče delo zaključimo s temeljnimi ugotovitvami raziskave. 
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1 UČENCI PRISELJENCI PRVE GENERACIJE  

 

V zadnjem času je priseljenska tematika v večini evropskih družb zelo aktualna. Učiteljice 

navajajo, da je skoraj v vsakem razredu tudi kakšen na novo priseljen učenec, zato se vedno 

večkrat zastavlja vprašanje »Kako delati z učenci priseljenci?«. Vprašanje je kompleksnejše, 

kot se morda zdi, odgovor pa zahteva precej vedenja o širšem razumevanju družbenega 

položaja priseljencev in razvoju identitete, zato bomo tudi sami najprej predstavili nekatere 

ključne izraze, procese in pojave, povezane s priseljenstvom. 

 

1.1 Opredelitev priseljencev 

 

Zaradi različnih poimenovanj in opredelitev izraza priseljenec na (navidezno preprosto) 

vprašanje »Kdo je priseljenec?« sploh ni tako preprosto odgovoriti. Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (2000) za priseljenca opredeli vsakega, ki »se priseli«, besedno zvezo 

»priseliti se« pa razloži kot »priti živet, prebivat kam« (lahko tudi prišlek, prišlec). Slovar 

mednarodnega prava (Glosar migracij, 2006: 46) izraz opredeli še nekoliko natančneje in 

pojasni, da na mednarodni ravni zanj ni splošno sprejete definicije, a da »najpogosteje 

označuje vse primere, ko oseba samostojno, brez vpliva drugih zunanjih dejavnikov, sprejme 

odločitev, da bo migrirala zaradi osebnih ugodnosti. Pojem vključuje osebe in njihove 

družinske člane, ki potujejo v druge države ali območja, da si izboljšajo materialne ali 

socialne razmere ter nadaljnje možnosti zase in za življenje svojih družin«.  
 

Definicije priseljencev so oblikovane na podlagi različnih kriterijev; na podlagi države 

priseljevanja in države rojstva (zunanje, notranje selitve), razloga preseljevanja (npr. 

življenjska ogroženost ali nezadovoljstvo s pogoji trenutnega bivanja), namenom 

preseljevanja (začasna ali stalna preselitev) ipd. Pri definiranju otrok priseljencev definicije 

vključujejo tudi rojstvo in/ali državljanstvo njihovih staršev (Anderson in Blinder, 2017). 

M. Medvešek (2007: 30) opozarja, da pri opredeljevanju priseljencev upoštevanje zgolj 

enega kriterija ni zadostno in je priporočljivo upoštevati vsaj dva. 
 

Poleg različnih definicij se v slovenski in tuji literaturi za priseljence pogosto uporabljajo 

tudi drugi izrazi (sinonimi), in sicer migranti, selivci, tujci ter njihove izpeljanke. 

Opredelitev in poimenovanje skupine je za posameznika pomembna, saj omogoča ali 

onemogoča pridobitev posebnega statusa, z njim pa tudi določene pravice. V Resoluciji o 

migracijski politiki Republike Slovenije (2002) se omenja pomembnost opredelitve 

priseljenca tudi za oblikovanje imigracijske in integracijske politike. Vsako poimenovanje 

spremljajo določene specifičnosti, pa tudi različne konotacije, ki se pri tovrstni populaciji 

pojavljajo predvsem v negativni obliki. Zavedati se moramo, da »poimenovanje samo po 

sebi lahko zaznamuje človeka in lahko v marsičem določa tudi njegove življenjske 

možnosti« (Medvešek in Bešter, 2010), zato je pomembno, da pri poimenovanju omenjene 

skupine izbiramo čim bolj nevtralne izraze. N. Vrečer (2007) opisuje primer, kako so se 

prisilni priseljenci iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji pogosto poimenovali kot begunci, 
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ko so govorili o svojih pravicah, sicer pa niso želeli biti tako poimenovani, saj jim je ta izraz 

utrjeval identiteto žrtve. 
 

V nekaterih zakonih in pravnoformalnih dokumentih Republike Slovenije (v osn RS) (npr. 

Smernice, 2009), pa tudi v demografskih statistikah Statističnega urada RS (v nadaljevanju 

SURS), zasledimo izraz tujec, ki je v Zakonu o tujcih (2018) razložen kot »vsakdo, ki nima 

državljanstva RS.« Poleg tega, da večina razlag izraza tujec upošteva le kriterij državljanstva 

posameznika, kar ga naredi za izredno širok pojem, ne moremo mimo njegove negativne 

konotacije, ki jo je možno zaznati v izrazu. Zaradi korena »tuj« beseda sama po sebi 

predstavlja stigmo. Južnič (1993) omenja, da se ob percipiranju tujega vedno vrinja neko 

nelagodje, saj je tujstvo nekaj, kar ni domače, je neznano, nespoznano, nerazumljivo in 

nerazumljeno. Na stigmatiziranost izraza so opozorili tudi predstavniki Slovenske 

filantropije na strokovnem posvetu 23. septembra 2009, kjer so izraz nadomestili z izrazom 

učenci in dijaki z migrantskim ozadjem, predavateljica M. A. Vižintin pa je na tem istem 

posvetu uporabljala izraz otroci priseljenci (Slovenska filantropija 2009, v Soklič, 2012). 
 

Pogosto uporabljen izraz je tudi migrant (Resolucija o migracijski politiki RS, 2002; 

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

v RS, 2007; Evropska komisija, 2008), sinonim izrazu selivec. V osnovi selitve delimo na 

priselitve ali imigracije in izselitve ali emigracije, kar pripelje tudi do drugačnih 

poimenovanj ljudi – tisti, ki se priselijo so priseljenci ali imigranti, tisti, ki se izselijo pa 

izseljenci ali emigranti. Izraz migrant je torej nadpomenka besedi priseljenec, saj vključuje 

tako vidik priseljevanja kot izseljevanja, zaradi česar J. Žitnik Serafin (2008) poimenovanje 

označi za racionalnejše ter s tem pojasni, zakaj izraz postopoma izpodriva izraza priseljenci 

in izseljenci, pa vendar pravi, da se ji nadomeščanje izrazov priseljenci in izseljenci z 

izrazom migranti (tudi selivci) zdi dokaj tvegano. Ob navedbi definicije iz Slovarja 

slovenskega knjižnega jezika (2000): »migrant – kdor spreminja stalno ali začasno bivališče, 

zlasti iz gospodarskih vzrokov«, opozori na nedovršni glagol »spreminjati se«, namesto 

dovršnega glagola »spremeniti se« – kar kaže na to, da migranti pridejo v državo 

sprejemnico3 le za kratek čas, kar pa pri večini ne drži. Ob tem poudarja, da takšno 

pojmovanje vpliva na to, da te skupine ljudi »ne moremo« in ne obravnavamo kot 

enakopravne prebivalce (naše) države, kar ima lahko dolgoročne posledice na odnose 

narodne večine do priseljenih manjšin in celo odnos države do njih, zaradi česar se temu 

izrazu raje izogiba.  
 

V pričujočem delu se terminoloških zadreg ob uporabi pojmov tujec in migrant/selivec 

zavedamo, zato bomo uporabljali izraz priseljenec. Ker se naša raziskava nanaša na otroke, 

ki obiskujejo osnovno šolo, bomo uporabljali izraz otroci priseljenci oz. učenci priseljenci. 

Za namene naše raziskave bodo otroci/učenci priseljenci tisti, ki so se rodili v drugi državi, 

so že sprejeli kulturo in jezik matične države ter so se v sprejemno državo, v našem primeru 

Slovenijo, priselili. Specifično govorimo o otrocih/učencih priseljencih prve generacije.  

                                                 
3 Pogosto je uporabljen tudi izraz država gostiteljica, a ker ta nakazuje, da država priseljence gosti, kar v večini 

primerov ni res, bomo v magistrskem delu uporabljali izraz država sprejemnica.  
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Po definiciji SURS-a se med priseljence prve generacije uvrščajo vsi tisti priseljenci, katerih 

prvo prebivališče je bilo v tujini. Žigon (1998: 97) poda nekoliko ožjo definicijo in kot 

priseljence prve generacije opredeli vse tiste priseljence, ki so bili rojeni v matični domovini 

in so tam preživeli vsaj nekaj let, oziroma so bili deležni primarne in so vsaj začeli s 

sekundarno socializacijo (pojmi razloženi v nadaljevanju). Za priseljence prve generacije 

navadno velja, da z migracijo izboljšajo svoje življenske pogoje, njihovi interakcijski vzorci 

ostajajo v večini povezani z lastno etnično skupnostjo, stiki z večino pa so omejeni na 

področje dela, zaradi česar pogosto ostajajo na ravni »gostujočih delavcev« (Razpotnik, 

2002a: 40).  

 

1.2  Identiteta 

 

Kot pravi M. Nastran Ule (2000), si človeškega življenja ne moremo predstavljati brez 

nekega védenja o tem, kdo so drugi in kdo smo mi sami. Ko na primer srečamo tujca, ga 

najprej lociramo na svojem »mentalnem zemljevidu« – ga identificiramo.  
 

Pri razlagi pojma identiteta se Oxfordski slovar angleškega jezika (prav tam) opre na latinski 

koren besede »identitas« (idem pomeni isti) in poudari dva osnovna pomena pojma 

identitete: koncept istosti (v čem sem enak drugim) in koncept posebnosti, razločevalnosti 

(v čem se od drugih razlikujem). M. Nastran Ule (prav tam) ob tem doda, da je identiteta 

nekaj aktivnega; je obenem praksa in proces – nikoli ni končana in nikoli dokončana. 
 

Identiteta je kompleksen pojav (Čurin Radovič, 2003: 65). Ukvarjanje z njo nas privede v 

mejno območje med psihologijo in sociologijo, kjer nujno pride do določenih pojmovnih 

nejasnosti (Nastran Ule, 2000: 82). Južnič (1993: 11–12) jo razčleni na: 

1. osebno identiteto, ki se nanaša na posameznika in je značilna po svoji dvojnosti, 

saj jo sestavljata: 

a. avtoidentifikacija, ki si jo posameznik pripiše sam – takega se prepoznavam 

sam;  

b. identifikacija, ki je posamezniku določena s strani družbe – takega me 

prepoznavajo drugi; 

2. in skupinsko identiteto, ki naj bi dosegla enakost ali vsaj podobnost med vsemi, ki 

pripadajo določeni skupnosti. Kot piše Žigon (1998: 18) se ta identiteta veže na 

človekovo družljivost, saj je človek po naravi družabno bitje. Posameznik lahko 

svojo pripadnost skupini izraža z izbiro življenjskega stila, z uporabo šeg, navad, 

jezika, pozna in spoštuje z zakoni urejene pravice in obveznosti ter s svojim 

vedenjem prenaša in zagotavlja kontinuiteto skupine (Južnič, 1993: 140). Znotraj 

neke kulture se posameznik lahko identificira z različnimi skupinami, ki se 

medsebojno usklajujejo in določajo njegovo podobo, pri čemer govorimo že o drsni 

ali premikajoči identiteti, s tem povezano pa tudi o identitetnem preklopu, ki se 

pogosto povezuje z jezikovnim kodnim preklopom (kadar govorim slovensko, je 
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moja identiteta vezana na slovenski kontekst, ko govorim angleško pa prevzamem 

angleško identiteto) (Žigon, 1998: 18). 
 

Uporabili bomo definicijo identitete, ki jo navede Žigon (1998: 17):  

»Identiteta je odraz odnosa, ki ga je človek vzpostavil do samega sebe in do skupine, 

v kateri živi. Je pojav, ki nastane v vzajemnem odnosu in vplivu med posameznikom 

in družbo. Pri posamezniku se vzpostavi skozi posamezne faze socializacijskega 

procesa. Je predvsem rezultat identifikacije (imitacije) z drugimi in nato s samim 

seboj. Temelji osebnostne identitete so postavljeni v primarni socializaciji. Ta pa nosi 

v sebi posebnosti posamezne kulture, ki je vedno na nek način drugačna, izolirana od 

druge. Tako se v posameznika vsadijo norme, vrednote, simbolni sistem … 

specifične družbe, ki je nosilka njegove socializacije. Gre za njen prenos, 

kontinuiteto, samoreprodukcijo.«  
 

V definiciji zaznamo povezanost posameznika z družbo, ki je pomemben dejavnik pri 

oblikovanju identitete. Kot pravi Južnič (1993), je identiteta odvisna od priznanj in 

pripoznanj drugih, saj se prav s temi pripoznavanji posameznik identificira. Pripadnost 

določeni družbi, skupini, je ena glavnih sestavin osebnostne identitete, pri tem pa igra 

pomembno vlogo tudi etnična identiteta (Žigon, 1998: 19).  

 

1.2.1 Etnična identiteta 

Pri etnični ali narodnostni identiteti gre za skupinski vidik posameznikove identitete 

(Lukšič-Hacin, 1999: 49). Vogrinc (2003: 38) z izrazom povezuje poimenovanje nečesa 

nacionalno posebnega v kulturnih dobrinah, storitvah in zapuščini. Vsak narod ima namreč 

svoj nacionalni karakter oziroma svoje trajne skupne značilnosti, kot so življenjski slog, 

zgodovinski spomin, vedenje ipd. (Žigon, 1998: 19). Posamezniku je etnična identiteta 

dodeljena z rojstvom. Z identifikacijo z etnično skupino, v kateri je rojen, prevzame njene 

norme, stališča idr. Svojo pripadnost tej skupini izkazuje z uporabo različnih simbolov (npr. 

zastava, grb, himna), ritualov, pa tudi z določeno hrano, pijačo, petjem, plesom, glasbo, 

oblekami ipd. (Lukšič-Hacin, 1995: 167). S tem si vzpostavlja lastno podobo, hkrati pa se 

»izgublja« v skupinski simboliki in se odpoveduje svoji zasebni, individualni identiteti 

(Južnič, 1993: 231). 
 

V povezavi z etnično identiteto ima pomembno vlogo jezik, saj je eden ključnih elementov 

njenega oblikovanja. Poleg sporazumevalne funkcije (komunikacija je bistvena za obstoj 

družbe) je pomemben tudi za prenos izkustev, znanj, sposobnosti ter kot proizvod oziroma 

del kulture določene etnične skupine (Žigon, 1998: 20). Kadar se oblikuje nova nacionalna 

država, postane jezik pomemben dejavnik dokazovanja narodne samobitnosti, jezikovna 

politika pa ena glavnih državotvornih politik (Roter, 2005: 239). Dolar (2003:21) na primer 

navaja, da slovenstvo v zadnjih tisoč letih ni preživelo zaradi svoje politične, ekonomske ali 

vojaške moči, pač pa prav skozi svoj jezik in naslonitev na svojo kulturo. Zato se ne gre 

čuditi, zakaj je prav zagotavljanje pogojev za rabo, ohranjanje in razvoj manjšinskih jezikov 

ključen element mednarodnega varstva narodnih manjšin (Roter, 2005).  
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Pri osebah, ki se priselijo v drugo državo, v kateri veljajo drugačni kulturni elementi, uporaba 

simbolov in drugih značilnosti izvorne države oziroma kulture pomeni ohranjanje svoje 

identitete. Pomeni ne izgubiti sebe. S pripoznavanjem in spoštovanjem te drugačnosti lahko 

večinska družba priseljencem ohranjanje svoje identitete olajša, z zahtevo po opustitvi 

elementov izvorne kulture in podreditvi elementom večinske družbe, pa jim lahko to precej 

oteži. Na tem mestu je treba omeniti, da pri ohranjanju etnične identitete učencev 

priseljencev igra odločilno vlogo tudi šola. Kot VI-ustanova v procesu sekundarne 

socializacije (pojem razložen v nadaljevanju) namreč pomembno vpliva tudi na oblikovanje 

in ohranjanje identitet učečih se. Učencem priseljencem lahko oblikovanje in ohranjanje 

identitete omogoča z izbiro različnih vsebin, ki se dotikajo tudi njihove izvorne kulture, z 

nudenjem različnih (interesnih) dejavnosti, izbirnih predmetov, povezanih z njihovo kulturo, 

predvsem pa z možnostjo učenja njihove materinščine. B. Hanuš (2010: 124‒126) opozarja, 

da ni dobro, če pri opismenjevanju šola vzgaja v nasprotju z vrednotami staršev, in da je 

treba njihova stališča in vrednote spoštovati, tudi če se te razlikujejo od prevladujočih 

(seveda, če ta niso radikalna, ekstremistična). Treba se je namreč zavzemati za vzgojo, ki 

gradi na podlagi spoštovanja človekovih pravic in ena temeljnih človekovih pravic je prav 

ta, da se nihče ne počuti izločenega zaradi verske, etnične pripadnosti ali drugih okoliščin. 

 

1.2.2 Vprašanje obstoja dveh identitet 

Omenili smo že, da se posameznik lahko istoveti z različnimi skupinami ter v njih zavzema 

različne položaje in vloge. V tem primeru lahko pride do drsne oziroma premikajoče 

identitete, ki je nestalna, prilagodljiva in se sprotno vzpostavlja odvisno od kontekstualnih 

sprememb ali do identitetnega preklopa, ki pomeni prehod iz enega kulturnega vzorca ali 

jezikovnega koda na drugega (Lukšič-Hacin, 1999: 43‒44). K. Skubic Ermenc (2007, v 

Čančar, 2013: 5) navaja, da je predpogoj za spoštovanje in sprejemanje elementov druge 

kulture oblikovana lastna kulturna identiteta. V novo družbo se po njenem mnenju lahko 

produktivno in kreativno vključujejo le tisti posamezniki, ki s svojo identiteto nimajo težav. 

Otrokom, ki so še v fazi oblikovanja lastne identitete, bi torej sočasni obstoj dveh različnih 

kultur lahko povzročal težave, na kar opozarjajo tudi drugi avtorji (npr. Hanuš, 2010; Lukšič-

Hacin, 1995; Miketič, 2009). Grajenje lastne identitete je kompleksen proces že pri 

»običajnem« posamezniku, kadar pa se ta znajde med spojem in/ali navzkrižjem dveh 

kulturnih tradicij, dveh jezikov in dveh načinov življenja, je to še toliko bolj kompleksno. 

Razpetost med dvema kulturama – na eni strani zahteve družine, da ostanejo zvesti svoji 

izvorni kulturi, na drugi strani pa družba, ki prepoveduje biti to, kar so (Hanuš, 2010: 124–

126) – v njih lahko povzroči zmedo in razklanost. Želja pripadati obema in občutek nujnosti 

izbirati le eno, lahko vodi do resnih težav pri oblikovanju lastne identitete. Par Suarez-

Orozco (2001: 118) pri tem navaja, da lahko posameznik v takšni situaciji ohranja zvezo z 

večinsko skupino, hkrati pa se zavestno (in nezavedno) distancira od svoje etnične skupnosti; 

na drugi strani lahko aktivno odklanja norme, vrednote in pričakovanja dominantne skupine; 

ali pa »krmari« nekje na sredini in se aktivno bori ohranjati povezave tako s svojo etnično 

skupino kot večinsko populacijo. Ob vsem tem lahko prihaja tudi do drugih težav: pri 
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učencih priseljencih npr. do učnih težav, zaprtosti vase ipd. M. Lukšič-Hacin (1995: 120) 

omenja tudi, da pri otrocih, ki se jim zaradi selitve spremeni okolje primarne socializacije, 

ali pa je obdobje sekundarne socializacije neskladno z obdobjem primarne socializacije, 

lahko pride do pojava razdvojene osebnosti.   

 

Pri oblikovanju posameznikove identitete imajo velik pomen njegovi pomembni drugi. To 

niso le njegovi starši, sorodniki, prijatelji, ampak tudi učiteljice, sošolci idr. (Suarez-Orozco 

in Suarez Orozco, 2001). Zato je izredno pomembno, da se pedagoški delavci zavedamo 

pomembnosti identitete, njenega pripoznavanja ter resnih posledic, ki jih lahko posamezniku 

povzročimo z nepripoznanjem njegove identitete. 

 

1.2.3 Kultura  

Burnet Tylor (1871, v Žigon, 1998: 20) navaja, da je kultura »kompleksna celota, ki vsebuje 

znanje, vero, umetnost, moralo, zakone, običaje in katere koli druge sposobnosti in navade, 

ki jih človek pridobi kot član družbe.« K temu dodaja, da posredovanje vrednot, vzorcev 

idr., značilnih za določeno kulturo, z metodami učenja, ki se razlikujejo od kulture do 

kulture, naredi kulturo za sredstvo in vsebino učenja hkrati.  
 

Kultura, v katero se rodimo, pomembno vpliva na našo identiteto, saj vrednote, vzorce idr. 

te kulture s socializacijo ponotranjimo (Lukšič-Hacin, 1999: 35). Zaradi te podzavestne ravni 

(ko nekega dejanja ne znamo razložiti, saj ga prevzamemo nezavedno in bi zanj lahko rekli, 

da je nekako »vsajen« v nas), popoln prevzem druge kulture ni mogoč v eni sami, celo ne v 

dveh generacijah (Žigon 1998: 21). 
 

Kulture različnih družbenih skupnosti so si različne in med njimi se pogosto vzpostavlja 

odnos večvrednosti oz. manjvrednosti. Kriterij razvrščanja je razvitost kulture/družbe, pri 

čemer so kriteriji izrazito evropocentrični, saj elementi evropskih kultur/družb veljajo za 

najrazvitejše (Lukšič-Hacin, 1999: 31). Ko ena kultura dominira nad drugo, pogosto prihaja 

do zaničevanja podrejene kulture, kar negativno vpliva na posameznike te kulture in njihovo 

identiteto. Taylor (1992) pravi, da je prav zaradi identitete pripadnikov manjšin/podrejenih 

skupin nujno, da ohranjajo lastno kulturno identiteto. Ob tem poudari velik pomen priznanj, 

zaščite kulturne tradicije, kulturnih dosežkov teh skupin s strani dominantne kulture.  

 

1.2.4 Socializacija  

Človek ob rojstvu sam po sebi še ni družbeno in kulturno bitje, je le rojen z dovzetnostjo in 

podedovanimi predispozicijami, ki mu nudijo možnosti, da to postane. Uresničitev tega pa 

lahko doseže, če je podvržen procesom socializacije (Lukšič-Hacin, 1995: 97). Južnič (1989: 

25) socializacijo opredeli kot »vpeljevanje posameznika v objektivni svet človeške družbe 

in njenih delov«. S tem procesom posameznik ponotranji družbeni svet in kulturo družbe, v 

kateri je rojen. V procesu socializacije si človek ustvari predstave o družbenem svetu, obliko 

družbene zavesti, način mišljenja, govora in komuniciranja, način čustvovanja in 

vrednotenja. Prevzame norme in delovne navade ter izoblikuje svojo identiteto kot občutek 

pripadnosti tako človeški vrsti kot tudi narodu, družbenemu razredu – pridobi občutek 
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lojalnosti. S socializacijo se izoblikuje njegova osebnost kot individualnost, hkrati pa 

postane tudi »ud družbene in kulturne celote« (prav tam: 21–23). 
 

V procesu vpeljevanja v družbo posameznik ne more izbirati, v katero družbo se bo vključil, 

saj je to določeno s tem, v kateri družbi se rodi. Obdajajoča družba tako zanj predstavlja 

edini obstoječi in sam po sebi umeven svet. S tega vidika socializacija ni le proces 

vključevanja posameznika v družbo in proces razvoja posameznikove osebnosti, ampak gre 

tudi za proces reprodukcije obstoječe družbe (Peček Čuk in Lesar, 2009: 27). 
 

Najpomembnejši dejavnik socializacije je govorica oziroma prvi jezik, saj ob njegovem 

prepletanju s situacijami in situacijskimi spremembami otrok postopno ponotranji svet 

simbolov in pomenov, ki so temelj komunikacije (Lukšič-Hacin, 1995: 99). Po kriteriju 

intenzivnosti vpliva okolja na izoblikovanje otrokove osebnosti v posameznih otrokovih 

obdobjih večina avtorjev proces socializacije deli na primarno in sekundarno socializacijo: 
 

a. Primarna socializacija se odvija v družinskem krogu v prvih letih otrokovega 

življenja. V tem obdobju se začne otrok zavedati svojega telesa, razvija samozavedanje, 

z enačenjem samega sebe s skupino, v katero sodi (družino), pa začne oblikovati tudi 

skupinsko identiteto (Žigon, 1998: 23). M. Lukšič-Hacin (1995: 98) opozarja, da gre 

za »emocionalno zelo razgibano obdobje, ko je otrok povsem odprt za zunanje vplive 

in vključuje več kot le spoznavno učenje.« Otrok zavestno in nezavedno posnema 

pomembne druge (mama, oče, bratje, sestre idr.), dokler ne oblikuje lastne identitete 

(Žigon, 1998: 23).  

b. Sekundarna socializacija nastopi, ko pride posameznik v stik s širšim okoljem. Gre 

za nekakšno nadgradnjo primarne socializacije. Posameznik ima na tej točki že grobo 

oblikovano osebnost, procesi sekundarne socializacije pa ga vpeljejo še v nova 

področja družbe, v kateri živi. Ta stopnja ne temelji več toliko na čustvih, zanjo je 

značilna večja anonimnost, njen svet pa je institucionaliziran in brezoseben. Novi 

procesi lahko delno spremenijo učinke primarne socializacije, ne morejo pa jih 

izpodriniti (Lukšič-Hacin, 1995:100). Berger in Luckmann (1988: 129) vidita bistvo 

sekundarne socializacije v ponotranjanju institucionalnih »podsvetov« in pridobivanju 

znanja, ki izhaja iz posebnih družbenih vlog. Pojavi se posameznikova kritičnost, 

nasprotovanje in tudi odpor do same socializacije (Žigon, 1998: 24). 
 

Šola spada med pomembne dejavnike sekundarne socializacije, saj se tam otrok, poleg 

socializacijskih vplivov vrstnikov, sreča z novimi vzorniki (npr. učiteljice), z novim tipom 

odnosov (npr. disciplina, delo, tekmovanje) in z novim tipom učenja (npr. vrednotenje 

oziroma ocenjevanje) (prav tam: 25). Žigon (prav tam: 25) šolo označi tudi za prvo 

eksplicitno politično ustanovo, s katero se sreča posameznik, saj ta prenaša sistem in 

predstavlja ideološki aparat države.  
 

Ker sekundarna socializacija nadaljuje procese primarne socializacije, je za uspešno 

socializacijo posameznika nujno, da je osnovna struktura sekundarne socializacije podobna 

primarni, saj v nasprotju to lahko vodi do neuspešne socializacije. Otroci priseljenci prve 



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   11 

 

generacije, ki se s starši iz domačega okolja izselijo v različnih starostnih obdobjih, z 

razlikami v »dovršenosti« tako primarne kot sekundarne socializacije, so pogosto 

izpostavljeni takšnemu neskladju (med primarno in sekundarno socializacijo). V novem 

okolju se mlajšim otrokom »lomi« že primarna socializacija, pri malo starejših lahko pride 

do že omenjenega razhajanja med primarno in sekundarno socializacijo, pri še nekoliko 

starejših pa lahko pride do »lomljenja« procesov sekundarne socializacije, ki je v starem 

okolju pred socializacijskim neskladjem zaradi selitve že pustila sledi v otrokovi osebnosti. 

Starši, ki v novo okolje pridejo z že oblikovano osebnostjo, so po priselitvi podvrženi le 

procesom resocializacije4, pri otrocih pa resocializacija poteka vzporedno s še nedovršeno 

socializacijo, zato zanje izselitev iz domačega okolja predstavlja precej kompleksnejši 

problem (Lukšič-Hacin, 1995: 100–102).  

  

1.3 Vključevanje v novo okolje   

 

V novem okolju se vsi priseljeni posamezniki soočajo z novimi razmerami in s procesi 

prilagajanja nanje. Med večinsko družbo in priseljenimi posamezniki ali skupinami potekajo 

različni zbliževalni (kooperacija, akomodacija, adaptacija, asimilacija) in/ali ločevalni 

(konflikti, nasprotovanja, tekmovanje, segregacija, višje stopnje asimilacije idr.) procesi 

(Žigon, 1998: 32). Ob govoru vključevanja določenega posameznika ali skupine v novo 

okolje se pogosto omenja pojem asimilacija, ki je lahko tako zbliževalni kot ločevalni 

proces, odvisno od njene stopnje. Gre za dolgotrajni proces prevzemanja kulture novega 

okolja, ki do končne, popolne asimilacije, poteka skozi različne stopnje. Ker gre za družbeni 

proces, lahko njegovi procesi stečejo šele takrat, ko imajo priseljenci možnost interakcije z 

domačini in institucijami novega okolja. Njegova skrajna stopnja je dosežena takrat, ko 

priseljenci popolnoma prevzemajo načine obnašanja, mišljenja ter vrednote in kulturo 

novega okolja (Klinar, 1976: 142). Pri tem procesu gre po navadi za enostransko prilagajanje 

večinski kulturi, ki je uspešnejše, če je večinska kultura podobna posameznikovi izvorni 

kulturi (vera, barva kože, jezik, zgodovinski spomin ipd.). Kljub možnim podobnostim pa 

je, zaradi nekaterih kulturnih vzorcev, ki jih priseljenec ali etnična skupnost že prevzame in 

so v njem zasidrani tako globoko, da jih na zavestni ravni ne more izbrisati, popolna 

asimilacija mogoča šele po več generacijah (Južnič, 1978: 525, v Žigon, 1998: 29). Različni 

avtorji različno opredeljujejo tako sam pojem asimilacija kot tudi njene stopnje. Klinar 

asimilacijske procese razdeli po sledečem modelu (Klinar, 1976: 137–165, Lukšič-Hacin, 

1995; Žigon, 1998): 

1. Akomodacija in adaptacija – integracija    

Akomodacija je proces minimalnega prilagajanja priseljencev kulturi 

večinske družbe, pri čemer se med priseljenci in domačini vzpostavi 

                                                 
4 Resocializacija označuje ponovno socializacijo ob vstopu v novo, drugačno kulturo. Gre za preoblikovanje 

in prilagoditev na nove razmere (Lukšič Hacin, 1995: 103). Z njo se v večji meri srečujejo priseljenci, 

popotniki, bolniki, zaporniki idr., delna resocializacija pa je v vsakdanjem življenju prisotna kot prilagajanje 

družbi, poklicu, življenju po nesreči ipd. (Žigon, 1998: 25). 
 



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

12 

 

minimalni kompromis, s katerim se preprečujejo morebitni medsebojni 

konflikti. Je prvi pogoj za mirno sožitje (Žigon, 1998: 32). 

Adaptacija (prilagoditev) in integracija (vključitev) pa sta procesa, pri katerih 

priseljenska družba ohranja svojo etnično identiteto, hkrati pa sprejema tudi 

določene elemente in vrednote kulture okolja/večinske družbe (Lukšič-Hacin, 

1995:74). Priseljenci tako postajajo člani večinske družbe, hkrati pa ohranjajo 

svojo primarno kulturno identiteto (Žigon, 1998:32). 

2. Asimilacija 

a. Akulturalizacija (kulturna asimilacija) je najnižja stopnja asimilacije, pri 

kateri posameznik površno povzema elemente večinske kulture na ravni 

sekundarnih odnosov, s čimer ne poseže na raven globljih primarnih odnosov 

(Klinar, 1989). Kot novi prebivalci države, za delovanje v novi družbi, so 

priseljenci prisiljeni sprejeti nekatere elemente dominantne kulture, kar ne 

povzroči izgube izvorne kulture (prav tam). 

b. Višje stopnje asimilacije (strukturalna asimilacija, identifikacijska 

asimilacija, amalgamacija in državljanska asimilacija), pri katerih priseljenci 

intenzivno prevzemajo načine obnašanja, mišljenja, sprejemajo vrednote in 

kulturo novega okolja ter s tem izgubljajo izvorno kulturo (Lukšič-Hacin, 

1995: 76).  
 

Pri višjih stopnjah asimilacije, ki zahtevajo intenzivno prevzemanje elementov večinske 

družbe in povzročijo izgubljanje izvorne kulture, gre pravzaprav za nepripoznavanje vsega, 

kar je drugačno od »domačega« – nepripoznavanje identitete priseljencev. Omenili smo že, 

da lahko to vodi do resnejših identitetnih težav priseljencev, poleg tega pa je tak način 

»vključevanja« v nasprotju s človekovimi pravicami in z načeli pravičnosti. Pa vendar se 

(začetni) del asimilacije, tj. akulturalizacija, za uspešno vključitev priseljencev v novo 

okolje mora zgoditi. S tem procesom novi člani družbe prevzamejo nekatere elemente 

večinske kulture, potrebne za uspešno delovanje v njej, ob tem pa ohranjajo tudi svojo 

izvorno kulturo (Čančar, 2013: 5). 
 

Ob procesih prilagajanja na novo okolje naj omenimo še kulturni šok, pojav, do katerega 

pride ob zamenjavi kulturnega/družbenega okolja. »Poplava novih vtisov« lahko 

posameznika pripelje v stanje zbeganosti, zmede, brezupne osuplosti, kar lahko vodi v 

apatijo in umik v izolacijo. Razvrednotenje »starih« vzorcev in norm lahko pri posamezniku 

pustijo »kulturno praznino«, zaradi katere je resocializacija močno ovirana (Lukšič-Hacin, 

1995: 109).  

 

Vključitev priseljencev v novo okolje je lahko z določenimi prilagoditvami s strani države 

sprejemnice in razumevanjem ter potrpežljivostjo družbe precej uspešnejša. Pogost problem 

pri vključevanju priseljencev v novo okolje je zahteva družbe po čimprejšnji popolni 

asimilaciji, pri čemer se, če se ta ne zgodi dovolj hitro, (pre)hitro pojavita zavračanje in 

diskriminacija (Čančar, 2013). 
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1.4 Demografske in socioekonomske značilnosti priseljencev v Sloveniji  

 

Trend priseljevanja v Slovenijo se je od osamosvojitve države intenzivno spreminjal zaradi 

različnih družbenih dogodkov, kot so politične razmere (vojne), gospodarske razmere 

(ekonomska rast) idr. (Medvešek, 2010: 48). V obdobju med letoma 1998 in 2004 smo imeli 

v Sloveniji stabilen selitveni prirast, okoli 2.650 oseb letno, po vstopu v Evropsko unijo, leta 

2004, pa je ta začel strmo naraščati. Leta 2008, ko se je v našo državo priselilo kar 28.062 

tujih državljanov, je bilo zabeleženo najintenzivnejše selitveno gibanje po letu 1994 (prav 

tam). Zaradi gospodarske krize se je to število leta 2010 precej zmanjšalo (na 12.705 oseb), 

a se je zatem, kot prikazuje Graf 1, trend naraščanja priselitev v Slovenijo nadaljeval.  
 

Graf 1: Število priseljencev v RS od leta 2011 do 2017 

 
             Vir: SURS 

Po zadnjih podatkih SURS-a je bilo 1. oktobra 2018 v Sloveniji 133.520 priseljencev, kar 

predstavlja 6,4 % prebivalcev celotne Slovenije (SURS). Pogled na Tabelo 1 nam jasno kaže, 

da skladno s trendom naraščanja priseljevanja te populacije v RS, narašča tudi njihovo 

(skupno) število v RS. V letih 2011–2014 se je njihovo število povečevalo za približno 5000 

na leto, v letih 2014–2017 je to število naraslo na dobrih 6000 letno, od leta 2017–2018 pa 

se je njihovo število povečalo za kar slabih 14.000 (oseb).   

 

Tabela 1: Število priseljencev v Republiki Sloveniji od leta 2011 do 20185 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Št. 

priseljencev 84.854 89.811 95.248 100.388 106.486 112.767 119.633 133.520 

Vir: SURS  

 

S številom priseljencev v Sloveniji premo sorazmerno narašča tudi število otrok 

priseljencev, kar prikazuje Tabela 2. V letih 2011–2014 se je njihovo število povečevalo za 

okoli 600–700 na leto, v letih 2014–2018 pa se je to povečalo na okoli 900–1000 otrok več 

na leto. V letu 2018 je bilo v Sloveniji 5.614 otrok priseljencev starih od 5 do 9 let, kar je 

                                                 
5 Navedeni podatki prikazujejo stanje v četrtem kvartalu posameznega leta (stanje po 1. 10.). 
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538 več kot leto prej in 4.625 otrok priseljencev starih od 10 do 14 let, kar predstavlja 471 

otrok več kot leto prej.  

 

Tabela 2: Število otrok priseljencev po starostnih skupinah od leta 2011 do 20186 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Št. otrok priseljencev 

starih 5–9 let 
2.271 2.592 3.023 3.390 4.027 4.606 5.076 5.614 

Št. otrok priseljencev 

starih 10–14 let 
2.043 2.273 2.629 2.932 3.289 3.717 4.154 4.625 

Skupaj                      
(Št. otrok priseljencev 

starih 5–14 let) 

4.314 4.865 5.652 6.322 7.316 8.323 9.230 10.239 

Vir: SURS 

 

V obdobju po drugi svetovni vojni so priseljenski tokovi v Slovenijo v večini izvirali iz 

drugih držav republik nekdanje Jugoslavije. Pred osamosvojitvijo Slovenije, ko smo bili še 

v skupni državi, je šlo tu za notranje selitve. Po osamosvojitvi Slovenije pa je k nam prišlo 

veliko ljudi zaradi vojne na tamkajšnjih območjih (kot begunci, prebežniki in iskalci 

začasnega zatočišča). Čeprav je kasneje na območju Zahodnega Balkana prišlo do večjih 

političnih sprememb in kljub pridružitvi Slovenije k Evropski uniji, je struktura priseljenskih 

tokov v Slovenijo glede na državo izvora ostala v veliki meri nespremenjena (Tabela 3). V 

zadnjih letih se sicer povečuje pestrost priseljencev, glede na državo, iz katere so prišli – več 

je priseljencev, ki prihajajo iz zemljepisno precej oddaljenih držav, a je njihovo število 

majhno (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Priseljeni prebivalci v RS po državi prejšnjega prebivališča v letu 2017 

  Število  Delež (%) 

Države nekdanje Jugoslavije7  10.906 70,27  

Države EU 2.962 19,09  

Druge evropske države8 823 5,30  

Azija 528 3,40  

Severna in Srednja Amerika 124 0,80  

Afrika 99 0,64  

Južna Amerika 57 0,37  

Avstralija in Oceanija 21 0,14  

Skupaj  15.520 100,00  

Vir: SURS 

Običajno se priseljenci naseljujejo v večjih mestih gospodarsko bolj razvitih regij, kjer imajo 

tudi večje možnosti za zaposlitev. Pri izbiri kraja naselitve sta pomembna dejavnika še obstoj 

priseljenske skupnosti v nekem kraju in cenovno ugodna možnost ureditve stanovanjskega 

vprašanja (Medvešek, 2010: 54). Regije v Sloveniji, kamor se priseljenci priseljujejo v 

                                                 
6 Navedeni podatki prikazujejo stanje v drugem polletju posameznega leta (stanje po 1. 7.). 
7 V to skupino spadajo priseljenci iz držav: Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija in 

Srbija.  
8 V to skupino spadajo priseljenci iz držav: Ruska federacija, Švica, Ukrajina in ostale evropske države. 
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največjem številu glede na podatke od leta 2011 do leta 2018, so (kot prikazuje Tabela 4) 

osrednjeslovenska regija, podravska regija, savinjska regija, obalno-kraška in gorenjska 

regija. Regije, kamor se priseljenci priseljujejo v manjšem številu, pa so pomurska, zasavska 

in koroška regija.  

 

Tabela 4: Število priseljencev v RS po statističnih regijah od leta 2011 do 20189 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Osrednjeslovenska 28.104 29.531 31.436 33.275 34.780 37.076 39.372 42.162 

Podravska 9.109 9.963 11.251 12.188 13.218 13.995 15.466 17.369 

Savinjska 10.044 10.560 11.560 12.060 12.424 13.494 14.546 15.671 

Obalno-kraška 8.829 9.221 9.666 9.954 10.353 10.967 11.558 12.248 

Gorenjska 7.571 8.053 8.489 8.896 9.417 9.717 10.292 10.935 

Jugovzhodna 

Slovenija 
5.172 5.201 5.289 5.323 5.554 5.889 6.121 7.058 

Goriška 5.104 5.191 5.362 5.468 5.693 5.934 6.330 6.634 

Posavska 2.959 3.172 3.462 3.544 3.787 4.028 4.001 4.298 

Notranjsko-kraška 2.537 2.532 2.754 2.831 3.006 3.234 3.358 3.388 

Koroška 1.638 1.756 1.951 2.048 2.142 2.283 2.425 2.678 

Zasavska 1.502 1.472 1.530 1.522 2.102 2.252 2.337 2.475 

Pomurska 1.168 1.327 1.400 1.580 1.721 1.738 1.830 2.007 

Vir: SURS 

 

Vzroki za preselitev v drugo državo so raznoliki. Različni avtorji (Medvešek, 2010; Portes 

in Zhou, 1993: 3–6; Suarez-Orozco in Suarez Orozco, 2001) govorijo o dejavnikih 

socioekonomske (potrebe po delovni sili v državi sprejemnici, pomanjkanje delovnih mest 

v matični državi ipd.), politične (politična nestabilnost, vojne) in kulturne (npr. šolanje) 

narave. Ob tem pa omenjajo še socialna omrežja (nekateri se preselijo, ker so to pred njimi 

naredili že kakšni njihovi sorodniki, prijatelji, znanci). Slovenija priseljence potrebuje kot 

dodatno delovno silo, s čimer sovpadajo zadnji podatki o namenu priselitve priseljencev v 

Slovenijo, saj podatki za leto 2017 kažejo (Graf 2), da je največji del priseljencev (54 %) 

prišel v Slovenijo zaradi zaposlitve. Nekaj manj (36 %) jih je prišlo k nam zaradi združitve 

z družino, 6 % jih je prišlo z namenom študija, pri ostalih pa razlogi priselitve niso navedeni. 

Večinoma priseljenci v RS zasedajo slabše plačana delovna mesta (Medvešek, 2010), kar 

pojasnjuje tudi podatek o njihovi nižji izobrazbi (v nadaljevanju).  

 

 

                                                 
9 Navedeni podatki prikazujejo stanje v drugem polletju posameznega leta (stanje po 1. 7.). 
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Graf 2: Delež priseljencev glede na namen priselitve v RS za leto 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: SURS 

 

Zadnji podatki (za leto 2017) kažejo, da je med priseljenci, ki prihajajo k nam iz držav 

nekdanje Jugoslavije in držav Evropske unije10 (v nadaljevanju EU) najmanj takšnih z 

visoko in višješolsko izobrazbo in največ tistih s srednješolsko izobrazbo. Med priseljenci, 

ki k nam prihajajo v manjšem številu, izstopajo priseljenci iz drugih evropskih držav – z 

najvišjim deležem višje in visoko izobraženih oseb – in iz Afrike – z najvišjim deležem oseb 

z nizko izobrazbo. Visok delež oseb s srednješolsko izobrazbo in nekoliko manjši delež oseb 

z visoko in višjo izobrazbo je tudi med priseljenci, ki k nam prihajajo iz Avstralije in 

Oceanije. Pri priseljencih, ki prihajajo iz območja Azije, Severne, Srednje in Južne Amerike 

pa lahko opazimo, da so bolj enakomerno zastopane vse tri izobrazbene stopnje (Tabela 5).  

  

Tabela 5: Delež priseljencev po izobrazbi, glede na državo prejšnjega bivališča za leto 2017 

  Osnovnošolska ali 

manj 
Srednješolska 

Višješolska, 

visokošolska 

Države nastale na območju 

nekdanje Jugoslavije – skupaj 
27,3 % 66,4 % 6,3 % 

Države EU – skupaj 27,2 % 53,2 % 19,6 % 

Druge evropske države 27,0 % 27,7 % 45,3 % 

Afrika 42,4 % 29,3 % 28,3 % 

Azija 31,5 % 36,4 % 32,1 % 

Severna in srednja Amerika 31,1 % 34,9 % 34,0 % 

Južna Amerika 22,0 % 44,0 % 34,0 % 

Avstralija in Oceanija 16,7 % 55,5 % 27,8 % 

Vir: SURS 

 

Iz predstavljenih podatkov lahko zaključimo, da se v Slovenijo vsako leto priseli večje 

število oseb. Ti se navadno priseljujejo v večja slovenska mesta, zlasti v osrednjeslovenski, 

podravski, savinjski, obalno-kraški in gorenjski regiji. Večina ljudi prihaja iz držav nekdanje 

                                                 
10 Gre za priseljence, ki k nam prihajajo v največjem številu – v letu 2017 je od tam prišlo k nam skupaj 89,36 

% vseh priseljencev (glej Tabelo 3).  

54%36%

6%

3% 1%

Zaposlitev

Združitev z družino

Študij

Drugo

Neznano
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Jugoslavije in držav EU z namenom zaposlitve ali združitve z družino. Z njimi prihajajo tudi 

šoloobvezni otroci, vsako leto okrog 1000 osnovnošolskih učencev.  

 

1.5 Značilnosti učencev priseljencev prve generacije 

 

Čeprav se priseljenci iz svoje matične države odselijo z željo po boljšem življenju, so takšne 

selitve vedno stresne – za otroke še toliko bolj, saj, za razliko od odraslih, ki se za to odločijo 

zavestno, selitve v drugo državo pogosto ne razumejo. Zapustijo svoje poznano okolje, svoj 

dom, svoje mesto, šolo, sošolce, prijatelje, sorodnike, sosede, včasih tudi družinske člane 

(starše, sestre, brate) (Brinegar, 2010: 2). 
 

Šoloobvezni otroci priseljenci se ob prihodu v novo državo ne srečajo le z novim okoljem, 

jezikom, kulturo, novimi navadami in običaji, ampak tudi z novim šolskim okoljem – 

drugačnim šolskim sistemom, organizacijo pouka, drugačnimi obveznostmi, redom in tudi z 

drugačnimi odnosi z učiteljicami (Medvešek in Bešter, 2010: 238).  
 

Kar se tiče vključevanja učencev priseljencev v šolski sistem, je ena izmed večjih ovir za 

uspešno vključitev vsekakor neznanje učnega jezika. Zaradi neznanja jezika ti učenci 

pogosto ne razumejo dogajanja v razredu, navodil učiteljice, učne snovi, ne morejo (ne 

znajo) komunicirati s sošolci ter ne znajo izraziti lastnih želja, mnenj in potreb. Šolskih nalog 

in zahtev niso zmožni izpolnjevati, hkrati pa ne znajo izraziti niti tistega, kar že znajo. Stres 

je ob tem lahko še toliko večji, ker se zavedajo, da bi morali vse tisto, kar slišijo, razumeti, 

vedeti in znati. Nenehni neuspeh lahko vpliva na razvoj negativne samopodobe, učenci z 

vsakim neuspehom izgubljajo motivacijo in lahko začnejo šolo odklanjati (Knaflič 1995: 5).  
 

L. Knaflič (1991: 39; 1996) opisuje, da zaradi nerazumevanja jezika učenci priseljenci 

učiteljic pogosto ne poslušajo in velikokrat tudi ne odgovarjajo na zastavljena vprašanja. 

Kadar odgovarjajo, so pogosto negotovi in odgovarjajo približno. Pri šolskem delu se 

zanašajo na sošolce, preden začnejo delati naloge, se prepričajo, kaj je treba narediti, 

velikokrat tudi prepisujejo. Pri individualnem delu so lahko manj vztrajni. Ker ne razumejo 

slišanega, jim v razredu hitro postane dolgčas, zato se med poukom pogosto sprehajajo, 

igrajo, se ukvarjajo s stvarmi, ki niso povezane s poukom, zaradi česar izpadejo 

nezainteresirani. Pri njih so pogostejše tudi ekstremne situacije, kot sta upočasnjeno ali pa 

impulzivno odzivanje. Večja nemirnost, vzkipljivost in nagnjenost k pretepanju je lahko 

pogojena z drugačnim temperamentom, lahko pa tudi z nezmožnostjo ubesediti, kar želijo. 

Zaradi nepoznavanja socialnih norm in navad okolja, v določenih situacijah pogosto niti ne 

znajo izbrati primerne reakcije. Velikokrat so tudi osamljeni, kot posamezniki ali skupinice, 

in se ponekod s sošolci ne zbližajo do konca šolanja. Nerazumevanje jezika in posledično 

slaba vključenost v pouk vodita tudi k slabši učni uspešnosti. Da so otroci priseljenci prve 

generacije manj uspešni kot njihovi vrstniki, potrjujejo različne raziskave (Heckmann, 2008; 

Medveš idr., 2008; OECD, 2010, 2015, 2018). A. Miketič (2009: 86) opozarja tudi na to, da 

se učne težave učencev priseljencev z leti še stopnjujejo, kar je razumljivo glede na to, da je 

učna snov z vsakim letom težja, kompleksnejša, veča pa se tudi število učnih predmetov.  
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Za uspešno komunikacijo in integracijo se morajo poleg znanja jezika učenci priseljenci 

naučiti tudi novih družbenih in kulturnih pravil, kar lahko pripelje do globokih čustvenih in 

socialnih stisk. Učenci so razpeti med dvema kulturama – med tisto, ki so ji izpostavljeni 

doma, in tisto, ki so ji izpostavljeni v okolju – kar jih lahko privede v konfliktno situacijo, 

kako naj se obnašajo. Na eni strani je otrokova družina, ki želi, da otrok ohrani svojo kulturo, 

na drugi strani pa mu družba prepoveduje biti to, kar je (prav tam: 8).  
 

Glede na to, da učenci priseljenci neredko prihajajo iz družin s slabšim socialno-

ekonomskim statusom in z nižjo stopnjo izobrazbe (SURS), njihovi starši velikokrat 

opravljajo priložnostna dela (ali celo več teh) z napornimi, dolgimi urniki. Posledično 

večinoma nimajo časa, da bi otroku lahko pomagali pri učenju in tudi ne, da bi se sami učili 

jezika okolja. Zaradi neznanja jezika se pogosto ne povezujejo s šolo, kot bi si učiteljice to 

želele in dajejo občutek nezanimanja za (ne)uspešnost svojih otrok (Lovrenčič, 2006: 40). 

Dela, ki jih opravljajo starši učencev priseljencev, so pogosto tudi slabo plačana, zaradi česar 

družine živijo v slabših razmerah, kar se kdaj lahko vidi tudi pri otrokovih oblačilih, higieni 

in tudi zdravju. Zaradi »slabšega izgleda« so otroci lahko tarče zasmehovanja svojih 

vrstnikov, lahko se počutijo manjvredne, ogrožene in pred sošolci čutijo sram (Kobolt, 2002: 

7).   
 

I. Budinoska (2013: 84) omenja, da na podlagi opazovanj v slovenskem VI-sistemu ločimo 

dve pomembni skupini priseljencev. V prvo skupino uvršča učence priseljence z območja 

nekdanje Jugoslavije11, katerih materni jezik je precej podoben slovenščini in je zato 

jezikovna oviranost pri njih manjša, v drugo skupino pa uvrsti otroke, ki prihajajo iz drugih 

evropskih ali oddaljenih držav, pri katerih je jezikovni problem navadno večji. Kljub temu, 

da se učenci prve skupine lahko precej hitreje naučijo jezika okolja, I. Budinoska (prav tam) 

opozarja, da so prav ti učenci bolj podvrženi stigmatizaciji. Zaradi podobnosti jezika je 

težava tudi v tem, da učiteljice pogosto pričakujejo, da jih učenci dobro razumejo in jim 

posledično ne nudijo potrebne pomoči. Ob tem naj poudarimo, da so ti učenci morda res v 

prednosti pri slušnem razumevanju jezika, imajo pa lahko večje težave pri branju in pisanju 

(Vižintin, 2009). V nekaterih državah (Severna Makedonija, Srbija) namreč prevladuje 

druga pisava (cirilica) – latinice se tam začnejo učiti vsaj leto kasneje12. Miketič (2009: 113) 

je v svoji raziskavi ugotovila, da ti učenci izražajo veliko pripravljenost za šolsko delo, a 

doživljajo več splošnega eksistencialnega strahu. Po njenem prepričanju učiteljic velikokrat 

sploh ne razumejo, a jim tega ne upajo povedati, učiteljice pa to pogosto razumejo kot 

nezainteresiranost. Učenci, ki prihajajo iz drugih evropskih držav, imajo seveda precej večji 

jezikovni problem, so pa med vrstniki praviloma bolje sprejeti (Budinoska, 2013: 84). 

 

Vsekakor osebnostne lastnosti učenca in njegovo doživljanje lastne situacije pomembno 

vplivajo na vključevanje v družbo, pa vendar so za boljšo in lažjo vključitev učenca v novo 

okolje pomembni tudi odzivi ljudi, ki učenca obkrožajo. Če se otroku zagotovi varno in 

                                                 
11 Po podatkih SURS-a je ta skupina številčnejša od drugih.  
12 Zaradi nedostopnosti podatkov, zapisanih v latinici, ne moremo navesti natančnejšega podatka, v katerem 

razredu osnovne šole se učenci Severne Makedonije, Srbije idr. začnejo učiti latinice.   
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spodbudno okolje, v katerem si lahko hitro opomore od stresne situacije preselitve in 

spoznavanja z novim okoljem, se lahko v družbo vključi precej lažje s precej manj stresa. 

Pri tem pomembno vlogo igra šola in vsi njeni zaposleni, posebno učiteljice, s katerimi je 

učenec v stiku.  

 

2 ODZIVI NA UČENCE PRISELJENCE PRVE GENERACIJE  

 

Za dobro vključevanje učencev priseljencev ter njihovo čim boljše delovanje v novem okolju 

je izredno pomembno, kako se na njih odziva celoten VI-sistem, pedagoški kader in drugi 

zaposleni v VI-institucijah. Da bi razumeli, zakaj so učenci priseljenci še danes deležni 

različnih odzivov, se nam zdi pomembno omeniti tudi, kako so se nanje odzivali v (ne tako 

daljni) preteklosti.  
 

V vseh večjih družbah se že od nekdaj pojavlja težnja po razlikovanju, vrednotenju in 

razvrščanju ljudi. Merila razvrščanja in vrednotenja se razlikujejo od družbe do družbe in se 

skozi čas tudi spreminjajo, vsem pa je skupna težnja po čimprejšnji prepoznavi 

posameznikov, ki izstopajo od večinske družbe, čemur sledi njihova obravnava oz. 

obvladovanje (Lesar, 2009: 1). V preteklosti so bila dolgo prisotna merila za razlikovanje 

barva kože, spol in vera ter iz njih izhajajoča, družbeno večinoma povsem sprejemljiva 

apriorna večvrednostna oz. manjvrednostna pozicija. Osebe, ovrednotene kot manjvredne, 

so pogosto posebej izpostavili ali jih celo izrinili iz družbe, kar je privedlo tudi do grozot 2. 

svetovne vojne (prav tam: 2–3).  
 

Tako kot v širši družbi, se je podobno dogajalo tudi na šolski ravni. Neenakost odzivanja na 

otroke je bila v šole vključena že prav od začetka, v sami organiziranosti šolskega sistema 

(prav tam: 205). Po šolski naredbi iz leta 1774 so se na slovenskih tleh ustanovile redne šole 

treh vrst – trivialke, glavne šole in normalke, ki so bile oblikovane na podlagi socialno-

ekonomske razčlenjenosti družbe in so se razlikovale tako po pogojih za delovanje kot tudi 

v samem programu (prav tam: 37). Pripadniki revnejših stanov so lahko obiskovali le 

določene šole, kjer niso dobili zadostne količine znanja za nadaljnje šolanje, s čimer je bil 

zanje vzpon po socialni lestvici močno oviran (prav tam: 215). 
 

Zaradi pogostih migracij so nacionalno in kulturno homogena območja postajala čedalje bolj 

večnacionalna, kulturno heterogena in jezikovno ter versko pluralna, kar je poleg socialno-

ekonomskega položaja privedlo do oblikovanja novih meril razvrščanja družbe. To je 

vplivalo tudi na že v osnovi izključevalno naravnano šolsko politiko. Za pripadnike različnih 

manjšinskih skupin se je takrat oblikoval zunanje diferenciran sistem šolanja oziroma t. i. 

geto šole.  

 

2.1 Ločeni sistem šolanja – segregacija 

 

Takšnemu, izključevalnemu odzivu z drugo besedo rečemo tudi segregacija. Izraz je v 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) razložen kot »ločevanje, zapostavljanje 
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določene rase,13 določenega družbenega sloja na vseh področjih javnega življenja, rasno 

razlikovanje«. Gre za obliko ločenega šolanja posameznikov, organizirano na sistemski 

ravni, ki se na podlagi določenih meril, ki ključno vplivajo na ovire pri učenju in participaciji, 

bistveno razlikujejo od večine. Za pripadnike različnih manjšinskih skupin so se povsem 

legitimno, s predpostavko, da gre za racionalno in humano rešitev, saj njihove potrebe v 

večinskih programih šolanja ne morejo biti zadovoljene, oblikovale ločene šole, t. i. geto 

šole (Lesar, 2009: 33–38).    
 

Po koncu druge svetovne vojne je mednarodna javnost pričela z ozaveščanjem posledic 

(iz)ločevanja posameznikov iz širše družbe in takšno odzivanje na drugačnost označila za 

nesprejemljivo. Segregirana oblika šolanja je bila deležna kritik že v začetku dvajsetega 

stoletja, sprejetje Deklaracije (OZN, 1948) in uveljavljanje človekovih pravic pa je 

dokončno privedlo do ukinjanja getoiziranih šol. Pa vendar, kljub spoznanju, da je neko 

vedenje nesprejemljivo, še ne pomeni, da se to s tem tudi ustavi. Dejstvo je, da so merila 

razvrščanja in odzivi nanje v družbah vedno (in verjetno tudi vedno bodo) obstajala. Danes 

se pri soočanju z različnostjo sicer res redkeje zatekamo k očitnemu zapostavljanju in 

izključevanju, se pa zato še vedno (pre)pogosto uporabljata prikrito podcenjevanje in 

ignoranca (Lesar, 2009: 2–3).  
 

Čeprav je od zapiranja getoiziranih šol minilo že več desetletij in danes takšne ustanove pri 

nas nimajo ne institucionalne ne formalne podpore, takšne šole še vedno obstajajo. Marsikje 

nastanejo nenačrtno, kot posledica starševske možnosti, da za svoje otroke šolo izberejo. 

Pogosto se dogaja, da starši večinske družbe iz šol, ki jih obiskuje tudi večji delež učencev 

iz manjšinskih skupin, svoje otroke prepišejo na druge šole (prav tam: 38). B. Hanuš (2010) 

opisuje, da je iz šolskega okoliša, kjer poučuje, na njihovo šolo vpisana le slaba polovica 

šoloobveznih otrok, saj številni starši ne želijo vpisati otroka na to šolo. Ob tem podaja 

podatek, da je na šoli približno 95 % učencev, katerih materni jezik ni slovenščina (prav 

tam). Na problem povečane koncentracije učencev priseljencev v določenih šolah opozarjajo 

tudi raziskave OECD (2015). Po podatkih teh raziskav šole z večjim deležem učencev 

priseljencev dosegajo mnogo slabše rezultate kot šole, na katerih učencev priseljencev ni, to 

pa lahko starše večinske populacije še bolj spodbudi k prepisu svojih otrok na šolo z manjšim 

deležem učencev priseljencev.  

 

Zakaj segregirana oblika šolanja ni primerna in se ji je bolje izogniti, so kritiki segregacije 

raziskovali že od začetka 20. stoletja, svoje argumente proti segregaciji pa so pri tem pogosto 

podkrepili tudi z empiričnimi dokazi. Ugotovitve teh raziskav kažejo, da takšne ustanove 

služijo bolj samemu sistemu kot pa učencem. Doslej še ni bilo dokazano, da je segregirano 

šolanje boljše kot redno in da programi teh šol pomembno pomagajo učencem. Takšno 

šolsko okolje ohranja diskriminacijo, razvrednotenje, stigmatizacijo, stereotipiziranje, 

predsodke in izolacijo. Duši se kreativnost odzivanja na različnost učencev večinskih šol ter 

                                                 
13 Čeprav je znanstveno že dolgo ovrženo, da bi obstajalo nekaj takega, kot je človeška »rasa«, je ta izraz 

družbeno še zelo živ (Kattmann, 2018). Ker gre v tem primeru za citiranje, je uporabljen izraz iz izvornega 

besedila. 
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jemlje odgovornost za vključitev vseh učencev. Z namenom utrditve pomena »normalnosti« 

in položaja se na legalen način zopet omogoča uveljavljanje socialnega procesa 

razvrednotenja in distanciranja drugačnih. Diskriminacija, ki je s takšno obliko šolanja 

neločljivo povezana, žali človeško dostojanstvo izključenih učencev, v različnih raziskavah 

pa so pri segregiranih učencih ugotovili tudi depresijo, pomanjkanje avtonomije, odvisnost, 

pomanjkanje samozavesti, manj prijateljev, bolj restriktivne medosebne odnose, omejen 

življenjski slog idr. (Lesar, 2009: 36–53). 

 

2.2 Multikulturalizem in interkulturalizem  

 

Globalizacija in svetovne migracije so povsod po svetu povzročile pomembne spremembe. 

Družbe so postajale vedno bolj multikulturne, izključene skupine niso bile več pripravljene 

biti tiho in ostati na obrobju, ker se od t. i. »normalnega« državljana razlikujejo po barvi 

kože, kulturi, spolu, sposobnosti gibanja ali spolni usmeritvi (Kymlicka, 2005: 457). Razvila 

se je zahteva po pripoznavanju različnosti (ne stigmatizaciji) in po vključevanju (ne 

segregaciji).  
 

Z vprašanji srečevanj različnih kultur in ver na enem ozemlju se začnejo ukvarjati mnogi 

raziskovalci in z zahtevo po priznavanju različnih kultur in kulturnih identitet kot takih, po 

priznavanju pravice do različnosti in po spoštovanju vseh kultur na nekem območju, se tako 

oblikuje ideja multikulturalizma (Taylor, 1992). 
 

Pojem je tesno povezan s selitvami (v najširšem pomenu besede) in odnosi med različnimi 

kulturami. Različni avtorji ga uporabljajo v različnih kontekstih in pomenih, v povezavi z 

njim pa se pojavljajo še različni drugi pojmi. M. Lukšič-Hacin (1999: 133) navaja, da pojem 

lahko označuje: 

a. konkretno družbeno stvarnost, ko se v neki državi nahaja več etničnih skupnosti (tudi 

pojem multikulturalnost); 

b. posebne odnose med različnimi etničnimi skupinami, ki se nahajajo v isti državi (tudi 

kulturni pluralizem, interkulturalizem in transkulturalizem); 

c. politični program oz. gibanje, ki si prizadeva za spremembo obstoječih odnosov ali 

kot princip uradne politike neke države do priseljencev.  
 

O ideji multikulturalne ureditve družbenih odnosov, ki bi temeljili na pravici do spoštovanja 

različnih kultur, se začne govoriti v začetku 20. stoletja (in sicer v povezavi s pojmom 

kulturni pluralizem), ko je leta 1915 Kallan zavrnil vse teorije o prilagajanju priseljencev ter 

jih označil za nekoristne in nerealne. Ob tem je zagovarjal tezo, da morajo vse etnične 

skupine (v ZDA) ohraniti svoj jezik, religijo, institucije in podedovano kulturo, hkrati pa naj 

se priseljenci učijo jezik okolja (angleščino), ki je jezik splošne komunikacije (prav tam: 83–

139). Sam izraz multikulturalizem se pojavi kasneje, leta 1963 v Kanadi.  
 

Ker gre pri multikulturalizmu za kompleksno področje in je mogoče rešitve med različnimi 

kulturami, verami, družbenimi sloji itd. iskati na različne načine, se oblikuje kar pet osnovnih 
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smeri multikulturalizma: konzervativni oz. korporativni, liberalni, pluralistični, levo-

esencialni ter kritični oz. radikalni multikulturalizem. Vsem teorijam je skupna zahteva po 

spremembi obstoječih odnosov in odnosov moči med kulturno različnimi skupinami, 

razlikujejo pa se v iskanju poti do pravičnejše družbe. (več o tem prav tam: 133–139). 
 

Za eno izmed ključnih mest uresničevanja ciljev multikulturalizma nekateri avtorji (npr. P. 

McLaren, M. Wallace, H. E. Giroux in S. Wolf) izpostavijo šolo in šolske kurikulume. Z 

multikulturno vzgojo bi se posameznik namreč naučil prepoznavati podobnosti in razlike 

med lastno kulturo in drugimi kulturami. Identificiral bi se s svojo kulturo ter poskušal 

razumeti, sprejeti in spoštovati razlike drugih kultur (Čančar, 2013). 

 

Modeli multikulturne in interkulturne vzgoje in izobraževanja 

Ko so ideje multikulturalizma postopoma začele prevladovati v širši družbi, so tudi v šolski 

atmosferi začele nastajati posamezne koncepcije multikulturnega izobraževanja. Različne 

smeri multikulturalizma oblikujejo različne modele vzgoje in izobraževanja in tako danes 

govorimo o  naslednjih (Seeberg idr., 1998, v Lesar, 2009: 57–59): 

a. Poučevanje kulturno drugačnih je model, v katerem kulturno drugačne pojmujejo 

kot tiste, ki so v ekonomskem in družbenem smislu na slabšem. V okviru tega modela 

prepoznamo dva pristopa, in sicer konzervativni pristop, ki kulturne razlike zanemari 

in pričakuje prilagajanje večini ter liberalni pristop, ki poskuša z organiziranjem 

programov kompenzirati kulturne pomanjkljivosti učencev. 
 

b. Komunikacijski pristop je eden izmed bolj razširjenih in je večkrat poimenovan 

tudi kot interkulturni pristop. Izhaja iz prepričanja, da si je med različnimi kulturami 

treba prizadevati za dobro komunikacijo, zato je medkulturna komunikacija tudi 

temeljni cilj tega pristopa. To spodbujajo predvsem s posredovanjem praktičnega 

znanja o načinih komuniciranja drugih kultur, njihovih vrednotah ter z razvijanjem 

spretnosti, potrebnih za razumevanje globljih struktur kulture v človeški psihi in 

vedenju.  
 

c. Študije posameznih skupin oz. etnične študije je model, ki je aktualen predvsem 

na sekundarni in terciarni ravni šolanja, manj uporaben pa je za razredne učiteljice. 

Gre za osredotočenje na kulture posameznih marginaliziranih skupin v obliki 

posameznih učnih predmetov, kot so afro-ameriška zgodovina, afriške študije ipd. 

 

d. Inkluzivna multikulturna vzgoja in izobraževanje je namenjen vsem učencem, 

aktivno pa se zavzema za odpravljanje zatiranja in nepravičnega družbenega statusa 

quo. Cilji tega modela so: promoviranje vrednosti in moči kulturne raznolikosti in 

človekovih pravic; spoštovanje tistih, ki se razlikujejo od večinske družbe; 

promoviranje alternativnih življenjskih izbir, družbene pravičnosti in enakih 

možnosti za vse ljudi in promoviranje enakosti v distribuciji in moči med ljudmi. 

Vsebuje številne VI-prakse, usmerjene proti predsodkom, zavzema se za oblikovanje 
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inkluzivnih kurikulov (za različne skupine), spodbuja dvojezične in večjezične učne 

programe in anticipira kulturno raznolikost tudi med učiteljskim osebjem.   
 

e. Multikulturna in socialno rekonstrukcionistična vzgoja in izobraževanje je 

najbolj celosten in aktivističen pristop k multikulturnemu izobraževanju v ZDA. 

Zahteva ponovno oblikovanje celotnih VI-programov v smislu večjega odražanja 

skrbi za različne kulturne skupine in večje vpetosti tega v celotni kurikulum in 

življenje šole. Pristop je občutljiv za družbeno zatiranje in strukturno neenakost. 

Govori o »jeziku možnosti« (Aronowitz, Giroux), značilne anglo-protestantske 

vzgojne vrednote (kot je npr. tekmovalnost) pa postavlja pod vprašaj.  
 

Med opisanimi modeli je mogoče zaznati različne načine spopadanja z neenakostjo med 

učenci. Opazimo lahko prizadevanje za zmanjševanje razrednih razlik s kompenzacijskimi 

programi (politika prerazdelitve), pa tudi dva zelo napredna izobraževalna modela 

(inkluzivna multikulturna ter multikulturna in socialno rekonstrukcionistična vzgoja in 

izobraževanje), ki sta se oblikovala pod močnim vplivom zagovornikov kritičnega 

(radikalnega) multikulturalizma (Lesar, 2009: 59). Danes naj bi šole »v skladu z 

multikulturnim pristopom sprejemale prisotne etnične skupine in njihove posebnosti, od 

prehrane, vere, jezika, stila oblačenja, prepričanja, vrednot ter nasploh naj bi bila manjšinska 

kultura in njena verodostojna predstavitev vključena v vzgojno-izobraževalni sistem« 

(Razpotnik, 2002b: 48).  
 

V pedagoškem polju poleg izraza multikulturalizem pogosto zasledimo še izraz 

interkulturalizem, ki je pravzaprav del multikulturalizma. Njegovi zagovorniki govorijo o 

interkulturni pedagogiki, saj je, kot pravijo, za uresničitev ciljev, ki jih narekuje 

multikulturalizem, nujno potreben stik, komunikacija med pripadniki različnih kultur, na kar 

izraz interkulturalizem nakazuje že s svojo predpono (Lukšič-Hacin, 1999). Pojem 

multikulturalizem uporabljajo za opis stanja večkulturnosti v državi, interkulturalizem pa za 

opis akcije, ki iz tega stanja izhaja (Zidarić, 1994, prav tam). Interkulturalizem naj bi ob 

stiku dveh kultur predstavljal rojstvo nečesa tretjega. Tu ni bistvo le tolerantnost sobivanja, 

ampak sodelovanje (Lukšič-Hacin, 1995). Določena stopnja prilagajanja naj bi tu prihajala 

iz obeh strani – ne samo, da se učenci neke manjšine prilagajajo večini, ampak se tudi večina 

(šola, učiteljice, učenci) prilagaja njim. To bi ustvarilo socialno okolje, brez pritiska in 

zahtev odpovedati se svoji identiteti in se prilagoditi kulturi večine (Resman, 2006). 

Kadar govorimo o vzgoji in izobraževanju, je izraz multikulturalizem pogosto zamenjan z 

izrazom interkulturalizem (npr. Čančar, 2013; Kalin 2003, v Grobelšek, 2010; Lesar, 2009; 

Resman, 2006; Skubic Ermenc, 2010). Nekateri avtorji uporabljajo tudi izraze multikulturna, 

mednarodna, medkulturna in antirasistična pedagogika (anglosaksonske dežele). V Evropi 

je v zadnjem času nekako prevladalo stališče, da je najprimernejši izraz interkulturna 

pedagogika (Grobelšek, 2010: 157). 
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2.3 Ideja integracije in inkluzije 

 

Multikulturna oziroma interkulturna pedagogika je torej prava pot, učence, drugačne od 

večinske družbe, je treba sprejeti, vključiti medse – a na kakšen način? V šestdesetih in 

sedemdesetih letih 20. stoletja je v zahodnih državah prišlo do ideje integracije. Ideja se je 

pojavila tako v uradnih politikah vključevanja priseljencev kot tudi v pedagoškem spektru, 

kjer je zahtevala pravico do šolanja učencev s posebnimi potrebami, pravico do njihove 

vzgoje in izobraževanja v rednih šolah ter popolno reorganizacijo posebnega VI-sistema 

(Vislie, 2003). Izraz je bil v ospredju mednarodne skupnosti do konca osemdesetih let 20. 

stoletja, dokler se v 90. letih po konferenci o posebnih VI-potrebah v Salamanci ni začelo 

govoriti o ideji inkluzije (Lesar, 2009: 81). Oba izraza označujeta vključevanje drugačnih 

oseb v (večinsko) družbo in mnogo avtorjev ju uporablja kot sinonima, pa vendar so med 

njima pomembne razlike. Kljub tem razlikam so uradne politike vključevanja priseljencev 

še danes opredeljene kot integracijske, medtem ko se v šolskem okolju govori predvsem o 

inkluzivno naravnani pedagogiki. 

 

Integracija  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) izraz razlaga kot »povezovanje posameznih 

enot, delov v večjo celoto, združevanje« oziroma kot »vključevanje priseljencev v družbeno 

življenje«. Z vidika vključevanja priseljencev v družbeno življenje je integracija pozitivno 

naravnan pojem, ki predstavlja postopen proces, v katerem priseljenci »postanejo aktivni 

udeleženci v ekonomskih, socialnih, civilnih, kulturnih in duhovnih zadevah nove 

domovine« (ECOSOC, 1952, v Bešter, 2007). Dosežemo jo z zagotavljanjem 

enakopravnosti vseh prebivalcev neke države, z izenačevanjem priseljencev in domačinov 

glede pravic in dolžnosti na vseh področjih družbenega življenja. Posamezniku se omogoči, 

da postane enakopraven član družbe, pri tem pa lahko ostane »nekaj posebnega« (Klinar, 

1976). R. Bešter (2007: 108; 2009: 44) dodaja, da gre za dvosmeren proces medsebojnega 

prilagajanja priseljencev in večinske družbe.  
 

Na področju šolanja pa ima integracija nekoliko drugačen pomen. Najpogosteje je definirana 

kot izobraževanje učencev s posebnimi potrebami v redni šoli (Phtiaka 2001: 9; Lewis, 1995: 

4, v Peček in Lesar, 2006: 28). Pri tem so lahko učenci pri vseh predmetih stalno nameščeni 

v rednih oddelkih, lahko pa se šolajo v posebnih oddelkih znotraj redne šole. V središču je 

lokacija – kje se učenec izobražuje, zelo malo pa je poudarka na kvaliteti izobraževanja. 

Osnovni kriterij razlikovanja učencev je motnja (integriranega) učenca, ki je v tem konceptu 

tudi glavni vzrok njegovih neuspehov (prav tam: 28–29). Kot dedič medicinskega diskurza14 

                                                 
14 Gre za povezovanje poškodbe in nezmožnosti, pri čemer je nezmožnost pojmovana kot objektivna značilnost 

osebe. Bolezni, težave, nesposobnosti označuje kot posameznikovo lastnost, za katero je oseba odgovorna 

sama. Osebne težave postanejo predmet strokovnega opazovanja in strokovne ocene (Lesar, 2008: 96). 

Zdravniki ali drugi specialisti domnevno kompetentno odločajo o tem, kaj je dobro za osebo, pri čemer je 

izključen diskurz uporabnika oziroma jezik pravic, potreb in integracija v večinske socialne prakse (Kroflič, 

2003). Pozornost se usmerja k spreminjanju posameznikovega življenskega sloga, osebnosti, dejanjem, ne 

pričakuje pa se sprememb družbenih praks (Lesar, 2008: 96). 
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poskuša integracija hendikepirane učence s terapijo ali rehabilitacijo pripraviti do tega, da 

se lahko vključijo v sistem rednega šolanja. Sistem rednih šol pri tem ostaja enak – učenec 

je tisti, ki se mora prilagoditi temu sistemu, sicer iz njega izpade (Lesar, 2009: 108–109). Če 

se navežemo na prej omenjene procese vključevanja v novo okolje oziroma Klinarjev model 

asimilacijskih procesov, so pri integraciji od učencev priseljencev zahtevane višje stopnje 

asimilacije, torej da prevzemajo vrednote, kulturo, mišljenje ipd. novega okolja, svojo 

izvorno kulturo pa pri tem potlačijo. Corbett (1999, v Kavkler, 2008: 11) integracijo 

predstavi z metaforo: »Vstopi, če se lahko prilagodiš.«  

 

Inkluzivnost 

Ideja inkluzije zajema širši kontekst kot integracija, ima drugačno tradicijo in pomen ter 

govori tudi o drugačnih procesih (Peček Čuk in Lesar, 2009: 191). Izhaja iz idej 

interkulturalizma ter teži k sožitju in tolerantnosti (Kavkler, 2008: 11). V ospredje postavlja 

težnjo po zmanjševanju »vseh izključevalnih postopkov in razvrednotenj otrok in 

mladostnikov, bodisi na osnovi motenj, revščine, barve kože, spola, let, etničnosti, spolne 

usmerjenosti, religije … zaradi česar je življenje v VI-institucijah za nekatere nepotrebno 

težko« (Lesar, 2018b: 121). Za razliko od koncepta integracije na pedagoškem področju 

inkluzivnost od učencev priseljencev ne zahteva popolnega sprejetja nove kulture (in izgubo 

svoje izvorne), ampak le povzemanje nekaterih elementov večinske kulture, razvijanje lastne 

kulture pa je ob tem še vedno omogočeno. Zanjo velja metafora: »Vstopi, ker spoštujemo 

razlike in ker si lahko tak, kot si (Corbett, 1999: 128, v Kavkler, 2008: 11). I. Lesar (2009) 

dodaja, da je za njeno uresničevanje treba sprejeti nekatera nesporna dejstva, kot so: vsi 

učenci se med seboj razlikujejo po zmožnostih, etničnosti, velikosti, starosti, spolu, 

kulturnem ozadju, osnovnem znanju in vsi so se sposobni učiti, le ne vsi na isti način.  
 

Ideja je bila sprejeta na svetovni konferenci o posebnih izobraževalnih potrebah v Salamanci, 

v Španiji, leta 1994, leta 2000 pa je bila ponovno formulirana na svetovnem izobraževalnem 

forumu v Dakarju. Kasneje je bila podprta tudi s pravili Združenih narodov o izenačevanju 

možnosti za osebe z motnjami. Vislie (2003: 18) ob tem dodaja, da je šlo tu predvsem za 

sprejetje nove politike, ki ima vpliv na mednarodne razprave na tem področju in ne za 

formalno natančno določitev uporabe tega izraza. Šlo je za novo idejo, ki je na tem področju 

odprla nove in učinkovite pristope. 
 

Za razliko od integracije, ki se večinoma nanaša le na učence s posebnimi potrebami, ideja 

inkluzije zadeva izobraževalne potrebe in pravice vseh učencev, pri čemer daje poseben 

poudarek učencem, ki so izpostavljeni marginalizaciji in ločevanju, oziroma jim je 

participacija v šolskem okolju na kakršenkoli način otežena. To populacijo različni avtorji 

različno poimenujejo – nekateri govorijo o učencih s preprekami pri učenju in v participaciji, 

drugi o učencih z individualnimi izobraževalnimi potrebami, o učencih, ki potrebujejo 

dodatno podporo pri učenju, o marginaliziranih učencih ali o pogosto izključenih učencih (v 

Peček in Lesar, 2009: 191). Če je pri integraciji v središču lokacija (kje se učenec 

izobražuje), se inkluzivnost osredotoča predvsem na kvaliteto vzgoje in izobraževanja. Pri 

ideji inkluzije so vsi šolarji najprej učenci, ki želijo doseči neko znanje. Glavni problem ni 



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

26 

 

otrokov primanjkljaj, ampak načini učenja oz. prilagajanja, s katerimi bi vsem učečim 

zagotovili enake možnosti za uspeh in napredovanje. Ob tem pri inkluzivnosti v ospredju ni 

le skrb za posameznikov dober učni uspeh, ampak tudi njegov čustveni, moralni in socialni 

razvoj. Njen namen je spodbujanje odgovornosti, participacije in solidarnosti, kar zahteva 

preobrazbo večinskega sistema vzgoje in izobraževanja (Lesar, 2009).  
 

Pri iskanju konstruktivnih rešitev v različnih okoliščinah se inkluzivno naravnane šole 

osredotočajo na socialne in subjektivne posledice učenčevih disfunkcij. Takšne šole ne 

smatrajo, da je učenec za svoje primanjkljaje odgovoren sam, ampak s fleksibilnostjo 

celotnega šolskega sistema, zlasti s prilagajanjem dela s strani učiteljic, učencu stopijo 

naproti in mu omogočijo možnost enakopravnega participiranja v življenju in delu šole (prav 

tam: 111–112). Pri tem je pomembno, da se rešitve išče za vsak primer posebej in se jih ne 

prenaša rutinizirano iz enega na drug primer.  
 

Inkluzivnost je nikoli končan proces – vedno ga je mogoče izboljšati, okrepiti, dopolniti in 

prilagoditi socialno-ekonomskim razmeram družbe (Kavkler, 2008: 12; Lesar, 2009). Stalno 

spreminjanje opravljanja svojega dela je zato treba sprejeti kot stalnico in kot vzvod 

profesionalnega razvijanja na individualni in institucionalni ravni (Lesar, 2009: 111). I. 

Lesar (prav tam: 111) poudarja, da je pri inkluzivnem šolanju ključna pripravljenost 

sodelovanja vseh vključenih v pedagoški proces, saj le timski pristop lahko pripelje k skupni 

učinkovitosti in uresničitvi zastavljenih ciljev. Pri ustvarjanju inkluzivne klime, 

prilagoditvah poučevanja in preverjanja znanja v razredu ima ključno vlogo učiteljica. Ta pa 

vse to zmore le s pomočjo šolskega tima (ravnatelj, svetovalni delavci, druge učiteljice), ki 

ji daje strokovno podporo, pomoč pri reševanju težav, razume njene stiske in ji svetuje 

(Kavkler, 2008: 16). 
 

Na tem mestu se mnogim zastavlja vprašanje »Ali so učiteljice in drugi strokovni delavci v 

slovenskem VI-sistemu zares pripravljeni na inkluzivnost?« (Rutar, 2010: 21). Rutar (prav 

tam: 22) izpostavi problem neusposobljenosti pedagoškega kadra za uspešno izvajanje ideje 

inkluzije. Učiteljice morajo za uspešno delo svojih učencev dobro poznati možne 

specifičnosti otrok pa tudi postopke, s katerimi lahko učencem pomagajo (tako pri šolskem 

delu kot tudi otrokovem razvoju), o čemer se morajo najprej podučiti. To velja tudi za 

ravnatelje, svetovalne delavce, spremljevalce in drug pedagoški kader. Učiteljice pogosto 

omenjajo, da se za poučevanje drugačnih/marginaliziranih učencev ne čutijo dovolj 

usposobljene, pripravljene (Rutar, 2010; Čančar, 2011). Njihovo usposabljanje in stalno 

izobraževanje je zato (še toliko bolj) nujno. Pedagoški kader mora biti primerno izobražen 

in usposobljen za delo z vsemi učenci, zato bi morala biti redna supervizijska in intervizijska 

mesečna srečanja nekaj samoumevnega. Različna vedenja o pedagoškem delu, 

primanjkljajih idr. se namreč nenehno spreminjajo, posodabljajo, razvijajo in le na tak način 

se lahko zagotovi, da bo pedagoški kader »v koraku s časom«. Na tem mestu ima ključno 

vlogo šolsko vodstvo, saj je težko pričakovati, da bodo učiteljice same od sebe skrbele za 

redno izobraževanje in usposabljanje – zato mora biti to urejeno na sistemski ravni (Rutar, 

2010: 22–23).   
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I. Lesar (2009: 5–9) opozori še na izjemno pomembno problematiko – stališča ljudi, 

zaposlenih znotraj šolskega sistema, glede inkluzivno naravnanega šolanja. V Sloveniji ima 

namreč večina odraslih izkušnjo, da so učno neuspešne in/ali disciplinsko problematične 

učence hitro preusmerili v šole s prilagojenim programom, kjer so z njimi delali za to posebej 

usposobljeni strokovnjaki (segregacija). Ta stališča, ki so se oblikovala od njihovega 

zgodnjega življenja, so se v njih močno zasidrala in jih je zelo težko spremeniti. Ideja 

inkluzije zanje predstavlja popolno nasprotje temu, kar je bilo v času njihovega šolanja 

sprejeto za upravičeno in strokovno utemeljeno. Posledično osebno sprejetje ideje inkluzije 

za nekatere predstavlja sesutje vere v učinkovitost in pravičnost tedanjega sistema ter v 

dobronamernost delovanja učiteljic in drugih strokovnjakov. Za kaj takega je nujno 

priznanje lastne »ozkosti« pogleda na problematiko in prepoznanje prikrajšanosti, ki s(m)o 

je bili deležni. Potrebne je veliko osebne zavzetosti za temeljit premislek in ponovno 

določitev temeljnih načel in namenov šolanja, kar vzame veliko časa in energije. Ob 

nezainteresiranosti po spremembah pa tudi pomanjkanju vedenja o ustreznem izvajanju ideje 

inkluzije lahko pogosto naletimo na dokaj tradicionalne in toge predstave šolskega kadra o 

lastni vlogi v procesu šolanja učencev, kar za uresničevanje te ideje predstavlja eno izmed 

najtežjih ovir.   

3 PRAVIČNA ŠOLA  

Kadar govorimo o uresničevanju inkluzivnosti, zagotovo naletimo tudi na vprašanje 

zagotavljanja pravičnosti. I. Lesar (2018b: 119) ugotavlja, da kljub raznolikim pojmovanjem 

inkluzivnosti vsaka med njimi za svojo uresničitev zahteva jasno podporo družbenih 

mehanizmov zagotavljanja pravičnosti.  

Pravičnost je ena izmed temeljnih vrednot sodobnih družb in tudi ena izmed temeljnih 

vrednot sodobnih šolskih sistemov. S pravičnim delovanjem šola kot družbena institucija 

omogoča uresničevanje človekovih pravic, poleg tega pa s tem skrbi tudi za zmanjšanje 

neenakosti. Prav zato je v dokumentih, ki opredeljujejo VI-dejavnost določene države, 

pravičnost prepoznana kot izredno pomembno načelo. Je pa zaradi izjemne večplastnosti 

šolskega delovanja njeno opredeljevanje v VI-institucijah precej zahtevno. Do sedaj so že 

mnogi raziskovalci poskušali poiskati ključni kriterij udejanjanja pravičnih rešitev, a se pri 

tem še niso zedinili, ali so to enakost možnosti, rezultatov ali pogojev (prav tam).   

Šole se danes srečujejo z veliko heterogenostjo učencev. Raznolikost med njimi je pogojena 

tako z naravnimi (talenti, sposobnosti ipd.) kot tudi (še zlasti) z družbenimi dejavniki 

(socialno-ekonomski status družine, kvaliteta socialnega okolja, v katerem je otrok odraščal, 

nacionalna in religiozna pripadnost idr.) (Kodelja, 2001; Kroflič, 2002; Lesar, 2013; Peček 

in Lesar, 2006). Šola, ki ni le kulturna, ampak tudi socialna in politična institucija, igra z 

vidika posameznika pomembno vlogo pri omogočanju enakih možnosti. A čeprav je 

zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na njegov spol, barvo kože, 

socialno, kulturno poreklo, veroizpoved, etnično in narodno pripadnost ter telesno in 
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duševno konstitucijo temeljni cilj današnjega slovenskega VI-sistema (Taštanoska, 2017), 

ugotovitve nekaterih raziskav kažejo na to, da določeni dejavniki še vedno pomembno 

vplivajo na akademsko uspešnost posameznikov (Lesar, 2013, 2018b; Peček Čuk in Lesar, 

2006). »Kako se konkretno odzivati na raznolikost učencev na sistemski, institucionalni in 

individualni ravni, oziroma kako zasnovati kar se da pravično, uspešno in kakovostno 

(osnovno) šolanje« torej še danes ostajajo osrednja vprašanja, kadar je predmet razprave 

zagotavljanje pravičnosti v šoli.   

 

3.1 Zagotavljanje pravičnosti v našem VI-sistemu  

 

V slovenskem šolskem sistemu se z namenom zagotavljanja pravične(jše)ga šolanja 

naslanjamo (Krek, 1995; Krek in Metljak, 2011) na distributivni koncept pravičnosti, 

predvsem na koncept socialne pravičnosti ameriškega političnega filozofa Johna Rawlsa 

(1999). Ta se sicer ni posebej ukvarjal s pravičnostjo v vzgoji in izobraževanju, marveč z 

opredeljevanjem pravičnosti v družbenih institucijah nasploh, med katere sodi tudi šola 

(Peček in Lesar, 2006: 10). Po njegovem prepričanju moramo pravičnost razumeti z vidika 

»/…/ kako glavne družbene institucije razdeljujejo temeljne človekove pravice in dolžnosti« 

(Rawls, 1999: 6), zato mora biti ta razumljena kot temeljna vrlina družbenih institucij. 

Njegova teorija pravičnosti izhaja iz ideje, da morajo biti »vse primarne družbene dobrine – 

svoboda in možnost, dohodki in bogastvo ter podlaga samospoštovanja /…/ – razdeljene 

enako, razen če neenaka razdelitev ene ali vseh dobrin ni v prid tistim v najmanj ugodnem 

položaju« (Rawls, 1971 v Kymlicka, 2005: 94). Neenaka obravnava je po njegovem mnenju 

upravičena, kadar deprivilegiranemu z njo koristimo, hkrati pa privilegiranega ne postavimo 

v slabši položaj (prav tam). Za VI-sistem takšno pojmovanje pravičnosti pomeni, da mora 

biti naravnan tako, da izenači tiste izhodiščne razlike, ki niso posledica posameznikove 

izbire, ampak so rezultat okoliščin, v katere je posameznik postavljen. To pomeni, da je 

različne učence treba obravnavati različno. Ob tem je na elementarni stopnji, z namenom, 

da posameznik doseže minimalno izobrazbo, potrebno izravnavati vse neenakosti, na višjih 

stopnjah pa je posamezniku dopuščeno, da gre tako daleč, kot mu to omogočajo njegove 

sposobnosti (Kodelja, 2006: 68). 

 

Po Rawlsovem konceptu pravičnosti prepoznane neenakosti, ki vplivajo na določenega 

posameznika, preko koncepta izvornega položaja, tančice nevednosti in z upoštevanjem 

načela enakih možnosti ter načela diference korigiramo z mehanizmi t. i. pozitivne 

diskriminacije. V šolskem prostoru se to najpogosteje odraža v obliki dodatne strokovne 

pomoči, diferenciacije pouka, kompenzacijskih programov, uvedbi tutorjev, štipendiranju 

deprivilegiranih ipd., kar lahko uresničuje le pedagoško osebje šole, ki se za neenako 

obravnavo svojih deprivilegiranih učencev odloča na podlagi temeljitega razmisleka 

(Kodelja, 2006: 45–49; Lesar, 2018b: 123; Peček Čuk in Lesar, 2009: 177). Takšno 

zmanjševanje neenakosti – z redistribucijo – ima pri urejanju VI-dejavnosti pomembno 

vlogo v mnogih državah, se pa je treba zavedati, da je uspešno le v kontekstu socialnih 

dobrin, ki so razdeljive. Poleg tega I. Lesar (2018a, 2018b: 123–127) opozarja na nevarnosti, 
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do katerih prihaja, ker se pozitivna diskriminacija v šolskem prostoru večinoma izvaja po 

vnaprej predvidenih sistemskih rešitvah. Določene skupine marginaliziranih učencev se 

namreč jemlje za med seboj zelo podobne, posameznikove potrebe pa so pogosto 

spregledane. Posplošene rešitve velikokrat ne rešujejo posameznikovega položaja (npr. 

naglušni učenec, ki ima polžev vsadek morda ne potrebuje predpisanega tolmača, pač pa kaj 

drugega) in včasih spodbujajo celo nove oblike diskriminacije. Poleg tega lahko tovrstni 

mehanizmi pozitivne diskriminacije pri učencih, ki tega niso deležni, privedejo tudi do 

zavračanja ali celo sovražnosti, če ocenjujejo, da je njihova možnost dostopanja do nekaterih 

družbenih dobrin zaradi tega zmanjšana (Lesar, 2018b).  

Tudi sicer je Rawlsov koncept pravičnosti v pedagoški sferi deležen precejšnjih kritik. 

Različni avtorji (npr. Griffiths, 1998; Kroflič, 2003; Kymlicka, 2005; Kodelja, 2006; Lesar 

2009, 2018b; Lynch in Lodge, 2002; Peček Čuk in Lesar 2006, 2009; Skubic Ermenc, 2010) 

ugotavljajo, da VI-dejavnosti ni mogoče graditi na izključno takšnem pojmovanju 

pravičnosti. Opozarjajo, da je tako zastavljen koncept namenjen odraslim, moralno 

odgovornim posameznikom, od katerih se pričakuje visoka zmožnost abstraktnega 

mišljenja, moralnega razsojanja in oblikovan čut za pravičnost, kar pomeni, da so otroci in 

odrasli, ki tako visokih sposobnosti (še) nimajo razvitih, vnaprej izvzeti iz procesa iskanja 

rešitev. Ker je Rawls za izhodišče razmisleka vzel posameznika, skupnost (ki je po navadi 

tudi vir nepravičnosti) pa zanemaril, je s tem zanemaril tudi razumevanje situacij znotraj 

okoliščin, v katerih so nastale. Spregledano je dejstvo, da ljudje nismo le racionalna, ampak 

tudi čustvena bitja in da sta odvisnost in soodvisnost temelja vsakdana. Razvoj čustvenih 

zmožnosti se prelaga na družinsko socializacijo, znotraj katere lahko obstajajo zelo 

nepravični odnosi. Poleg tega kritiki opozarjajo tudi na spregledane neenakosti znotraj 

samega VI-procesa, ki se kažejo predvsem v hierarhičnih odnosih med učiteljicami in 

učenci, nanašajoč na moč. 

 

Kot korektiv Rawlsovi teoriji se pojavijo različni koncepti in teorije (koncept pripoznanja, 

koncept zastopanosti, etika skrbi idr.). Poskusi njihovih aplikacij v šolsko okolje sicer ne 

dajo končnih rešitev, pripeljejo pa do ugotovitve, da na šolskem področju naslonitev samo 

na eno izmed političnih teorij ne daje konstruktivnih rešitev in da je na vprašanje 

zagotavljanja pravičnosti treba pogledati večdimenzionalno (Lesar, 2013, 2018b; Lynch in 

Lodge, 2002). Posameznikovega življenja namreč ne opredeljujeta le ekonomska in statusna 

neenakost v družbi, ampak tudi politična in emocionalna (prav tam). Če želimo v VI-sistemu 

dosegati večjo stopnjo pravičnosti in inkluzivnosti, je ključno, da prepoznavamo vse 

temeljne razloge neenakosti in jih pri iskanju rešitev tudi upoštevamo (Lesar, 2018b; Lynch 

in Lodge, 2002). Z besedami I. Lesar (2018b: 133) to pomeni, da »rešitev ni mogoče iskati 

le s koncepti redistribucije oz. prerazporeditve družbenih dobrin in rekognicije oz. 

pripoznanja spregledanih kultur, marveč tudi z zagotavljanjem reprezentacije oz. 

zastopanosti na vseh področjih, ki se tičejo posameznikovega življenja in relacionalnosti oz. 

odnosnosti kot nujnega pogoja, da človek razvije potrebne zmožnosti za bivanje v družbi.«  
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V odgovor pri iskanju rešitev na vse omenjene temeljne razloge nepravičnosti K. Lynch in 

A. Lodge (2002) predstavita koncept pravičnosti 3 R, ki poleg redistribucije vključuje še 

rekognicijo in reprezentacijo. Ob tem v svoji raziskavi izpostavita dejstvo, da smo ljudje tudi 

čustvena bitja, da sta odvisnost in soodvisnost temelja našega vsakdana in da se neenakosti 

nanašajo tudi na čustven oziroma doživljajski vidik (prav tam). Na podlagi kasnejših 

raziskav K. Lynch, Baker in M. Lyons (2009) izpostavijo pomembnost tega vidika. Ljudje 

smo družbena in odnosna bitja; občutek pripadnosti, biti ljubljen pa tudi skrbeti za nekoga 

drugega je ena izmed naših temeljnih lastnosti. Prijateljske in/ali družinske vezi nam pogosto 

predstavljajo toplino, veselje in smisel življenja. Z odnosi ljubezni, skrbi in solidarnosti si 

ustvarjamo občutek pomembnosti, vrednosti, pripadnosti ter občutek spoštovanja in 

zaželenosti, zato so ti odnosi bistveni za naše uspešno spopadanje z vsakodnevnimi izzivi 

življenja. Prikrajšanost razvoja takšnih odnosov ali tovrstnih izkušenj lahko pri ljudeh 

pomeni resno pomanjkanje, to pa lahko predstavlja temeljno dimenzijo emocionalne 

neenakosti (prav tam; Lesar, 2018b). Ugotovitve omenjenih avtorjev (Lynch in Lodge, 2002; 

Lynch, Baker in Lyons, 2009) I. Lesar predstavi (kar poimenuje koncept pravičnosti 4 R-

jev) kot možen odziv na neenakosti v šolskem prostoru oziroma kot način zagotavljanja 

pravičnega in inkluzivno naravnanega šolanja.     

 

3.2 Koncept 4 R-jev 

 

Gre za večdimenzionalni koncept pravičnosti, ki z redistribucijo, rekognicijo, reprezentacijo 

in relacionalnostjo odgovarja na vse štiri ključne razloge neenakosti (Lesar, 2018b: 133–

136):  

a) Kot rešitev ekonomskim neenakostim, ki izhajajo iz materialnih, razdeljivih dobrin 

ponuja redistribucijo oz. prerazporeditev. Omogočanje dostopa, participacije, 

rezultatov in enakih možnosti do vseh oblik znanja za vse učence skuša koncept 

zagotoviti s pravično porazdelitvijo bogastva, dohodkov in resursov, kar se 

konkretno kaže v subvencioniranju (npr. prehrane, šole v naravi ipd.), izvajanju 

dopolnilnega pouka, ukrepanju ob otrokovih razvojnih specifičnostih (npr. pomoč 

pri govornih težavah), izvajanju pomoči pri učenju jezika poučevanja 

(»pripravljalnice« za učence priseljence) ipd. Kot smo že omenili, je koncept 

redistribucije v večji (ali manjši) meri na slovenskih šolah (pa tudi drugod) že vpet, 

je pa treba, kot opozarja I. Lesar (2018b: 134), ob nudenju teh pomoči bolj ozavestiti, 

da vsaka takšna pomoč ni vedno najboljša in se je zato nujno treba spraševati, ali ta 

omogoča spoštovanje posameznikove identitete, njegovo sodelovanje pri odločanju 

o prejemanju teh pomoči ter ali odraža skrbnost za posameznika in njegov razvoj.  

 

b) Na težje opazne, kulturne neenakosti, ki izhajajo predvsem iz statusne diferenciacije 

in se kažejo v (ne)spoštovanju drugačnih verovanj, etničnosti, jezikov, spolov, 

spolnih usmerjenosti, zmožnosti, starosti ipd., odgovarja z rekognicijo oz. 

pripoznanjem. Ta zahteva temeljit razmislek o strukturiranosti šolskega sistema (So 

fizično ločene šole za določene skupine učencev res nujne?) in kritično analizo 
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obstoječih kurikulov, kjer pogosto zasledimo očitno višje vrednotenje nekaterih 

načinov življenja od drugih. Poleg tega bi bilo smiselno analizirati tudi programe 

izobraževanja učiteljic in preveriti, ali so te pri seznanjanju bodočih učiteljic s 

položajem različnih marginaliziranih skupin in pri preseganju stereotipov in 

predsodkov dovolj učinkoviti. 

 

c) Odpravljanje političnih neenakosti, ki so v šolskem prostoru prisotne v vseh 

obstoječih odnosih (npr. učitelj-učenec, učenec-učenec idr.), koncept vidi v 

reprezentaciji oz. zastopanosti. Ta skrbi za enakopravno zastopanost pri 

uresničevanju moči, kar pomeni, da skrbi za omogočanje prave participacije 

posameznika. Spremembe za odpravo teh neenakosti v šolstvu so potrebne na ravni 

sistema in na ravni (do)izobraževanj ter konkretnih pedagoških praks. Kot kažejo 

ugotovitve nekaterih raziskovanj (Kodele, 2017; Lesar, 2013, 2018b) se šole in 

pedagoški delavci namreč pogosto ne zavedajo pomembnosti vključevanja učencev 

v pedagoški proces in niti ne pomislijo, kako bi lahko s svojim delom o(ne)mogočili 

vpliv dejavnikov, izhajajočih iz statusne hierarhije in struktur moči. 

 

d) Na vprašanje emocionalne neenakosti, ki se kaže v (ne)enakemu dostopanju do 

ljubezni, skrbi, solidarnosti in enake delitve bremen ter prijetnosti pri opravljanju del 

ljubezni in skrbi, pa koncept 4R-jev odgovori z relacionalnostjo oz. soodvisnostjo. 

Ta za prepoznavanje in odpravljanje tovrstnih neenakosti v šolskem prostoru zahteva 

skrbne učiteljice, ki bodo (moralno še razvijajočim se) učencem omogočile, da se iz 

izkušenj naučijo skrbeti za sočloveka. Vsak učenec mora biti pri tem postavljen v 

vlogo objekta (tisti, za kogar se skrbi), kot tudi v vlogo subjekta (tisti, ki skrbi za 

druge), s čimer lahko razvija svoje empatične sposobnosti potopiti se v položaj 

drugega, sočutje in spoštljivost. Skladno s konceptom soodvisnosti morajo šole še: 

omogočati spoznavanje in razumevanje, da ljudje živimo v globoki soodvisnosti 

(gospodarsko, politično, kulturno, družbeno in tudi okoljsko), ozaveščati dejstvo, da 

smo vsi v določenem času svojega življenja bolj ali manj ranljivi in odvisni od drugih 

ter sam koncept integrirati v naše razumevanje enakosti, človekovih pravic in 

državljanstva.  

 

Opisani koncept pravičnosti z redistribucijo in rekognicijo omogoča zagotavljanje 

individualnih pravic marginaliziranih posameznikov, z reprezentacijo in relacionalnostjo pa 

njihovo vključenost v pravično strukturirano okolje (Lesar, 2018b: 136). A ker je naše 

osnovno šolanje opredeljeno kot izobraževalna in vzgojna dejavnost, kar pomeni, da je poleg 

izobraževalnih ciljev potrebno premisliti tudi o vzgojnih, le vzpostavitev tako pojmovanega 

večdimenzionalnega koncepta pravičnosti za delovanje pravične šole ni dovolj. Šole morajo 

poleg tega jasno izpostaviti tudi vrednote, ki bodo pedagoške delavce vodile k iskanju 

strokovno in etično čim bolj utemeljenim rešitvam in jim bile opora pri refleksiranju 

vsakodnevnih pedagoških praks (Lesar, 2013, 2018b). V tem kontekstu se I. Lesar (2018b: 

136) sprašuje, ali bo sodobna šola sledila odličnosti, izbiri in tekmovanju oz. tržni ideologiji, 
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ki vodi v hierarhičen, statusno utemeljen selektivni sistem, ali pa spoštljivemu sobivanju, 

participaciji in solidarnosti.  

 

3.3 Pravična šola je pogoj za inkluzivno naravnano šolo 

 

Omenili smo, da ob vprašanju uresničevanja inkluzivnosti trčimo na vprašanje zagotavljanja 

pravičnosti. Da lahko govorimo o inkluzivni šoli, mora biti ta (za vse udeležene) pravična. 

To velja tudi obratno – da lahko govorimo o pravični šoli za vse, mora biti ta inkluzivna. 

 

Kot smo že zapisali, gre pri inkluzivnosti za proces povečanja participacije in zmanjševanja 

izključevanja vseh učencev iz kurikula, kultur in skupnosti (Booth Ainscow, 1998: 2, v 

Peček Čuk in Lesar, 2009: 190), pri čemer participacija pomeni prepoznavanje, sprejetje in 

spoštovanje, vključenost v učenje in socialne aktivnosti, na takšen način, da vsak 

posameznik pridobi občutek pripadnosti skupini (Peček Čuk in Lesar, 2009: 190). Njeno 

osnovno načelo, ki temelji na človekovih pravicah in je zajeto v mednarodnih dokumentih 

in zakonih številnih držav, je sprejemanje raznolikosti in omogočanje socialne vključenosti 

vseh (Grah, Rogič Ožek in Žarkovič Adlešič, 2017). Inkluzivna šolska politika v središče 

postavlja zagotavljanje enakih pogojev, družbeno pravičnost, uspešno napredovanje in 

enakopravno sodelovanje vseh vpletenih. Pri tem je pomembno, da inkluzivnost razumemo 

kot vključevanje vseh učencev z vsemi njihovimi raznolikostmi, posebnimi in osebnimi 

potrebami, kot pot profesionalnega in osebnega razvoja pedagoškega kadra, ki deluje s temi 

učenci ter kot ustvarjanje priložnosti za vse: učence, učiteljice, starše in druge strokovne 

delavce (prav tam: 5). 

 

Kakšna je torej pravična oziroma inkluzivno naravnana šola? A. Dyson, A. Howes in B. 

Roberts (2004, v Peček Čuk in Lesar, 2009: 194) opisujejo, da je za takšne šole značilna 

»inkluzivna kultura«. To pomeni, da je celotno šolsko osebje usmerjeno k istemu cilju – 

pravični in kvalitetni vzgoji in izobraževanju za vse učence. Pri tem se soglasno zavzemajo 

za vrednote spoštovanja različnosti in gojijo občutek odgovornosti, ponuditi vsem učencem 

dostop do VI-možnosti. Med zaposlenimi velja visoka stopnja sodelovanja, značilno je tudi 

skupno reševanje problemov, pri čemer se vrednote šole širijo tako na učence kot tudi starše 

in druge sodelujoče v skupnosti šole. V želji po čim večji stopnji vključenosti in participaciji 

vseh učencev inkluzivno naravnane šole pogosteje iščejo različne oblike pomoči in prakse 

poučevanja (npr. konstruktivističen pristop k poučevanju in učenju). Za te šole je značilna 

prisotnost močnih vodij, ki so naklonjeni inkluzivnim vrednotam in ki z jasno strategijo in 

stilom vodenja spodbujajo tudi ostale, da participirajo v vodstvenih funkcijah. Poleg dobre 

usklajenosti in dobrega sodelovanja med vsemi zaposlenimi in učečimi, takšne šole dobro 

sodelujejo tudi s starši in širšo skupnostjo šole (Lesar, 2009; Peček Čuk in Lesar, 2006, 

2009).    
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Na razredni ravni, ki je za uspeh inkluzivnega izobraževanja odločilna, različni avtorji 

(Harrower in Dunlap, v Lesar, 2009: 129–130) najpogosteje navajajo naslednje značilnosti:  

- heterogene skupine glede sposobnosti, 

- kooperativno učenje, 

- vrstniško tutorstvo, 

- treningi socialnih veščin, 

- kurikularna diferenciacija in individualizacija (npr. prilagoditev, prireditev, 

vzporedno poučevanje idr.), 

- ohranjanje na skupnosti temelječega poučevanja, 

- posploševanje iz resničnega sveta (če simulirane razredne aktivnosti niso 

učinkovite), 

- nadaljnje individualno poučevanje,  

- možnosti oblikovanja prijateljev, 

- učencem, ki se soočajo z ovirami, dati možnost odločanja o stvareh, ki vplivajo na 

njihovo življenje. 

I. Lesar (2009, 2013, 2018b) ob tem še poudarja, da je na razredni ravni nujno treba 

namenjati pozornost graditvi medosebnih spoštljivih odnosov (tako med učenci in 

učiteljicami kot med učenci samimi).  

 

Takšno šolanje predpostavlja spreminjanje VI-programa in načinov poučevanja za vse 

učence v razredu in ne soobstoj različnih programov za učence, ki se soočajo z ovirami in 

programom za preostale učence. Model poučevanja ni usmerjen v kurikulum, ampak v 

učenca. Zahteva se tesno sodelovanje med učiteljicami večinskih razredov in drugimi 

(specialni pedagogi, asistenti, terapevti in starši). Stremi se k temu, da je večina dodatne 

pomoči preskrbljena znotraj razreda in ne ločeno od drugih (Lesar, 2009: 128–129). 

 

Uvajanje inkluzivne naravnanosti šol vsekakor sodi med kompleksne spremembe, saj je za 

njeno uresničitev potrebna jasna vizija, veščine, spodbude, sredstva in dober akcijski načrt. 

Booth in Ainscow (2000, v Peček Čuk in Lesar, 2009: 195) predstavita ogrodje za 

vpeljevanje potrebnih sprememb na institucionalni ravni. Za napredovanje šole v smeri bolj 

inkluzivnega VI-procesa, navedeta tri ključne kazalnike, ki jih je za inkluzivno šolo potrebno 

uresničevati. To so: 

- Oblikovanje šolske kulture, ki je temelj za kvalitetnejšo vzgojo in izobraževanje. 

Pomeni oblikovanje varne, sprejemajoče in spodbujajoče šolske skupnosti, v kateri 

so vsi člani enako cenjeni. Pri oblikovanju inkluzivne šolske kulture je 

najpomembnejše, da se inkluzivne vrednote razvijajo med vsem šolskim osebjem, 

šolskim vodstvom, učenci, starši in vsemi sodelujočimi, ki se kakorkoli drugače 

odražajo v konkretnih praksah. 

- Oblikovanje šolske politike. Za inkluzivno naravnano šolo je potrebno, da je 

inkluzivnost prepoznana kot vodilni princip šolskega razvoja, zato je treba zagotoviti 

prodor na vsa področja, ki se zavzemajo za povečanje kakovosti učenja in 

participacijo vseh učencev. Šolsko osebje mora pri tem prepoznavati, katere ovire 
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učencem otežujejo njihovo učenje in participacijo ter se na to odzvati z oblikovanjem 

različnih oblik pomoči, ki izhajajo iz perspektive učencev in njihovega razvoja.  

- Razvijanje inkluzivne šolske prakse, ki pomeni oblikovanje takšnih aktivnosti (v 

učilnici in zunaj nje), kjer vsi učenci aktivno sodelujejo v vseh vidikih svojega VI-

procesa in uporabljajo znanje, ki ga pridobijo tako zunaj kot znotraj šole. Šolsko 

osebje se pri tem, v sodelovanju z drugimi učiteljicami, šolskim osebjem pa tudi 

starši, lokalno skupnostjo idr., trudijo pridobiti vse potrebne materiale in sredstva, ki 

podpirajo takšno učenje in participacijo.  

Poleg opisanih generalnih kazalnikov Booth in Ainscow (2000, v Peček Čuk in Lesar, 2009: 

195) opišeta še specifične kazalnike, ki posameznim šolam služijo za ugotavljanje stopnje 

realizacije posameznih vidikov inkluzivnosti in jim omogočajo prepoznavanje najšibkejših 

in najmočnejših področij šolskega delovanja (več o tem v Lesar, 2009).  

 

Pot k udejanjanju pravične šole je vsekakor izjemno kompleksna, saj na institucionalni ravni 

zahteva precej sprememb. V kolikor kakšna ni uresničena, nas to, razumljivo, ne pripelje do 

željenega rezultata. Danes snovalci koncepta veljavnega VI-sistema v Sloveniji namenjajo 

posebno pozornost zagotavljanju enakih možnosti za vsakogar, ideja inkluzije pa postaja 

norma, ki ji redko kdo upa oporekati in je pozornosti deležna ne le v šolskih krogih, ampak 

tudi med mnogimi politiki, znanstveniki, raziskovalci idr. (Lesar, 2009: 3). Pa vendar 

spremembe na institucionalni ravni predstavljajo šele prvi korak. Najpomembnejša in tudi 

najkompleksnejša sprememba, do katere mora priti, če želimo delovati po načelih inkluzivne 

šole, je, kot smo že omenili, sprememba stališč ljudi, ki delajo znotraj šolskega sistema (prav 

tam). Pa je krmarjenje med vsemi naštetimi ovirami za doseganje inkluzivne šole v Sloveniji 

uspešno? Bi lahko rekli, da je za učence priseljence prve generacije današnja šola pravična 

oz. inkluzivna?  

 

3.4 O pravičnosti slovenske šole za učence priseljence prve generacije 

 

Na temo pravičnosti slovenske osnovne šole je v zadnjih letih nastalo kar nekaj raziskav 

(npr. Čančar, 2011; Lesar, 2009; Peček in Lesar 2006, Rutar idr., 2018; Skubic Ermenc, 

2010, Soklič, 2012; Vižintin, 2013). Tiste, ki so nastale z namenom pregleda položaja 

priseljenskih učencev v slovenskih osnovnih šolah (Čančar, 2011; OECD, 2015; Peček in 

Lesar, 2006; Soklič, 2012), so pokazale, da tem učencem trenutne oblike dela še vedno niso 

najbolj naklonjene. In kje se zatika?  

 

 Kriterij vključenosti v šolski sistem – v ospredje še vedno postavlja izobrazbeni 

standard, ne pa tudi socialne vključenosti, kar pomeni, da se od učencev priseljencev 

zahteva doseganje enakih izobraževalnih standardov kot za slovenske učence, kar 

pomeni čim hitrejše prilagajanje večini, oziroma njihovo asimilacijo (Peček in Lesar, 

2006: 184–185). 

 Na uspešnost vključevanja kulturno drugačnih učencev v novo šolsko okolje vpliva 

predvsem odnos, ki ga ima do te tematike vodstvo šol, zato na tem področju med 
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šolami nastajajo razlike (Soklič, 2012). Ne samo, da vodstvo na ostale delavce 

prenaša svoja stališča, ampak skrbi tudi za njihovo stalno izobraževanje. Če tematike 

ne prepoznava kot problematične, se o njej posledično redkeje diskutira, prav tako 

pa se na to temo ne organizira dodatnih izobraževanj.  

 Slabša podučenost in seznanjenost učiteljic o delu z učenci priseljenci. Učiteljice 

pogosto navajajo, da se za delo z učenci priseljenci ne počutijo dovolj kompetentne 

(Soklič, 2012; Peček in Lesar, 2006). 

 Kadar učiteljice naletijo na težave pri poučevanju učencev priseljencev, pravijo, da 

so pogosto prepuščene same sebi. Manjka jim podpora vodstva, premalo je tudi 

sodelovanja z drugimi učiteljicami, drugimi organizacijami in lokalno skupnostjo 

(Čančar, 2011; Soklič, 2012).  

 Pedagoški delavci maternega jezika učencev priseljencev ne prepoznavajo kot 

pomembnega za učenje drugega jezika. Še več, nekateri ga prepoznavajo celo kot 

oviro za učenje jezika okolja in uspešno vključevanje učencev priseljencev (Čančar, 

2011; Peček in Lesar, 2006).  

 Učenci priseljenci v slovenski osnovni šoli skorajda nimajo možnosti ohranjanja 

in razvijanja lastne kulture. Osnovnošolski program sicer ponuja nekaj izbirnih 

predmetov (etnologija – kulturna dediščina in načini življenja, romska kultura, 

verstva in etika), ki naj bi to omogočali, pa tudi nekatere učne vsebine ponujajo to 

možnost, a kljub temu so značilnosti in posebnosti narodno-manjšinskih skupnosti 

preredko upoštevane (Peček in Lesar, 2006: 187). Med šolskim osebjem še vedno 

vse prevečkrat ostaja mnenje, da je kultura priseljenih učencev nekaj, kar naj učenci 

izražajo doma in ne v večinski družbi (Soklič, 2012). Premalo je tudi zavedanja, kaj 

za učenca priseljenca pomeni izpostavljenost dvojnim kulturnim vplivom (Peček in 

Lesar, 2006: 189).  

 Velika težava je učenje slovenščine, ki učencem priseljencem predstavlja jezik 

okolja ter učni jezik. Ker (teoretično) šole spodbujajo učenje slovenščine, učiteljice 

pa v veliki večini izražajo stališče, da naj bo v slovenskih javnih šolah za vse učence 

prvi in učni jezik slovenščina, bi pričakovali, da je učencem priseljencem v šoli 

ponujena zadostna količina dodatnih ur slovenščine kot drugega jezika. Pa vendar 

raziskave kažejo, da je med priseljenimi učenci prve generacije, ki doma ne govorijo 

jezika okolja, le 8 odstotkov takih, ki imajo v šoli vsaj 2 uri dodatnega pouka 

slovenščine na teden (OECD, 2015). Pravica do dodatnega pouka slovenščine je v 

zakonih, ki zadevajo vzgojo in izobraževanje, izražena le delno. Število dodatnih ur 

slovenščine je opredeljeno le za otroke prosilcev za azil (do 2 uri tedensko) in otroke 

beguncev (300 (+100) ur letno). Dejansko število izvajanja ur dodatnega pouka 

slovenščine je za vse skupine učencev priseljencev na večini slovenskih šol do ene 

ure tedensko, kar pomeni 35 ur na šolsko leto.  

 Zakonsko predpisano število ur slovenskega jezika (kot drugega jezika) ne zadošča 

potrebam teh učencev, zato se pogosto dogaja, da si šola dodatna sredstva za njihovo 

poučevanje zagotovi tako, da jih usmeri kot učence s posebnimi potrebami. To 
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nasprotuje zakonodaji o učencih s posebnimi potrebami, ki ne vključuje učencev z 

jezikovnimi ovirami (Peček in Lesar, 2006; Lesar, 2009). 

 Nesprejemljiva rešitev, po kateri (zaradi jezikovnih preprek učencev) posegajo 

nekatere učiteljice, je tudi zniževanje kriterijev. Večje kot ima učenec težave z 

učnim jezikom, bolj mu učiteljice znižujejo učne zahteve (Peček in Lesar, 2006: 

198).  

 Različne raziskave (OECD, 2010, 2015, 2018; Peček in Lesar, 2006) potrjujejo, da 

je na splošno učni uspeh učencev priseljencev slabši kot učni uspeh nepriseljenih 

učencev, kar lahko zagotovo pripišemo tudi težavam s slovenščino. To pomeni, da 

imajo ti učenci slabše možnosti za nadaljnje izobraževanje, poleg tega pa jih slabši 

učni uspeh lahko vodi do občutkov manjvrednosti, negotovosti, apatije, brezupa.  

 Učiteljice ne čutijo odgovornosti za (ne)uspeh učencev priseljencev in to 

odgovornost prelagajo predvsem na učence same ter njihove starše (Peček in Lesar, 

2006).  

 

Med osnovnimi šolami seveda obstajajo razlike, a iz predstavljenega lahko zaključimo, da 

slovenskega osnovnega izobraževanja za učence priseljence še ne moremo opisati kot 

pravičnega. Pa tudi ideja inkluzije v našem šolstvu še ni resnično zaživela. Če izhajamo iz 

koncepta pravičnosti 4 R-jev (Lesar, 2018b; Lynch, Baker in Lyons, 2009; Lynch in Lodge, 

2002) za katerega velja, da je pri iskanju rešitev glede neenakosti treba gledati 

večdimenzionalno, hitro vidimo, da je pri zagotavljanju pravičnejše šole učencem 

priseljencem potrebnega še precej dela. Omenjene raziskave potrjujejo, da se odpravljanje 

neenakosti med učenci priseljenci in drugimi učenci trenutno rešuje predvsem z 

redistribucijo. Predvidene rešitve so izrazito usmerjene v učne dosežke, skrb za socialno 

vključenost učencev pa je (pre)večkrat spregledana. Pripoznavanje učencev priseljencev je 

vse prej kot dobro (upoštevanje značilnosti in posebnosti narodno-manjšinskih skupnosti je 

prej izjema kot pravilo, prevladuje mnenje, da je učenje maternega jezika in razvijanje 

domače kulture družinska zadeva), tudi že ponujene rešitve (izvajanje redistribucije) 

potrebujejo izboljšave (npr. količina dodatnih ur slovenščine za učence priseljence je 

občutno premajhna). Spremembe so nujne na razredni in šolski ravni pa tudi na regionalni 

in nacionalni ravni. Glede na to, da se učiteljice pri iskanju rešitev pogosto počutijo 

prepuščene same sebi, da jim manjka podpora vodstva in sodelovanje z drugimi pedagoškimi 

delavci ter da se ne počutijo dovolj usposobljene za poučevanje te populacije učencev, se 

skoraj da ne gre čuditi temu, da posegajo tudi po neustreznih (celo spornih) rešitvah (npr. 

zmanjševanje kriterijev, usmeritev učenca priseljenca kot učenca s posebnimi potrebami).   

 

Ob očitno neenakih izhodiščih učencev priseljencev v primerjavi z nepriseljenimi učenci v 

slovenski osnovni šoli, ob tem, da učenci priseljenci v Sloveniji v večini nimajo možnosti 

učenja materinščine in da je slabo poskrbljeno tudi za njihovo najbolj izrazito težavo v 

slovenski osnovni šoli – za znanje slovenščine, jezika okolja, ki je tudi njihov učni jezik – 

se nam zastavlja vprašanje, kako ti učenci »uspevajo« pri pouku angleščine, kjer spoznavajo 

še dodaten jezik in še dodatno kulturo.  
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Ker naj bi se z učenjem tujih jezikov povečevala posameznikova jezikovna in kulturna 

senzibilnost do drugih družb in se krepila solidarnost in medsebojno razumevanje kulturno 

drugačnih oseb (Jezikovna politika EU, b. d.) – bi lahko to pomenilo, da učiteljice angleščine 

v primerjavi z drugimi učiteljicami učence priseljence bolje pripoznavajo, sprejemajo in 

vključujejo v VI-proces ter jim pri urah angleščine nudijo pravičnejši pouk? Postavlja 

jezikovno predznanje učence priseljence pri pouku angleščine v boljši izhodiščni položaj kot 

pri drugih predmetih, kjer pouk poteka le v slovenščini, ali pa jim morda to predstavlja 

dodatno oviro? Kako jezikovno predznanje sploh vpliva na učenje novih jezikov in ali ni 

učenje več jezikov hkrati zanje (pre)naporno? Na nekaj od teh vprašanj bomo skušali 

odgovoriti v empiričnem delu.  

4 JEZIKI UČENCEV PRISELJENCEV PRVE GENERACIJE 

 

Jezik je sistem znakov, ki v družbeno-kulturnem kontekstu oziroma interakciji preraste v 

simbolni sistem (Lukšič-Hacin, 1999). Omogoča nam komunikacijo z drugimi, poleg tega 

pa je tudi sredstvo naše identifikacije ter najpomembnejši dejavnik socializacijskih in 

interkulturacijskih procesov (prav tam). Pavlenko (2007, v Knaflič, 2010: 287) navaja, da 

ima jezik »pomembno vlogo pri zadovoljevanju čustvenih in socialnih potreb, 

prepoznavanju in uravnavanju čustev, interakciji z družino, vrstniki in širšim socialnim 

okoljem. Skupni jezik povezuje določeno socialno skupino in ustvarja občutek bližine, 

pripadnosti.« Izražanje naših čustev in potreb je močno pogojeno s stopnjo obvladanja 

jezika, ki ga govorijo ljudje, s katerimi smo v interakciji. Različni jeziki v našem življenju 

zavzemajo različne vloge, do njih pa oblikujemo tudi drugačen odnos.  

 

Učenci priseljenci prve generacije pridejo v slovensko osnovno šolo z določenim jezikovnim 

predznanjem. Nekateri imajo usvojen samo svoj materni jezik, drugi poleg slednjega 

obvladajo tudi enega ali več tujih jezikov, spet drugi morda še ne obvladajo niti svojega 

maternega jezika. Poleg jezikov, ki jih že znajo, se morajo v slovenski osnovni šoli naučiti 

še slovenščine, jezika okolja, ki zanje v večini primerov predstavlja nepoznani drugi jezik, 

ob tem pa še (vsaj en) tuj jezik, po navadi angleščino. V nadaljevanju bomo predstavili, kako 

poteka usvajanje in učenje jezikov – se vsakega jezika učimo enako? Je jezikovno 

predznanje za usvajanje drugih jezikov koristno ali predstavlja dodatne ovire? Kateri 

dejavniki olajšujejo usvajanje in učenje jezikov ter kaj za posameznika pomeni dvo- ali 

večjezičnost? 

 

4.1 Prvi ali materni jezik   

 

Gre za jezik, ki ga časovno gledano začnemo usvajati kot prvega, preden se v svojem 

primarnem socializacijskem okolju pričnemo učiti kateregakoli drugega jezika (Pirih 

Svetina, 2005). Otrok svoj prvi ali materni jezik znotraj svoje družine usvaja vse od 

zgodnjega otroštva. V interakciji, ob doživljanju in čustvovanju s svojimi bližnjimi, svet 

spoznava, vrednoti in o njem oblikuje prve pojme. Z govorom odkriva, kar mu je bilo s čutili 
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nespoznavno. Svoj odziv na spodbude okolja oblikuje na osnovi spoznavnih izkušenj in 

jezikovnih sredstev, s katerimi upravlja. S poimenovanjem zunanjega sveta, zunanjost 

pojecira v svoj notranji svet kot edini možni svet, ki spodbuja razvoj njegovega mišljenja, 

pomnjenja, domišljije in čustvovanja, kar tudi pojasnjuje močno čustveno navezanost na prvi 

oziroma materni jezik (Knaflič, 2010: 287). Preko materinščine otrok pridobiva kulturne 

navade, stališča, spoznava slog življenja neposredne okolice in oblikuje svojo osebnostno in 

etnično identiteto (Pogorelec in Kunst Gnamuš, 1983). Glede na življenjske okoliščine ima 

posameznik lahko tudi dva materna jezika – npr. otroci v dvojezičnih družinah (Pirih 

Svetina, 2005: 13).   

 

4.2 Drugi jezik(i) 

 

Za opredelitev drugega jezika obstaja veliko različnih definicij, se pa raziskovalci strinjajo 

v tem, da drugi jezik predstavlja usvajanje ali učenje kateregakoli neprvega jezika (Kranjc, 

2004; Pirih Svetina, 2005). Glede na kronologijo usvajanja jezika in glede na stopnjo znanja 

Stern (1983, v Čok idr., 1999) ugotavlja, da je drugi jezik vsak jezik, ki se ga usvoji kasneje 

kot prvi jezik. Njegovo učenje je lahko naša izbira, ali pa posledica določenih okoliščin, pri 

čemer nimamo izbire in se drugega jezika učimo za preživetje (Knaflič, 2010: 187). V 

primeru učencev priseljencev prve generacije imata/imajo status drugega jezika: 

a. jezik okolja – jezik, ki se ga posameznik začne navadno učiti v okolju, kjer se 

uporablja kot primarno sredstvo komunikacije, na primer v šolstvu, državni 

upravi ipd. (Pirih Svetina, 2005). Običajno je to tudi uradni jezik države 

(Ferbežar, 1998). Posameznik se jezika okolja nauči zaradi sporazumevalnih 

potreb, zato ima ta v prvi vrsti socializacijsko funkcijo (prav tam). V Sloveniji je 

jezik okolja slovenščina (na narodnostno mešanih ozemljih v Sloveniji tudi 

uradno priznana jezika italijanščina in madžarščina), kar pomeni, da je za 

slovenske učence v osnovnih šolah jezik okolja njihova materinščina, učencem 

priseljencem (katerih materni jezik ni slovenščina) pa slovenščina kot jezik 

okolja predstavlja drugi jezik; 

b. tuj(i) jezik(i) – jezik, ki se ga posameznik uči v okolju, kjer ta jezik običajno ni 

v vsakodnevni uporabi (Ferbežar, 1997, v Pirih Svetina, 2005). Gre za neprvi 

jezik, ki se ga posameznik najpogosteje uči in nauči v šoli in ima v določeni 

državi tudi status tujega jezika (Ferbežar, 2000). 

Da ne bi prihajalo do zmede, bomo v nadaljnjem besedilu ločili med izrazi jezik okolja (pri 

čemer je mišljen neprvi jezik) in tuj jezik, kadar pa bomo pisali o jeziku okolja in hkrati tudi 

o tujih jezikih, bomo uporabljali izraz drugi jeziki.  
 

4.3 Usvajanje in učenje jezikov 

 

Usvajanja in učenja jezika ne gre enačiti, saj gre za dva različna procesa. Proces usvajanja 

jezika poteka spontano, nenačrtovano, v okolju, kjer jezik, ki ga usvajamo, predstavlja jezik 

vsakdanje komunikacije (Kranjc, 2004, 2011: 53). Učenje jezika pa predstavlja usmerjeno 
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poučevanje v formalnem učnem procesu, pri čemer sledimo vnaprej začrtanim ciljem, 

zapisanim v učnem načrtu ali programu (Kranjc 2011: 54; Lük Nećak, 1995: 13). Znanje 

maternega jezika po večini usvajamo, kadar ta proces poteka v za to določenem okolju, z 

določenimi cilji in vsebinami, kot je pouk materinščine v šoli, pa se ga tudi učimo. Na drugi 

strani znanje jezika okolja in tujega jezika pridobivamo predvsem s procesom učenja, lahko 

pa ga pridobivamo tudi s procesom usvajanja (to velja predvsem za jezik okolja) (Marjanović 

Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 139). 

 

Razvoj vsakega jezika se odvija z razvijanjem spretnosti poslušanja, dekodiranja in 

razumevanja slušnih sporočil, šele nato se spontano pridruži razvoj govora (Čok idr., 1999). 

Usvajanje jezikov (tako prvega, kot drugih) omogočajo miselne operacije, ki so podobnega 

izvora. Do razlik prihaja pri spoznavanju posebnosti jezikov, pri čustvovanju in pri 

doživljanju izkušenj v posameznem jeziku (prav tam). Nekatere raziskave o usvajanju 

prvega in drugih jezikov navajajo, da proces na nekaterih točkah poteka analogno, a je več 

lastnosti, pri katerih se procesa razlikujeta (Marjanović Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 53). 

Strnjeno lahko rečemo, da so si procesi usvajanja prvega in drugih jezikov podobni glede 

tega, kaj se moramo naučiti, razlikujejo pa se predvsem po tem, kako to znanje pridobimo 

(Čok idr., 1999).  

4.3.1 Usvajanje in učenje prvega oz. maternega jezika 

Pred usvajanjem tega jezika je človek še brez jezika. Njegovo usvajanje je tako primarno v 

vsaj dveh pogledih – je prvo v času in prvo po pomembnosti (Pirih Svetina, 2005: 10). V 

običajnih okoliščinah je spontano, neizogibno, dostop do jezika pa je neomejen. Različni 

avtorji (npr. Ferbežar, 2000; Klein, 1996; Pirih Svetina, 2005) navajajo, da je usvajanje tega 

jezika hitro, usvajanje poteka preko neposrednega in nezavednega stika s ciljnim jezikom, 

pri čemer otrok prejema veliko spodbude, podpore in pohval (tudi za negativne poskuse), 

mentalna slovnica, ki jo razvijejo otroci, pa je po obsegu večja, kot je vnos, ki so ga prejeli. 

Otrok je za usvajanje prvega jezika zelo motiviran, saj je to edini način, s katerim lahko 

vzpostavi socialno interakcijo. Pri tem se ne boji delanja napak, zato navadno govori več in 

brez zavor. Čeprav so jeziki lahko precej različni, otroci različnih kultur, iz različnih okolij, 

pričnejo tvoriti materni jezik v približno enakem obdobju in do popolnega usvajanja jezika 

napredujejo s približno enakim tempom (Prebeg-Vilke, 1995). Večina struktur prvega jezika 

naj bi bila usvojena v prvih petih letih življenja, o času popolne usvojitve materinščine pa so 

različni raziskovalci prišli do različnih ugotovitev. Lenneberg (1967) na primer ugotavlja, 

da posameznik usvoji materinščino približno do začetka pubertete, Klein (1996) pa, da 

usvajanje jezika poteka vse življenje. Če so nesoglasja pri tem, kdaj oseba popolnoma usvoji 

materni jezik, pa se večina raziskovalcev strinja, da dobro usvojen materni jezik predstavlja 

dobro podlago za usvajanje ostalih jezikov. Jezikovne sposobnosti iz prvega jezika se 

prenašajo na naslednje jezike, kar ugodno vpliva na rabo obeh jezikov (Baker, 2001, v 

Knaflič, 2010: 286; Cummins, 2006). Nekateri raziskovalci ugotavljajo, da je pogoj za 

učenje drugih jezikov govorno obvladanje maternega jezika, zato bi se materni jezik, vsaj v 

družinskem krogu, moral nemoteno razvijati najmanj do otrokovega desetega leta starosti 



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

40 

 

(Domej, 2001). Domej (prav tam) opozarja, da priseljeni otroci po navadi v državo 

sprejemnico pridejo še s pomanjkljivim jezikovnim znanjem materinščine. Če se v novem 

okolju njihov prvi jezik izrine v korist drugega jezika, obstaja nevarnost dvojne 

poljezičnosti. To pomeni, da otrok ne obvlada ne prvega jezika ne jezika okolja. Ob tem 

navaja ugotovitve nemških raziskav, ki kažejo na to, da otroci iz priseljenskih skupnosti, ki 

tudi znotraj družine govorijo jezik okolja (nemško), izgubijo znanje prvega jezika, pri tem 

pa ne usvojijo boljšega znanja jezika okolja (nemščine). Na drugi strani raziskave kažejo na 

to, da pretežna raba prvega jezika v družinskem krogu ne ovira usvajanja jezika okolja (ali 

tujega jezika) (prav tam).   

 

4.3.2 Usvajanje in učenje drugih jezikov 

Čeprav učencem priseljencem prve generacije tako jezik okolja kot tuj jezik predstavljata 

drugi oziroma neprvi jezik, so med usvajanjem in učenjem teh dveh jezikov bistvene razlike. 

Jezik okolja otroci usvajajo (in se ga učijo) v bolj ali manj naravnem okolju, v družini ali v 

okolju, kjer ga posamezniki ali skupina govorijo kot materni jezik. Tuj jezik pa se učijo v 

šoli ali specializirani ustanovi (Prebeg-Vilke, 1995: 61). Dostop do tujega jezika je tako 

običajno bolj omejen kot pri jeziku okolja. M. Prebeg-Vilke (prav tam: 61) navaja, da so 

razlike med usvajanjem in učenjem jezika okolja in tujega jezika dovolj velike, da lahko o 

njih govorimo kot o različnih procesih, zato bomo tudi sami usvajanje in učenje jezika okolja 

in tujih jezikov predstavili ločeno.  

 

Usvajanje in učenje jezika okolja  

Prvine jezika okolja otrok pogosto vpija spontano, brez načrtnega vplivanja. Podobno kot 

prvi jezik, tudi jezik okolja z otrokom raste, se razvija v vsakodnevnem stiku z drugimi 

osebami iz njegove okolice, pa tudi preko vpliva različnih medijev, javnih občil ipd. (Fatur, 

2001). Kljub temu dostop do jezika okolja ni vedno neomejen, podpora okolice pa je 

bistveno manjša kot pri usvajanju prvega jezika. Učeči se so pri rabi jezika okolja pogosto 

izpostavljeni popravljanju, ki sicer nima neposrednega vpliva na usvajanje jezika, sproža pa 

določeno metajezikovno zavest. Ob uporabi tega jezika, so učeči se lahko pod pritiskom. 

Razvoj jezika okolja je običajno bolj sistematičen kot usvajanje materinščine in odvisen tako 

od posameznika kot od načina učenja. Od posameznika do posameznika se razlikuje tudi 

tempo usvajanja jezika. Pri njegovem učenju si učeči se lahko pomaga z znanjem maternega 

in drugih že usvojenih jezikov. Usvajanje ni nujno uspešno in se lahko zaključi na katerikoli 

stopnji (Pirih Svetina, 2005: 23). Z usvajanjem in učenjem jezika okolja otrok spoznava 

kulturo, tradicijo, običaje in vrednote novega okolja, v katerem živi. Poleg tega z usvajanjem 

jezika okolja prihaja do prevzemanja novih socialnih vlog v tem okolju, posledično pa do 

drugačnega doživljanja sebe (Knaflič, 2010: 287). Znanje jezika okolja priseljencem 

omogoča vključitev v vse družbene sfere nove države (Knez, 2010). Učenje jezika države se 

je zato v Evropi pogosto pojmovalo kot enega od načinov, ki učinkovito pripomorejo k 

njihovi čimprejšnji integraciji (Žitnik Serafin, 2008). Čeprav ima poleg načrtnega učenja za 

znanje jezika okolja velik pomen tudi možnost neposrednega sporazumevanja z rojenimi 

govorci tega jezika (Lük Nećak, 2008: 138), učenci priseljenci za njegovo obvladanje 
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potrebujejo svoj čas. Pomembno je tudi razlikovati različne ravni ali področja obvladovanja 

jezika. Cummins (1984, v Knaflič, 2010; 2006) razlikuje konverzacijsko in akademsko 

stopnjo obvladovanja jezika. Prvo opredeljuje kot stopnjo jezikovnega znanja, ki omogoča 

sporazumevanje v situacijah, ko h komunikaciji pripomore celoten kontekst (npr. pogovor 

med odmori in igro), akademsko stopnjo jezika pa opredeli kot stopnjo, ki jo je treba 

obvladati za zahtevnejše miselne procese, s katerimi na podlagi reduciranega konteksta 

dosežemo določena znanja (npr. razlaga med poukom, navodila za reševanje nalog). 

Raziskave kažejo, da je za obvladanje konverzacijske stopnje jezika potrebnih od tri do pet 

let šolanja v drugem jeziku, za obvladanje akademske stopnje pa zaradi zahtevnejšega 

izražanja, zahtevnejše vsebine in vključevanja pomnjenja in višjih spoznavnih procesov kar 

od štiri do sedem let (Gandara, 1999; Hakuta, 2000, v Knaflič, 2010: 290). Razlikovanje 

med tema stopnjama je pomembno predvsem zaradi možnosti zmotne predstave o dejanski 

stopnji jezikovne zmožnosti učenca. Ker otrok v jeziku okolja uspešno komunicira z okolico 

med šolskimi odmori, lahko zmotno menimo, da razume tudi razlago učne snovi, v resnici 

pa otrok jezik neredko obvlada le površinsko, torej zgolj konverzacijsko in ne na akademski 

ravni.  

Usvajanje in učenje tujih jezikov 

Jezik okolja torej učenci usvajajo zaradi situacije in okoliščin, v katerih živijo. V mnogih 

primerih jezik okolja predstavlja edino možnost komuniciranja s posamezniki, ki so jim 

blizu, ali pa je na jezik okolja vezano delo okolja, v katerem se nahajajo. V primeru tujega 

jezika pa je učenje v večini nenaravno, omejeno le na nekaj ur organiziranega pouka, kjer se 

morajo učiteljice precej potruditi, da osmislijo prizadevanje za učenje, v katerem otroci ne 

vidijo neposredne koristi. Seveda je med usvajanjem in učenjem jezika okolja in tujih 

jezikov precej podobnosti. Tudi razvoj tujega jezika je odvisen od posameznika ter načina 

učenja, učeči se so pogosto izpostavljeni popravljanju, ob njegovi uporabi so lahko pod 

pritiskom. Učenci si tudi pri učenju tujega jezika lahko pomagajo z znanjem maternega in 

drugih že usvojenih jezikov. Njegovo usvajanje ni nujno uspešno, tempo usvajanja se 

razlikuje od posameznika do posameznika, usvajanje pa se lahko zaključi na katerikoli 

stopnji (Pirih Svetina, 2005: 23). Vendar pa je od zaznavanja podobnosti usvajanja in učenja 

tujega jezika s procesom usvajanja in učenja jezika okolja pomembnejše zaznavanje njunih 

razlik. V preteklosti je poistovetenje teh dveh procesov namreč vodilo do napačnih 

postopkov učenja v razredu. V določenem obdobju je veljalo prepričanje, da se otrokom ni 

treba učiti izgovorjave, ker jo bodo usvojili sami od sebe. Vendar pa to velja le za situacije 

pri učenju jezika okolja, ne pa tudi tujega jezika, pri katerem krajši čas izpostavljenosti 

tujemu jeziku za spontano učenje izgovorjave ni zadosten (Prebeg-Vilke, 1995).  

V. Menezes (2013) usvajanje drugih jezikov označi kot kompleksen, nelinearen dinamičen 

fenomen, ki prav tako dinamično raste in se spreminja. Dodaja, da usvajanje drugih jezikov 

sestavlja dinamična interakcija med mnogimi osebami in družbenimi dejavniki, ki pa se 

zaradi notranjih in zunanjih procesov stalno spreminjajo. Različni otroci v različnih 

situacijah druge jezike usvajajo na različne načine. Med posameznimi otroki obstajajo tudi 
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individualne razlike, ki bolj ali manj vplivajo na uspešnost usvajanja drugega jezika (Prebeg-

Vilke, 1995: 62). Tudi če dva otroka živita v istem okolju (družini), se zaradi njune naravne 

sposobnosti razlikujeta v usvajanju drugega jezika (McLaughlin, 1990, v Harley, Allen, 

Cummins in Swain, 1990). Na uspešnost usvajanja in učenja drugega jezika (tako jezika 

okolja kot tujega jezika) vpliva več dejavnikov, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju.  

 

4.4 Dejavniki, ki vplivajo na učenje in usvajanje drugih jezikov  

 

N. Pirih Svetina (2005) kot tri temeljne sestavine, ki omogočajo usvajanje drugega jezika, 

navede motivacijo (ali pripravljenost za učenje), jezikovno sposobnost (ali nadarjenost) ter 

dostop do jezika. Doda, da poleg teh sestavin poznamo še vrsto drugih dejavnikov, ki 

vplivajo na posameznikovo uspešnost pri usvajanju ali učenju drugega jezika, na nivo 

usvojene stopnje jezika ter na to, kako se bo posameznik znašel pri uporabi tega jezika. 

Tovrstne dejavnike razdeli na:  

 biološko-fizične – starost, spol in telesno stanje posameznika; 

 psihološke – kognitivne sposobnosti, jezikovna nadarjenost, osebnostne (afektivne) 

lastnosti, motivacija za učenje, stališča, povezana z učenjem na splošno in tudi 

specifično z učenjem jezika, ter stališča do kulture in govorcev ciljnega jezika;  

 in socialne – geografski, narodnostnojezikovni, izobrazbeni, socialno-ekonomski, 

učno okolje in pogoji učenja, informiranost in vedenje o svetu, znanje drugih jezikov 

ter kulturno okolje, iz katerega posameznik izhaja.  

Našteti dejavniki veljajo za vse tiste, ki usvajajo ali se učijo drugega jezika (so splošni), 

nekateri avtorji pa omenjajo še individualne ali posebne dejavnike, ki so specifični za 

vsakega posameznika. Kot najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na usvajanje in učenje 

drugega jezika N. Pirih Svetina (prav tam) navede starost, osebnostne lastnosti, jezikovno 

nadarjenost, motivacijo in kognitivni ali učni stil posameznika, nekateri drugi avtorji (npr. 

Knaflič, 2010) pa k omenjenim dejavnikom dodajajo še nekatere druge. 

Starost 

Usvajanje in učenje drugih jezikov sicer nista starostno omejena procesa – drugih jezikov se 

lahko učijo in jih usvajajo tako otroci kot tudi odrasli (Kranjc, 2011), a za uspešnost teh dveh 

procesov ima starost učečih se pomembno vlogo. Raziskave (npr. Lenneberg: 1967; Long, 

1982 in Oyama, 1976, v Prebeg-Vilke, 1995) potrjujejo, da obdobje prvega srečanja učečega 

se z drugim jezikom pomembno vpliva na njegovo sposobnost izgovorjave tega jezika, pa 

tudi na sposobnost usvajanja sintakse, besednega zaklada in sposobnosti slušnega 

razumevanja. Long (1982, v Prebeg-Vilke, 1995: 63–64) na podlagi rezultatov nekaterih 

raziskav ugotavlja, da je nemogoče usvojiti naglas rojenega govorca, če se prvo 

izpostavljanje jeziku ne prične pred šestim letom starosti, če z učenjem drugega jezika 

začnemo po obdobju pubertete pa to enako velja tudi za morfologijo, sintakso in semantiko 

(Long, 1982: 31, prav tam). Na splošno velja dejstvo, da druge jezike lažje usvajajo otroci 

kot odrasli (prav tam: 62). M. Prebeg-Vilke navaja primer, kjer so se otroci, ki so s starši 
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odšli v tujino za določen čas v različnih družbenih in ekonomskih razmerah v razmeroma 

kratkem času, deloma naučili, deloma usvojili jezik okolja do te mere, da so ga govorili brez 

napak. Doda, da takšnih primerov pri odraslih ne poznamo. To bi lahko pojasnili s tem, da 

otroci drugi jezik doživljajo kot sredstvo izražanja svojih namenov; ne zanima jih, kaj jezik 

je, ampak kaj z njim lahko dosežejo, medtem ko odrasli drugi jezik doživljajo kot formalni 

sistem in se ga učijo z upoštevanjem jezikovnih pravil (Halliday, 1973, prav tam: 64). 

Mladostniki in odrasli po navadi tudi vedo občutno več o svetu kot otroci, zato so njihove 

ideje, ki jih želijo sporočiti drugim, tudi bolj zapletene. Poleg tega so otroci glede na 

socialno-kulturni vidik prožni, še niso vezani na svojo kulturo in zato drugi jezik usvajajo 

lažje, brez strahu, da bi pri tem izgubljali lastno identiteto (prav tam: 65). Čeprav se mlajši 

učenci drugih jezikov učijo lažje, pa so raziskave (Howatt, 1991, v Seliškar, 1995: 63) 

pokazale, da se starejši učenci drugega jezika učijo hitreje. To je, glede na njihove že razvite 

kognitivne sposobnosti in njihovo jezikovno predznanje, razumljivo. Krashen (1981, prav 

tam: 63) pravi, da so učenci, ki se drugega jezika pričnejo učiti zgodaj, kljub temu na 

boljšem, saj bodo ti v končni fazi boljši govorci (angl. »Younger is better in the long run«), 

Knaflič (2010) pa na podlagi ugotovitev Elissa (1985, prav tam) zapiše, da so pri učenju 

drugega jezika v prednostnem položaju mladostniki, ki so po starosti vmesna skupina med 

otroki in odraslimi in združujejo njihove prednosti.  

 

Osebnostne lastnosti 

Med osebnostnimi lastnostmi, ki bi lahko vplivale na usvajanje drugih jezikov, so se 

raziskovalci ukvarjali predvsem z ekstravertiranostjo oziroma introvertiranostjo 

posameznika. Velja namreč neko splošno prepričanje, da so ekstravertni posamezniki 

uspešnejši pri učenju jezika, saj hitreje in lažje navezujejo stike z drugimi govorci, kar 

pomeni, da so izpostavljeni večjemu jezikovnemu vnosu (Ellis, 1986, v Pirih Svetina, 2005: 

14–15). V šolskih razmerah, pri učenju tujega jezika, učenci sicer (po navadi) nimajo 

možnosti navezovanja stikov z naravnimi govorci, a tudi v tem okolju običajno odprti, 

klepetavi učenci govorijo več kot njihovi zaprti, molčeči sošolci (Prebeg-Vilke, 1995: 68). 

Kljub temu raziskave le delno potrjujejo te podmene. Kot navaja M. Prebeg-Vilke (prav tam: 

68–69) Swain in Burnaby (1976, prav tam) s svojimi raziskavami nista potrdila povezanosti 

med družabnostjo in zgovornostjo ter uspešnostjo pri drugem jeziku, na drugi strani pa je 

Wong-Fillmorova (1979, prav tam) prišla do ugotovitev, da so učenci, ki so se lažje znašli z 

angleško govorečimi otroki, veliko bolje napredovali v angleškem jeziku kot tisti, ki tega 

niso bili sposobni. Knaflič (2010) obrazloži, da vplivanje osebnostnih lastnosti na usvajanje 

drugega jezika ni dovolj raziskano zaradi pomanjkanja merskih pripomočkov za merjenje 

jezikovnih sposobnosti in klasifikacije osebnostnih značilnosti. Poleg ekstravertiranosti in 

introvertiranosti se med osebnostnimi lastnostmi omenjajo še socialne spretnosti, 

pripravljenost za tveganje, anksioznost, empatičnost, inhibicija in tolerantnost (Ellis, 1986, 

Larsen Freeman in Long, 1991, v Pirih Svetina, 2005: 15).     
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Jezikovna nadarjenost 

Jezikovna nadarjenost ali »talent za jezike« je sposobnost, ki jo je težko definirati. Skehan 

(1991: 276, prav tam: 15) jo opredeli kot talent, ki je neodvisen od inteligentnosti in ni 

rezultat predhodnih učnih izkušenj, je relativno stabilen in med posamezniki zelo različen. 

Predstavlja tiste človekove kognitivne sposobnosti, ki omogočajo in lajšajo usvajanje in 

učenje jezika, in sicer: sposobnost razlikovanja glasov, povezovanja glasov s črkovnim 

zapisom, sposobnost prepoznavanja vlog besed in drugih jezikovnih enot v izrekih, 

sposobnost povezovanja izrečenega s pomenom in sposobnost prepoznavanja slovničnih 

pravil v jezikovnem gradivu (prav tam: 15).  

 

Motivacija in stališča 

Uspešnost usvajanja in učenja drugih jezikov je precej odvisna od motivacije učečega. Čok 

idr. (1999) omenijo, da izjavam, kot so »če so učenci motivirani, se bodo (na)učili, če niso, 

se ne bodo,« ne gre oporekati, saj je znano, da so resnično motivirani učenci uspešni celo v 

izjemno neugodnih okoliščinah za učenje. Klein (1986, v Pirih Svetina, 2005: 15) motivacijo 

opredeli kot skupek različnih dejavnikov in njihovo medsebojno vplivanje, kar povzroči, da 

se posameznik začne učiti nekega jezika in pri tem učenju tudi vztraja. Motivacija pri 

usvajanju in učenju maternega jezika, jezika okolja in tujega jezika je lahko precej različna. 

Pri usvajanju materinščine je otrok zelo motiviran, saj mu ta jezik predstavlja edini način, s 

katerim bo lahko vzpostavil socialno interakcijo s svojimi bližnjimi. Podobno mu tudi znanje 

jezika okolja (po navadi) predstavlja vključitev v novo družbeno okolje, zaradi česar se tega 

jezika želi naučiti. Tuj jezik pa je, kot smo že zapisali, jezik, ki ni v vsakodnevni rabi in 

učenci pogosto v učenju tega jezika ne vidijo neposredne koristi, zato je njegovo učenje in 

usvajanje navadno odvisno predvsem od motivacije, ki jo spodbuja šolsko učenje 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 141).  

 

Gardner in Lambert (1972, v Prebeg-Vilke, 1995: 66 in v Čok idr., 1999: 33) sta na področju 

usvajanja drugega jezika razlikovala med integrativno in instrumentalno motivacijo. Pri 

integrativni motivaciji si učeči se prizadeva, da bi se naučil jezika, v želji po vključitvi oz. 

združitvi s ciljno skupino, instrumentalna motivacija pa se pojavi takrat, kadar se učeči se 

drugega jezika uči funkcionalno, v želji po dosegu določenih ciljev (npr. da bi v šoli lahko 

uspešno spremljal pouk, da bi imel pri tem predmetu dobre ocene ipd.). Instrumentalna 

motivacija vključuje več negativnih dejavnikov (npr. strah pred neuspehom) kot 

integrativna. Dolgo časa je veljalo prepričanje, da so integrativno motivirani učenci 

uspešnejši, vendar pa so to predpostavko sodobnejše raziskave ovrgle. Poleg tega so podprle 

prepričanje, da čeprav sta obe kategoriji motivacije kvalitativno različni, nista nezdružljivi 

in je večina učencev motiviranih integrativno in instrumentalno (Čok idr, 1999: 34).       

Čok idr. (prav tam: 30) zapišejo, da je v psihologiji poučevanja treba razlikovati med 

motivacijskim procesom, ki deluje v učencu, ki se uči in ga dejansko smemo imenovati 

motivacija ter med motivacijskimi spodbudami, ki povzročajo ta proces. Spodbude lahko 

izvirajo iz učenca samega, lahko pa prihajajo od zunaj npr. od učiteljice, staršev ali 
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vrstnikov. Glede na izvor motivacije razlikujemo med zunanjo in notranjo motivacijo. 

Takšno razlikovanje motivacije je za učiteljico bolj uporabno kot integrativno-

instrumentalna kategorizacija, saj ima učiteljica na zunanjo in notranjo motivacijo določen 

vpliv (prav tam: 35). Pomembnejši dejavniki zunanje motivacije, na katere učiteljica lahko 

vpliva, so npr. učenčev uspeh, nagrade, tekmovanja ipd. Uspešni učenci imajo navadno večjo 

samozavest in so tudi bolj voljni sodelovati. Učiteljičina naloga pri tem je, da učencem 

pomaga pri zavedanju njihovega uspeha, kar lahko doseže s prikimavanjem, s kljukico ipd. 

Pri tem mora paziti, da učencev ne pripelje do tega, da bi bili od zunanjih označevalcev 

uspeha preveč odvisni. Na drugi strani je pomembno tudi, kako se učiteljica odziva na 

učenčev neuspeh.  

Če zunanje motivacijske spodbude učence »potiskajo«, notranje spodbude »vlečejo«. 

Notranjo motivacijo, oziroma vnetost za učenje zaradi učenja samega, pogosto označujejo 

tudi z izrazom »kognitivno gonilo«. Ta ima ključno vlogo pri (ne)uspehu večine učencev. 

Kljub različnim zunanjim spodbudam mnogo učencev vseeno ni zunanje motiviranih, zato 

pri takšnih učencih odločilno oblikuje njihov odnos do jezika dogajanje v razredu. Harmer 

(1991: 5–7, prav tam: 37) med najpomembnejše dejavnike notranje motivacije namreč 

opredeli fizične pogoje (npr. (ne)prijeten razred), metode poučevanja in aktivnosti, učiteljico 

in (ne)uspeh pri učenju.  

Učenje več jezikov hkrati predstavlja učencem določen napor, ki ga je mogoče z zunanjimi 

spodbudami omiliti. Z izbiranjem primerne in zanimive vsebine, z domišljeno in prožno 

didaktično strategijo, se učenci na takšen napor lažje in hitreje privadijo, saj primerna 

zunanja spodbuda lahko vzpodbudi učenčevo notranjo motivacijo, ki ima pri premagovanju 

napora temeljno vlogo. Pomembno je, da se učiteljica zaveda svoje vloge pri motivaciji 

učečega. Učiteljičino ustrezno odzivanje na učenčeve potrebe, njena organizacija pouka, 

oblikovanje aktivnosti, izbiranje zanimivega gradiva, zahteve, ki jih postavlja, njen 

optimizem, pozitivna naravnanost in njene spodbude so namreč lahko ključni dejavniki, ki 

bodo učencem pomagali premagovati njihove začetne težave (prav tam: 29–33).   

Kognitivni ali učni slog  

Pri kognitivnem ali učnem slogu gre za način, na katerega posamezniki sprejemajo, urejajo, 

shranjujejo in si ponovno prikličejo informacije (Ellis, 1986, v Pirih Svetina, 2005: 16). 

Lastnost posameznikovega kognitivnega sloga, ki je pomembna pri učenju drugega jezika, 

je njegova odvisnost oziroma neodvisnost od področja (Reber, 1985, prav tam: 16). 

Posamezniki, odvisni od področja, funkcionirajo celostno in lahko usvajajo neanalizirane 

dele jezikovnega sporočila (npr. določene komunikacijske vzorce), če lahko z njimi zadostijo 

svojim sporazumevalnim potrebam, posamezniki, ki niso odvisni od področja, pa 

funkcionirajo analitično in morajo, da bi jezikovno sporočilo lahko sploh razumeli, najprej 

analizirati oz. razčleniti vsako njegovo sestavino (prav tam: 16).    
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Spomin 

Spomin ima v postopkih usvajanja in učenja drugih jezikov pomembno vlogo, saj omogoča 

pomnjenje in zapomnitev podatkov. Sposobnost učenca, da v spomin prikliče besede, 

nepravilne glagole, stavčne zveze, pravila za tvorbo časov ipd., je za učenje in usvajanje 

jezika ključna. Učenci s slabšimi sposobnostmi zapomnitve imajo zato pri učenju drugega 

jezika pogosto težave (Čok idr, 1999; DiFino in Lombardino, 2004).  

Časovna izpostavljenost drugemu jeziku  

Daljša izpostavljenost drugemu jeziku povečuje možnosti za njegovo uspešno usvajanje 

(Knaflič, 2010). Ellis (1986: 106, v Pirih Svetina, 2005) je v svojih raziskavah prišel do 

zaključka, da večje število let izpostavljenosti drugemu jeziku pripomore k večji 

sporazumevalni učinkovitosti v tem jeziku. Tudi če ima učenec ure drugega jezika 

razporejene strnjeno, v krajšem obdobju (npr. 30 ur v treh tednih) bo od tega odnesel več, 

kot če bo imel enako količino ur, razporejenih skozi daljše obdobje (npr. po 1 uro na teden, 

30 tednov) (Jelen Madruša in Kocbek, 2018). 

 

Družina in njeni socialni, kulturni in ekonomski položaj 

Na splošno se z boljšim položajem družine povezuje tudi uspešnejše usvajanje drugega 

jezika. Z boljšim položajem družine je mišljena predvsem višja izobrazba staršev, boljši 

materialni položaj in način življenja, kar vpliva na pomoč otroku pri učenju, preživljanje 

prostega časa na načine, ki povečujejo otrokovo razgledanost, stališča in vrednote, ki 

podpirajo učenje ipd. Na drugi strani pa neugodni materialni položaj družine, pomanjkljiva 

izobrazba staršev, revščina in stanovanjska stiska po navadi otrokovega usvajanja in učenja 

drugih jezikov ne pospešujejo (Knaflič, 2010: 289). Poleg tega raziskave kažejo tudi na to, 

da otroci, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja, zaradi revščine pogosteje trpijo za 

neugodnimi zdravstvenimi, razvojnimi in drugimi psihosocialnimi posledicami kot otroci, 

ki živijo v dobro preskrbljenih družinah (Tancer, 1994: 99). Domače okolje pomembno 

vpliva tudi na sam govorni razvoj otroka. Prva življenjska leta otroka v krogu družine so 

namreč najpomembnejša za razvoj govora. S spodbujanjem h govorni aktivnosti in 

jezikovnim vzorom, ki je osnova otrokovega posnemanja, družina pozitivno vpliva na 

otrokov govor, medtem ko se pomanjkljiv govorni vzor in nespodbujanje govornih 

aktivnosti kaže v otrokovem skromnejšem besedišču in večjem poudarku na nejezikovnih 

sredstvih sporočanja (prav tam: 99). Kot enega izmed pomembnih pokazateljev kakovosti 

družinskega okolja številni avtorji omenjajo tudi otrokovo izpostavljenost otroški literaturi 

(slikanice, knjige, revije ipd.), saj na takšen način otroci poleg govorjene besede pridobivajo 

izkušnje tudi v pisani besedi (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 51).  

 

Šola in širše družbeno okolje 

Knaflič (2010) med dejavniki omenja tudi šolo in širše družbeno okolje, ki s svojimi 

pričakovanji, stališči in vrednotami na usvajanje in učenje drugega jezika lahko deluje 

spodbudno ali pa zavirajoče. Okolje, ki pozitivno sprejema otrokov materni jezik, ga jemlje 

za jezik, enakovreden ostalim, bo pozitivno vplivalo na otrokovo dvo- ali večjezičnost, saj 
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takrat otrok ne bo čutil pritiska, strahu pred izgubo lastne identitete in bo večjezičnost 

sprejemal za nekaj vsakdanjega. Na drugi strani pa ima otrokov materni jezik lahko nižji 

družbeni status, njegova uporaba je lahko nezaželena, kar otroka lahko privede do občutka 

stresa, pritiska, strahu pred izgubo lastne kulture, identitete, kar lahko zavira usvajanje in 

učenje drugega jezika (prav tam: 287–288).   

 

Značilnosti prvega in drugega jezika (podobnost, sorodnost jezikov)  

Na potek otrokovega usvajanja ali učenja drugega jezika vplivajo tudi podobnosti in razlike 

med jezikoma oziroma njuna jezikovna razdalja ali bližina. Če na primer jezika pripadata 

isti jezikovni skupini (germanski, slovanski ipd.), je med njima več podobnosti, kar ugodno 

vpliva na razumevanje (drugega) jezika. Pa vendar so podobnosti lahko tudi svojevrstna 

ovira, saj med maternim in drugim jezikom omogočajo različne zamenjave (interference) 

(prav tam: 189).  

 

Na številne dejavnike, ki imajo pri usvajanju in učenju drugega jezika pomembno vlogo, 

učiteljica ne more vplivati. Otrokove starosti, nadarjenosti za jezike in večine osebnostnih 

značilnosti na primer ne more spreminjati. Lahko pa na »makro ravni« upošteva razlike med 

učenci in poučevanje gradi na osnovah, ki so učencem skupne (npr. starost, tip motivacije 

ipd.). Na »mikro ravni« pa bi učiteljica morala s svojim poučevanjem vsakemu učencu 

omogočiti dovolj priložnosti za uspešno učenje, na način, ki učencu najbolj ustreza. To ne 

pomeni izvajanja popolne individualizacije, katere (popolna) izvedba je v večini šolskih 

sistemov nemogoča, ampak pomeni, da vidike, po katerih se učenci razlikujejo, čim bolj 

preplete s tistimi, ki jih zbližujejo, saj so si po njih podobni (Čok idr., 1999: 28). 

 

4.5 Vpliv maternega jezika na usvajanje drugih jezikov 

 

Vpliv maternega jezika na usvajanje in učenje drugega jezika je močno navzoč (Prebeg-

Vilke, 1995: 69). Filipović (1986, v Balažic Bulc, 2004: 77) pojasnjuje, da je neizbežno, da 

si pri usvajanju ali učenju drugega jezika ne bi pomagali z jezikovnim predznanjem, ki smo 

ga pridobili z usvajanjem materinščine. Pri usvajanju ali učenju drugega ali kateregakoli 

nadaljnjega jezika posameznik nova znanja poskuša vezati na že obstoječe kategorije, kar 

med jeziki vzpostavi interakcijo (del Pilar Garcia Mayo in Garcia Lecumberri, 2003). Ti 

sistemi lahko usvajanje jezika olajšajo, če npr. jezika pripadata isti jezikovni skupini, je med 

njima precej podobnosti, medtem ko je pri jezikih, ki so si močno različni, treba k jeziku 

pristopiti metodološko drugače in v začetnem usvajanju jezika pričakovati tudi večji vložek  

(Ringbom, 2007). Lahko pa usvajanje in učenje drugega jezika tudi ovirajo. 

Sociolingvističnemu pojavu, ko prvine enega jezika vdirajo v sistem drugega jezika, rečemo 

tudi interferenca ali transfer (v zadnjem času pogosteje uporabljen izraz, saj nima negativne 

konotacije) (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 142; Prebeg-Vilke 1995: 70–71). 

Ta prenos znanja enega jezika na drugega je lahko pozitiven ali negativen in se lahko 

pojavlja na vseh jezikovnih ravneh – najopaznejši so na glasoslovni ravni, v leksiki in 

skladnji (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 142). Za napake v drugem jeziku 
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Selinker (1972, v Prebeg-Vilke, 1995) navede pet razlogov, med katerimi negativen transfer 

navede kot glavnega. Med ostalimi razlogi navede še posploševanje pravil drugega jezika, 

transfer metod učenja in poučevanja, strategijo učenja drugega jezika in strategijo 

komuniciranja z rojenimi govorci drugega jezika. Gre pa pozitivnemu transferju 

najverjetneje zasluga, da se drugega jezika sploh lahko naučimo (prav tam: 71).  

 

4.6 Dvojezičnost, večjezičnost oz. usvajanje in učenje več jezikov hkrati  

 

Bilingvalizem, bilingvizem ali dvojezičnost ter plurilingvizem, multilingvizem ali 

večjezičnost so izrazi, ki označujejo enake ali podobne fenomene. Vsi se nanašajo na učenje 

in pridobivanje dveh ali več jezikov in so pogosto uporabljeni sopomensko (Jazbec, 2008). 

Nekaterim avtorjem dvo- ali večjezičnost predstavlja popolno obvladovanje dveh ali več 

jezikov, drugim pa to predstavlja že samo receptivna, omejena uporaba drugega jezika, lahko 

v samo eni od štirih jezikovnih veščin (Prebeg-Vilke, 1995: 74). 

  

Glede na način, kako učeči se usvajajo dva ali več jezikov, razlikujemo med simultano oz. 

hkratno ter sukcesivno oz. zaporedno dvo- ali večjezičnostjo. Če je otrok različnim jezikom 

izpostavljen od rojstva, govorimo o prvi različici, o drugi pa, kadar je učeči se različnim 

jezikom izpostavljen od tretjega leta starosti naprej (prav tam: 77). V primeru učencev 

priseljencev prve generacije, ki se v Slovenijo priselijo po tem, ko že (vsaj deloma) usvojijo 

svoj materni jezik, tako govorimo o zaporedni dvo- ali večjezičnosti. Ob znanju svojega 

maternega jezika (in morda še kakšnega tujega jezika), se morajo ti učenci v Sloveniji naučiti 

slovenščine, kot jezika okolja, poleg tega pa se morajo v šoli učiti še (vsaj) enega tujega 

jezika, najpogosteje angleščine. Kako pa usvajanje, učenje oziroma uporaba več jezikov 

hkrati vpliva na te jezike?  

Nevrofiziološke raziskave so v zadnjih letih pokazale, kako zgodnja ali pozna dvo- ali 

večjezičnost učinkuje na učenje jezikov. Strokovnjaki so odkrili pomembno nevronsko 

razliko, in sicer pri zgodnji dvojezičnosti so v Brockovem centru odkrili le eno živčnocelično 

mrežo, pri tistih, ki so se začeli učiti jezik kasneje, pa so ugotovili, da so za vsak jezik 

izoblikovali svojo mrežo (Jazbec, 2008: 32). To pomeni, da se očitno, kadar posameznik v 

prvih letih po rojstvu pridobiva dva ali več jezikov hkrati, ti jeziki skladiščijo v isti nevronski 

mreži. Ker se ta prvotno izgrajeni jezikovni sistem v kasnejših letih skorajda ne da več 

spreminjati, so naši možgani ob kasnejšem učenju jezikov prisiljeni, da poleg obstoječega 

sistema zgradijo novega oz. nove mreže, za katere pa je značilna zmanjšana nevronalna 

dinamika, možnost tvorbe sinaps pa je bistveno bolj otežena. Znanstveniki so potrdili, da je 

za aktiviranje centrov v možganih, ki so locirani ločeno, potrebna povečana kognitivna 

aktivnost možganov. Ti niso več sposobni, da bi jezikovna pravila usvajali in avtomatizirali 

skozi igro, brez težav kot pri pridobivanju prvega jezika, zato se morajo kasnejših jezikov 

posamezniki učiti hote, zavestno, s čimer je povezano tudi sprotno in večkratno preverjanje 

pravil pri jezikovni produkciji (prav tam). 
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Stališča znanstvenikov do dvo- ali večjezičnosti so se precej spreminjala. Nekdaj so sodili, 

da lahko dvo- ali večjezičnost škoduje inteligentnosti posameznika, ker da je človek po 

naravi enojezičen (Weisgerber, 1933, 1966, v Prebeg-Vilke, 1995: 74). Kar nekaj raziskav 

se je ukvarjalo z vprašanjem, ali dvo- oz. večjezičnost povzroča zakasnitve v razvoju 

otrokovega govora. Skupina kanadskih raziskovalcev je preiskovala trinajst enojezičnih in 

trinajst dvojezičnih otrok od njihovega sedemnajstega do dvainštiridesetega meseca starosti. 

Vsi otroci so spregovorili svoje prve besede pri dvanajstih mesecih. Tekom raziskave so 

dvojezični otroci kazali slabše poznavanje v dominantnem jeziku kot enojezični. Do tega je 

po mnenju raziskovalcev prišlo zato, ker je bil inventar besed, ki so jih usvajali, razdeljen 

med dva jezika, saj ob seštevanju besed, ki so jih dvojezični otroci usvojili v obeh jezikih, 

ni bilo razlike v skupnem številu usvojenih besed med njimi in enojezičnimi otroki. Do 

določenih zakasnitev v govoru naj bi prihajalo predvsem zato, ker so dvojezični otroci včasih 

manj izpostavljeni kateremu od svojih dveh jezikov (prav tam: 74–76). Haugen je leta 1956 

ugotovil, da dvojezičnost ne vpliva škodljivo na neverbalno inteligentnost, je pa verbalna 

inteligentnost pri dvojezičnih govorcih zaostajala glede na enojezične govorce za kar dve 

leti (prav tam). Kasneje so se na te ugotovitve pojavile kritike, da so bili v raziskave vključeni 

predvsem otroci priseljenskih družin, katerih starši so imeli nižjo izobrazbo, dejavniki kot 

so govorna kompetentnost staršev, okolje, v katerem so otroci usvajali jezik ipd. pa v 

raziskavi niso bili kontrolirani. Po rezultatih kasnejše raziskave Peala in Lamberta (1962, 

prav tam) so dvojezični otroci dosegali mnogo boljše rezultate kot enojezični otroci tako v 

verbalnih kot neverbalnih inteligentnostnih testih. Poleg tega po nekaterih raziskavah sodeč 

dvo- ali večjezičnost izredno pozitivno vpliva na otrokov socialni razvoj. Raziskave namreč 

potrjujejo, da dvo- ali večjezični otroci že zelo zgodaj kažejo skrb za druge in razumevanje 

za pripadnike drugih kultur (prav tam: 75–77).    

Ugotovitev, da možgani lahko enako natančno kontrolirajo dva jezika, kot enega, pozitivno 

vplivanje dvo- ali večjezičnosti na otrokov socialni razvoj ter vse prednosti, ki jih ima mlajši 

učenec jezika, spodbujajo idejo večjezičnosti oziroma učenja tujih jezikov v osnovni šoli. 

Vsekakor se s tem strinjamo tudi sami, pa vendar je treba omeniti tudi »nevarnost« uporabe 

več jezikov hkrati, s katero se srečujejo predvsem učenci priseljenci – to je »pozabljanje« 

oziroma oteženost priklica naučenega znanja. Raziskave o spominu so pokazale, da se 

usvojenega znanja sicer ne da izgubiti, a da neuporaba vodi k njegovi manjši ali slabši 

dostopnosti (de Bot in Weltens, 1995, v Pirih Svetina, 2005: 131). Omenili smo že, da so 

dvo- oz. večjezični otroci lahko različno izpostavljeni vsakemu od svojih jezikov. Med 

usvojenimi jeziki in jeziki, ki jih še usvajamo, se vzpostavi določeno razmerje. Ne 

uporabljamo vseh jezikov v enaki količini in na enaki stopnji. Po navadi je eden izmed teh 

jezikov dominanten, močnejši. Običajno je to naš materni jezik, a zgodi se, da pri nekaterih 

dominanten jezik postane drugi jezik, npr. jezik okolja. Do tega lahko pride posebej pri tistih 

učencih priseljencih prve generacije, kjer starši kažejo močno željo, da se otroci vključijo v 

novo okolje, jih spodbujajo, da se družijo s pripadniki drugega jezika, da v njem berejo 

knjige, spremljajo televizijo, na drugi strani pa zanemarjajo materni jezik. Raziskovalci takih 

situacij so neredko prišli do ugotovitev, da je otrokov materni jezik pod velikim vplivom 
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drugega jezika in druge kulture prenehal biti tudi posameznikov prvi jezik, do ravnovesja z 

novim prvim jezikom pa je prišlo le v nekaterih primerih njegovega zavestnega učenja 

(Prebeg-Vilke, 1995: 92).    

Kaj omenjene ugotovitve pomenijo za že usvojene jezike učencev priseljencev in jezike, ki 

jih še usvajajo in se jih učijo? Se dogaja, da učenci ob učenju dveh novih, zanje (morda celo) 

nepoznanih jezikih, »pozabljajo« svoj materni jezik? Se zaradi »pozabljanja« materinščine 

iz strahu do izgube svoje identitete upirajo učenju novih jezikov? Morda zaradi hkratnega 

učenja dveh novih jezikov oba jezika usvajajo počasneje? Ali učenci, ki so se v matični 

državi že učili angleščine, v Sloveniji, zaradi osredotočenosti na učenje slovenščine, znanje 

angleščine odrivajo na stran in ga zato »pozabljajo«? Ali pa jim jezikovno predznanje 

pomaga in se novih jezikov učijo lažje in hitreje?   

Vsekakor ni lahko postati govorec dveh ali več jezikov. Po besedah Genca (1981: 108, prav 

tam) bo otrok izziv, da bo govoril dva ali več jezikov, sprejel le, če bo ta situacija zanj 

privlačna, če bodo v njej ljudje, s katerimi rad kontaktira, se pravi, da bo za to učenje 

motiviran. V kolikor ti pogoji niso izpolnjeni, se bodo mnogi otroci uporabi dveh ali več 

jezikov raje izognili.  

 

5 ANGLEŠČINA V SLOVENSKI OSNOVNI ŠOLI  

 

5.1 Jezikovna politika pri nas in drugod  

 

EU temelji na jezikovni raznolikosti, različnosti kultur, običajev in prepričanj. Medsebojno 

razumevanje evropskih prebivalcev krepi s spodbujanjem jezikovne in kulturne različnosti 

ter s poučevanjem (in učenjem) jezikov (Jezikovna politika EU, b. d).    

 

Večjezičnost je postala eno od samostojnih področij politike EU, kar kaže na njeno 

pomembnost za celotno EU in vse njene članice. Globalizacija, širitev enotnega trga, 

povečanje mobilnosti znotraj EU, priseljevanje v članice EU in drugi dejavniki so 

večjezičnosti dodali nove razsežnosti (Pižorn idr., 2009: 13). V novonastali večjezični in 

večkulturni družbi je postala eno od načel delovanja sodobne družbe, temelj strpnosti med 

narodi in jezikovnimi skupnostmi ter najzanesljivejša pot k udejanjanju medkulturnosti, ki 

se izraža v razumevanju in spoštovanju različnosti in drugačnosti. Poleg tega vsakemu 

posamezniku v širšem evropskem in svetovnem merilu ponuja tudi več možnosti pri 

doseganju izobrazbe (študij v tujini) in na trgu dela (Krek in Metljak, 2011: 34).   

Sodobne jezikovne politike gledajo na večjezičnost iz dveh zornih kotov – z vidika 

posameznika, katerega raznojezičnost (angl. plurilingualism) sestavljajo materni jezik, drugi 

jezik(i) okolja in tuji jeziki; ter z vidika večjezičnosti okolja in družbe (angl. 

multilingualism) (Straus, 2018: 10). Z namenom krepitve večjezičnosti želi EU s svojo 

jezikovno politiko doseči, da bi vsak državljan EU poleg svojega maternega jezika znal vsaj 
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še dva tuja jezika. Za dosego takšnega cilja ima ključen pomen kakovostno poučevanje 

(tujih) jezikov (Skela, 2011: 117). 

 

Vse velike mednarodne organizacije, članica katerih je tudi Republika Slovenija, so v 

zadnjih dveh desetletjih vprašanjem, povezanih z učenjem in poučevanjem jezikov, 

posvečale veliko pozornosti. Tu je posebno pomembno vlogo zasedel Svet Evrope, ki je v 

letu 2001, zaznamovanem kot leto jezikov, objavil Skupni evropski jezikovni okvir (angl. 

Common European Framework of Reference for Languages). Gre za dokument, preveden v 

40 jezikov (tudi slovenščino), ki predstavlja temeljno strokovno delo pri načrtovanju, 

izvajanju ter vrednotenju učenja in poučevanja tujih jezikov v evropskih državah in širše 

(Straus, 2018: 10). Poleg tega je Svet Evrope državam članicam pomagal pri pregledu 

nacionalnih jezikovnih politik (MŠZŠ, Prerezi politike jezikovnega izobraževanja v 

Sloveniji, 2003) in razvil orodja za samoevalvacijo znanja tujih jezikov (t. i. evropske 

jezikovne listovnike, ki smo jih za različne starostne skupine razvili tudi v Sloveniji) (prav 

tam). 

 

Države članice svoje izobraževalne politike oblikujejo same, EU pa naj bi napredek pri 

poučevanju in učenju jezikov redno spremljala (Jezikovna politika EU, b. d). Osrednji 

dokument jezikovne politike v Sloveniji, s katerim se je k večjezičnosti in učenju še dveh 

tujih jezikov od zgodnjega otroštva naprej zavezala tudi Slovenija (Večjezičnost, b. d.), 

predstavlja Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (2013), iz 

katerega sta izpeljana še Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje (2015) in Akcijski načrt 

za jezikovno opremljenost (2015). Osrednji cilj slovenske jezikovne politike je predstavljen 

kot »oblikovanje skupnosti samostojnih govork in govorcev z razvito zmožnostjo v 

slovenščini, zadostnim znanjem drugih jezikov, z visoko stopnjo jezikovne samozavesti in 

ustrezno stopnjo pripravljenosti za sprejemanje jezikovne in kulturne različnosti« 

(Resolucija o nacionalnem programu, 2013: 6). 

V Sloveniji je učenje tujih jezikov precej priljubljeno. Ker je slovenščina jezik, ki ga govori 

manj kot odstotek Evropejcev (v okviru EU in širše), kar jo uvršča med manj vplivne jezike, 

je za slovenske državljane sporazumevanje v tujih jezikih že od nekdaj ključnega pomena. 

Podatki Evrobarometra 386 iz leta 2012 so pokazali, da se je kar 92 % slovenskih 

državljanov sposobnih sporazumevati v vsaj enem tujem jeziku, kar močno presega 

evropsko povprečje (54 %) (Akcijski načrt za jezikovno opremljenost, 2015).  

Za doseganje celostne zmožnosti medkulturne in medjezikovne komunikacije morajo 

slovenski učenci doseči nivo znanja, s katerim se bodo zmožni ustrezno govorno izražati v 

vseh situacijah. Poleg tega morajo imeti tudi dovolj znanja iz pisnega sporočanja in 

sporazumevanja (Jazbec idr., 2010). Zaradi prednosti, ki jih prinaša zgodnje učenje tujega 

jezika (ki smo jih opisali že v poglavju prej), se v evropskem pa tudi slovenskem merilu 

učenje in poučevanje tujih jezikov pomika v zgodnejše obdobje. To ustvarja boljše pogoje 

in okoliščine za kasnejšo večjezičnost, poleg tega pa gre tudi za eno izmed prioritet EU 
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(Jazbec idr., 2010: 7). V Sloveniji je učenje tujega jezika možno že na predšolski ravni, kot 

obvezni učni predmet pa se je od šolskega leta 2016/2017 pričel izvajati od drugega razreda 

osnovne šole naprej. 

Odločanje o ponudbi tujih jezikov, tako v obveznih kot izbirnih delih osnovnošolskih (in 

srednješolskih) programov, je v celoti prepuščeno šolam oziroma njihovim ravnateljem 

(Strategija, 2007). V večini je kot prvi tuji jezik ponujena angleščina, nekje tudi nemščina 

(Rutar Leban, Mlekuž, Pižorn in Vršnik Perše, 2013: 92). Skubic Ermenc (2010) ob tem 

predlaga, da bi šole, kot enakovredno alternativo angleščini, nemščini in drugim jezikom z 

visokim družbenim statusom, ponujale tudi možnost učenja jezikov, ki so materni jeziki 

nekaterih učencev. S tem se ne bi zagotavljala samo raznolikost izbire učnih predmetov (in 

s tem večjezičnost posameznega učenca), ampak tudi višja jezikovna in medkulturna 

ozaveščenost.  

 

5.2 Pomen znanja angleščine   

 

Angleščina je jezik, ki ga govori več tujih kot domačih govorcev. Je osnova pri 

sporazumevanju na področju znanosti, tehnologije, trgovine, letalstva, pri meddržavnih 

dogovarjanjih ipd. (Učni načrt, 2016). Snovalci učnega načrta obveznega predmeta 

angleščina znanju tega jezika pripisujejo pomembnost in potrebnost iz treh razlogov, in sicer 

(Učni načrt, 2016: 5):  

- omogoča boljše razumevanje sveta – večina poljudnih, književnih in znanstvenih 

besedil, naj gre za pisna ali slušna besedila, je napisanih/govorjenih prav v 

angleščini; 

- posamezniku omogoča uspešnejšo mobilnost na osebni, poklicni in geografski ravni; 

- je jezik najhitreje razvijajočih se komunikacijskih orodij, kot sta svetovni splet in 

elektronska pošta. 

Znanje tega jezika odpira mnoge dodatne možnosti glede izobraževanja, zaposlitve, 

omogoča lažje in kvalitetnejše potovanje v tuje države, sporazumevanje s tujci in 

spoznavanje drugih kultur in navad ipd. Ne gre se torej čuditi, da je angleščina med vsemi 

jeziki najbolj pogosto izbran jezik za učenje prvega tujega jezika v skoraj vseh evropskih 

državah, tudi v Sloveniji (European Commission/EACEA/Eurydice, 2017: 71–73; Straus, 

2018: 14).  

 

5.3 Angleščina v kurikulumu slovenske osnovne šole 

 

Angleščina, kot najbolj razširjen prvi tuji jezik v slovenskih osnovnih šolah (prav tam), se 

od šolskega leta 2016/2017 kot obvezni učni predmet pojavi že v 2. razredu. Učenje tako 

poteka skozi vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja in, kot je razvidno v spodnji tabeli, ob 

zaključku osnovne šole dosega skupno število 796 ur pouka.  
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Tabela 6: Porazdelitev števila ur angleščine skozi razrede osnovne šole. 

Razred 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj 

št. ur 70 70 70 105 140 140 105 96 796 

 

Učenja tujega jezika, kot je angleščina, ne moremo enačiti z učenjem drugih šolskih 

predmetov. Poleg usvajanja jezikovnih vsebin in spretnosti učenje jezika namreč vključuje 

tudi spremembe samopodobe in prevzemanje novih družbenih ter kulturnih vzorcev vedenja, 

s čimer se predmetu pripisuje pomemben vpliv tudi na učenčevo socialno naravo (Čok idr. 

1999: 28).   

 

Splošni cilji 

Pouk angleščine učencem omogoča razvoj njihovih sposobnosti, osebno rast in 

samouresničitev ter jih usposobi za funkcionalno rabo jezika. Osrednji cilj predmeta je 

»doseganje celostne zmožnosti za medkulturno in medjezikovno komunikacijo, tj. 

usposobiti učenca za vsebinsko in okoliščinam ustrezno govorno in pisno sporočanje in 

sporazumevanje v tem jeziku, kar mu bo omogočilo vključevanje v vsakdanje življenje in 

kulturo govorcev tega jezika« (Učni načrt, 2016: 7). Pri tem celostno zmožnost za 

medkulturno in medjezikovno komunikacijo sestavljajo tri področja, in sicer (Učni načrt, 

2013: 7; Učni načrt, 2016: 8–11).: 

 

a) Ključne zmožnosti za vseživljenjsko učenje – ki so potrebne za posameznikovo 

osebno izpolnitev in vseživljenjski razvoj, dejavno državljanstvo, vključevanje v 

družbo in zaposljivost. To so:  

 sporazumevanje v maternem jeziku,  

 sporazumevanje v tujih jezikih,  

 zmožnost pridobivanja novih znanj,  

 digitalna pismenost,  

 socialne in državljanske kompetence,  

 samoiniciativnost in podjetnost,  

 (med)kulturna kompetenca in (med)kulturna zavest  

 ter matematična pismenost in osnovne kompetence v naravoslovju in 

tehnologiji.  

 

b) Splošna znanja in zmožnosti – ki zajemajo:  

 deklarativno znanje/vedenje oz. učenčevo poznavanje sveta,  

 proceduralno znanje oz. učenčeve socialne veščine  

 ter zmožnosti oblikovanja in utemeljevanja njegovih stališč, vrednot in 

osebnih prepričanj. 

 

c) Sporazumevalna jezikovna zmožnost – ki jo sestavljajo:  

 jezikovne,  

 sociolingvistične  
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 in pragmatične zmožnosti.  

Operativni cilji in vsebine 

Operativne cilje učnega predmeta angleščina predstavljajo obvezna znanja, ki jih mora za 

uspešen zaključek izobraževanja v določenem VI-obdobju ali ob koncu osnovnošolskega 

izobraževanja pridobiti vsak učenec, zato jih mora učiteljica obvezno vključiti v pouk. 

Namenjeni so razvijanju sporazumevalne jezikovne zmožnosti v angleščini in so razdeljeni 

glede na posamezne jezikovne spretnosti, ki se jih pri pouku angleščine razvija. To so (Učni 

načrt, 2013: 7; Učni načrt, 2016: 12): 

 poslušanje in slušno razumevanje, 

 branje in bralno razumevanje, 

 govor in govorno sporočanje in sporazumevanje, 

 pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje 

 ter posredovanje (mediacija). 

Svoje jezikovno znanje, spretnosti, stališča idr. učenci razvijajo z raznolikimi dejavnostmi, 

ki temeljijo na različnih vsebinah oziroma tematskih področjih (Učni načrt, 2016: 21). Ker 

učenci pri učenju tujega jezika pogosto ne vidijo neposredne koristi, je pomembno, da 

učiteljica izbira zanimive vsebine, ki bodo pritegnile njihovo pozornost. Čok idr. (1999: 72) 

kot primer navajajo, da otrok kljub razmeroma slabemu razumevanju zvesto sledi oddaji ali 

risanki v tujem jeziku, če mu je ta zanimiva. Okvirne teme, zapisane v učnem načrtu 

angleščine, ob katerih učenci razvijajo splošne, sporazumevalne, medkulturne in druge 

zmožnosti, vrednote in stališča, so navedene predvsem z osebnega in izobraževalnega 

področja in se navadno ciklično vračajo ter nadgrajujejo. To so (Učni načrt, 2016):  

 jaz, 

 moj dom,  

 moja šola, 

 moj svet, 

 moje okolje 

 in moja država. 

Poleg tega so dodane še teme, s katerimi se pri pouku angleščine uvaja tudi medkulturna 

dimenzija. To so:  

 način življenja, 

 družbeno, kulturno in naravno okolje, 

 družbeni dogovori, 

 družbene vrednote 

 in jeziki. 

 

Standardi znanja 

Standarde znanja, zapisane v učnem načrtu predmeta angleščina, so snovalci učnega načrta 

zapisali na podlagi Skupnega evropskega jezikovnega okvirja za učenje, poučevanje in 

preverjanje/ocenjevanje jezikov (Ferbežar, Kranjc, Pižorn in Skela, 2011). Standardi 
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predpisujejo sporazumevalne zmožnosti in spretnosti (Kaj?), ki jih mora za uspešno 

delovanje v tem jeziku doseči vsak učenec, ter jezikovne ravni (Kako dobro?), ki kažejo 

učenčev jezikovni napredek. Ker jih je mogoče določati le v daljšem časovnem obdobju, so 

zapisani za vsako VI-obdobje in ne za vsak razred posebej (Učni načrt, 2013: 12–13; Učni 

načrt, 2016: 24–26). Da učenec napreduje v višji razred, mora dosegati minimalne standarde, 

ki so zapisani kot dosežena stopnja komunikacijske zmožnosti kljub pomanjkljivostim v 

znanju, poleg tega pa še (Učni načrt, 2016: 25–26): 

 ob precejšnji podpori in možnosti večkratnega vračanja k besedilu/sporočilu pokaže 

razumevanje nekaterih vidikov angleških govornih in bralnih besedil in sporočil, 

ustreznih glede na leto učenja jezika, stopnjo znanja, starost idr.; 

 ter tvori preprosta, kratka, manj zahtevna govorna in pisna besedila o znanih temah. 

Ta kljub precejšnji podpori vsebujejo jezikovne in druge napake in pomanjkljivosti, 

sporočilni namen pa je delno dosežen. 

 

Didaktična priporočila 

Didaktična priporočila so predlogi učiteljicam za čim bolj uspešno poučevanje angleščine. 

Nanašajo se na:  

 uresničevanje ciljev predmeta,  

 individualizacijo in diferenciacijo, 

 medpredmetne povezave, 

 preverjanje in ocenjevanje znanja  

 in informacijsko tehnologijo.   

 

Priporočila, ki temeljijo na dognanjih sodobne tujejezikovne didaktike, pedagoških in 

psiholoških ved o učenju in poučevanju ter drugih ved, narekujejo celostno razvijanje 

sporazumevalne jezikovne zmožnosti v okviru zastavljenih učnih ciljev, ob čemer naj učenci 

razvijajo tudi svoja stališča in vrednote. Učiteljicam svetujejo, da naj pri oblikovanju učnih 

ur upoštevajo posebnosti in sposobnosti svojih učencev in tem raznolikostim smiselno 

prilagajajo dejavnosti. Te naj bodo čim bolj raznovrstne z možnostjo vključevanja izkušenj 

in spoznanj učencev. Učno okolje naj bo spodbudno, uporablja naj se pozitivna motivacija, 

ki spodbuja napore učencev, negativni kritiki, ki zavira komunikacijo v razredu, pa se je 

treba izogibati. Učiteljica naj učencem nudi kakovostne povratne informacije, ki jih 

usmerjajo k njihovemu napredku. Pouk angleščine naj bo podprt s sodobnimi pripomočki za 

celostno usvajanje jezika (bogato slikovno gradivo, izvirna jezikovna gradiva, avdio, video 

gradiva ipd.) (Učni načrt, 2016: 39–52). 

 

Učenje angleščine poteka sistematično. Glede na to, da se predmet razprostira skozi (vsaj) 

osem razredov osnovne šole, učenci pridobijo precej znanja. Ciklično vračanje tematskih 

področij daje učencem možnost, da določeno besedišče dobro usvojijo, ga postopoma 

nadgrajujejo ter ob tem razvijajo vse jezikovne spretnosti. Ob tem se nam je porojilo 

vprašanje, kaj se zgodi v primeru, če se učenec priseljenec, ki se še nikoli ni učil angleščine 

(saj se je učil katerega drugega jezika npr. španščino, francoščino), vključi v zadnje triletje 
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slovenske osnovne šole. Glede na svoje nepriseljene vrstnike bo njegovo učenje angleščine 

časovno precej skrajšano. Lahko tak učenec v tako kratkem času nadoknadi zamujeno in 

doseže vsaj minimalne standarde znanja, z dosego katerih lahko pridobi oceno za zaključitev 

osnovnega šolanja? Mu pripada še kakšna dodatna pomoč? Veljajo v takem primeru kakšna 

posebna pravila?  

 

5.4 Pouk angleščine v slovenskih osnovnih šolah skozi prizmo Evropske raziskave o 

jezikovnih kompetencah (ESLC)   

 

V šolskem letu 2010/2011 je potekala Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah (ang. 

European Survey on Language Competences – ESLC), katere glavni cilj je bil v državah, ki 

so pri raziskavi sodelovale, raziskati stopnjo znanja učencev v tujih jezikih ob koncu 

njihovega obveznega šolanja. S pomočjo pridobljenih rezultatov je Evropska komisija 

oblikovala Evropski indikator jezikovnih kompetenc, ki bo omogočal spremljanje napredka 

v znanju. Podatki raziskave, pridobljeni z anketiranjem ravnateljev, učiteljic in učencev 

osnovnih šol, dajejo dober vpogled v (tudi slovensko) šolsko okolje poučevanja angleščine. 

Med njihovimi odgovori se nam zdijo posebno zanimivi nekateri pogledi učiteljic in 

učencev.  

 

Pogled na učenje angleščine s perspektive slovenskih učiteljic  

Pri omenjeni raziskavi je v Sloveniji sodelovalo 174 učiteljic angleščine, od tega 163 žensk 

in 11 moških, katerih skoraj polovica (44 %) je bilo starih med 25 in 34 let, ostali pa so bili 

starejši. Analize njihovih anketnih vprašalnikov so podale naslednje, za nas zanimive, 

ugotovitve (Rutar Leban idr., 2013: 40–76): 

 

O pouku angleščine 

- Učiteljice na splošno menijo, da je za učence dokaj ali zelo težko naučiti se pisati v 

angleščini in naučiti se angleške slovnice, dokaj lahko pa je za učence razumeti, ko 

drugi govorijo angleško (slušno razumevanje). 

- Pomembno se jim zdi, da se učenci pri pouku angleščine naučijo angleškega 

govorjenja in slušnega razumevanja. Kot komaj pomembno pa se jim zdi učenje o 

angleški kulturi in literaturi. 

- Posledično pri pouku angleščine največ časa posvečajo učenju govorjenja v 

angleščini, učenju besedišča, pogosto učijo še pisanje, slušno razumevanje, učenje 

slovnice, branje angleških besedil in pravilno angleško izgovorjavo, najmanj pa 

posvečajo pozornost učenju angleške kulture in literature. 

- Učiteljice navajajo, da na splošno pri pouku angleščine skoraj vedno ali vedno 

govorijo v angleščini. 

- Med poukom več kot polovica učiteljic skoraj vedno ali vedno pusti učencem, da 

delajo individualno ali da posamezen učenec govori pred celim razredom, na drugi 

strani pa precejšen odstotek učiteljic (28 %) skoraj nikoli ali nikoli ne pusti učencev, 

da bi delali po skupinah, kjer so učenci z enakimi sposobnostmi. 
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- Večina učiteljic ocenjuje, da bi morali učenci vsak teden za učenje in domače naloge 

pri angleščini porabiti približno eno do dve uri časa, nekaj manj pa jih ocenjuje, da 

bi za to morali učenci porabiti od dve do tri ure časa.  

- Ob zaključevanju ocen pri angleščini se učiteljicam zdi precej ali zelo pomembno 

znanje vseh kompetenc (govor, slušno razumevanje, branje, pisanje, poznavanje 

slovnice, poznavanje besedišča in pravilna izgovorjava). Kot najpomembnejše se jim 

zdi, da učenec dobro govori angleško, da dobro razume (slušno razumevanje) v 

angleščini ter da dobro pozna angleško besedišče. Med rezultati zopet izstopa 

poznavanje angleške kulture in/ali literature, za katero polovica učiteljic meni, da je 

komaj ali sploh ni pomembno, polovica učiteljic pa to znanje ocenjuje kot precej ali 

zelo pomembno.  

 

O razpoložljivih sredstvih pri urah angleščine 

- Od različnih naprav učiteljice za poučevanje angleščine v učilnici uporabljajo 

predvsem osebni računalnik in projektor. Večina učiteljic na šolah, kjer poučujejo, 

nima na razpolago interaktivne table, multimedijskega jezikovnega laboratorija ali 

virtualnega učnega okolja.  

- Pri pouku angleščine učiteljice skoraj vsako uro uporabljajo učbenik angleščine ter 

angleška avdio gradiva. Več kot polovica učiteljic nekajkrat na mesec uporablja tudi 

video posnetke, internet in učno gradivo, ki ga pripravijo sami.  

 

O stalnem strokovnem izpopolnjevanju učiteljic 

- Med odgovori na vprašanje, kaj učiteljicam predstavlja sodelovanje pri stalnem 

strokovnem izpopolnjevanju – njihovo pravico, obveznost, možnost ali potrebo za 

napredovanje – je večina učiteljic izbrala prvo, torej da je to njihova pravica.  

- V obdobju petih let pred izvedbo raziskave so se učiteljice v povprečju približno 10-

krat udeležile stalnega strokovnega izpopolnjevanja na šoli, kjer učijo, 8-krat pa na 

drugih institucijah v Sloveniji.  

- V obdobju petih let pred izvedbo raziskave se je največ slovenskih učiteljic 

angleščine udeležilo stalnega strokovnega izpopolnjevanja na področju poučevanja 

angleščine kot tujega jezika, veliko število (88 %) se jih je udeležilo tudi strokovnih 

izpopolnjevanj na področju didaktike učenja angleškega jezika, na področju 

aktivnosti v razredu za učenje jezikov in na področju uporabe IKT pri poučevanju 

jezikov.  

- V obdobju petih let pred izvedbo raziskave se je največ (68 %) učiteljic, vključenih 

v raziskavo, udeležilo stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz področja ukvarjanja 

z razredom učencev z različnimi sposobnostmi. Nekaj manj se jih je udeležilo tudi 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja na področju testiranja in ocenjevanja učencev, 

obvladovanja vedenja in šolske discipline ter izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami.  

 

 



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

58 

 

Pogled na učenje angleščine s perspektive slovenskih učencev  

V raziskavi so sodelovali tudi devetošolci, ki so se pred testiranjem vsaj eno celo šolsko leto 

učili angleščine. V raziskavo je bilo vključenih 1.581 učencev, od tega 788 deklet in 793 

fantov. Ugotovitve na podlagi njihovih odgovorov, ki se nam zdijo zanimive, so (Rutar 

Leban idr., 2013: 77–107): 

 

Srečanje z angleščino izven šolskega okoliša  

- Učenci, zajeti v vzorec, navajajo, da v prostem času pridejo v stik z angleščino 

predvsem preko dopisovanja po elektronski pošti, med igranjem spletnih iger, pa tudi 

na počitnicah preko angleško govorečih ljudi.  

- Mediji, preko katerih učenci prihajajo v stik z angleščino, so predvsem angleške 

pesmi, filmi, televizijki programi brez podnapisov, spletne strani in računalniške 

igre, manj pa angleške knjige in revije.   

- Izven šole učenci uporabljajo angleščino za komunikacijo z ljudmi na internetu, pri 

dopisovanju s prijatelji ter pri pogovoru s prijatelji. 

- Učencem se angleščina zdi uporabna za potovanja, stik s tujci, uporabo računalnika, 

zabavo, nadaljnje izobraževanje in pridobitev dobre službe. Manj pa se jim zdi 

uporabna za osebno življenje, za osebno zadovoljstvo ter za branje knjig, revij ipd.  

- Približno polovica učencev meni, da je znanje angleščine njihovih očetov dobro ali 

zelo dobro, še nekoliko več pa kot dobro ali zelo dobro ocenjujejo znanje angleščine 

njihovih mater.  

     

O šolskih predmetih  

- Glede priljubljenosti med šolskimi predmeti učenci angleščino uvrščajo na drugo 

mesto, takoj za športom.  

- Večina učencev angleščino ocenjuje tudi kot najbolj uporaben šolski predmet. 

- Za učenje in domačo nalogo pri angleščini učenci porabijo kar nekaj časa, približno 

toliko kot za matematiko in slovenščino.  

 

O pouku angleščine  

- Učencem, zajetim v vzorcu, se zdi najtežji del učenja angleščine usvajanje angleške 

slovnice, učenje pravilne angleške izgovorjave in pisanje v angleščini.   

- Glede na odgovore učiteljic, ki pravijo, da pri pouku angleščine skoraj vedno 

govorijo angleško, je zanimiv podatek učencev, ki navajajo, da okoli 30 % učiteljic 

le včasih ali skoraj nikoli pri pouku angleščine ne govori angleško. Po podatkih, 

pridobljenih s strani učencev, učiteljice pogosteje uporabljajo angleščino, ko 

naslavljajo cel razred, redkeje pa, ko naslavljajo posameznega učenca ali nekaj 

učencev.  

- Učenci menijo, da pri pouku angleščine najpogosteje govorijo angleško, ko govorijo 

pred celotnim razredom, redkeje, ko govorijo učiteljici in najredkeje, kadar delajo v 

skupinah.  
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- Med poukom angleščine se, po podatkih učencev, najpogosteje učijo govorjenja v 

angleščini, angleških besed, pravilne angleške izgovorjave ter angleške slovnice.  

- Za dobro zaključno oceno pri angleščini se učencem zdijo pomembne vse 

kompetence (govor, slušno razumevanje, branje, pisanje, poznavanje slovnice, 

poznavanje besedišča in pravilna izgovorjava), kot najpomembnejše pa se jim zdi 

poznavanje velikega števila angleških besed.   

- Učenci navajajo, da učiteljica skoraj ves čas govori celotnemu razredu, okoli 60 % 

pa jih navaja, da po navadi oz. skoraj ves čas učenci delajo individualno.  

- Pri pouku angleščine naj bi redno, skoraj vsako uro, od različnih virov uporabljali le 

učbenike. Okoli 43 % učencev navaja, da učiteljice same pripravljajo učni material 

za skoraj vsako uro, 28 % pa jih poroča, da učiteljice skoraj vsako uro uporabljajo 

avdio gradiva. Videoposnetkov, knjig, časopisev, revij, interneta, računalniških 

programov ipd. po navedbah učencev učiteljice ne uporabljajo oz. uporabljajo redko.  

- Šolske ure angleščine so učenci v večini označili kot v redu, prijetne in zanimive, 

hkrati pa so jih v precej visokih odstotkih označili tudi za lahke, dolgočasne in kot 

izgubo njihovega časa.  

- Večina učencev svojo učiteljico angleščine vidi kot dobro učiteljico, ki se trudi, da 

naredi zanimive ure, rada pomaga in se z njimi dobro razume. Slaba polovica ob tem 

ocenjuje, da je njihova učiteljica angleščine stroga.   

Glede na opisane ugotovitve lahko sklepamo, da v razredih tretjega triletja osnovne šole 

pouk angleščine večinoma poteka v obliki frontalnega dela, veliko je tudi individualnega 

dela. Pri posredovanju učne snovi učiteljice uporabljajo učbenike, avdio gradiva, nekatere 

didaktični material pripravljajo tudi same. Vizualna podporna gradiva se pri urah angleščine 

uporabljajo redko. Čeprav učiteljice poročajo drugače, po oceni učencev te pri urah 

angleščine neredko govorijo tudi slovensko. Učencem se zdi učni predmet angleščina 

zanimiv, uporaben, po drugi strani pa se pri njem pogosto tudi dolgočasijo. Z angleščino se 

ne srečujejo le pri učnih urah, ampak tudi doma, v prostem času, preko različnih pesmi, 

filmov, nadaljevank, spletnih iger, spletnih strani pa tudi v času počitnic, kadar s starši 

obiščejo kakšno drugo državo.  

 

Ali poteka pouk angleščine na enak način tudi, kadar so v razredu učenci priseljenci? Ti so 

namreč pri urah angleščine izpostavljeni kar dvema drugima jezikoma – angleščini in 

slovenščini, kar je lahko precej utrudljivo in lahko precej zmanjša njihovo pozornost 

(Knaflič, 1996: 79). Menimo, da bi prav zaradi tega ure angleščine morale vsebovati različna 

podporna gradiva, ne le učbenike in avdio gradiva. Glede na to, da naj bi bili ti učenci pri 

individualnem delu manj vztrajni15, da se pogosto zanašajo na sošolce, bi po našem mnenju 

morale biti učiteljice posebej pozorne tudi na delo v parih in delo v skupinah. Ob podatkih 

srečevanja z angleščino v prostem času se sprašujemo, v kolikšni meri se učenci priseljenci 

srečujejo z angleščino izven šolskega okolja? Glede na to, da ti učenci večinoma prihajajo 

iz slabše situiranih družin (glej poglavje 1.5 Značilnosti učencev priseljencev prve 

                                                 
15 Glej poglavje 1.5 Značilnosti učencev priseljencev prve generacije. 
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generacije), morda nimajo na voljo vse opreme (računalnik, dostop do spleta, videoigrice 

ipd.) in s starši morda tudi ne hodijo na potovanja v druge države, kjer bi lahko uporabljali 

angleščino. Nastajajo med učenci priseljenci in nepriseljenimi učenci zaradi takšnih 

okoliščin pomembne razlike za poučevanje angleščine? Znajo učiteljice te razlike 

premostiti?  

 

5.5 Učenci priseljenci prve generacije pri pouku angleščine  

 

Vključevanje v drugo kulturno okolje je za učence priseljence zahteven proces. Zaradi 

nepoznavanja jezika okolja se pogosto spopadajo s težavami na jezikovnem, socialno-

emocionalnem, učnem in vedenjskem področju (Knaflič, 1991). Pri njih je pogosto možno 

opaziti slabše razvite govorne veščine, omejeno sposobnost besednih abstrakcij, slabše 

jezikovno pomnjenje, pa tudi slabše poznavanje družbenih navad in pričakovanj. Velikokrat 

ne vedo, kaj morajo početi, ne poznajo pravil iger ipd., zato je pri njih pogosto opaziti visoko 

stopnjo negotovosti, pomanjkanje spontanosti, ekstremno odvisnost od drugih, pa tudi 

socialno osamljenost (Magajna idr., 2008b: 70). Po ugotovitvah nekaterih raziskav (npr. 

Dekleva in Razpotnik, 2002; Lesar, Čuk in Peček Čuk, 2012) je vedenje nekaterih učencev 

priseljencev (predvsem priseljencev iz držav bivše Jugoslavije) pri učiteljicah prepoznano 

kot bolj moteče od vedenja drugih učencev. Posledično se učiteljice izogibajo interakcijam 

s temi (t. i. problematičnimi) učenci, kar vpliva tudi na to, da so ti učenci deležni manj 

učinkovitega poučevanja in slabših odnosov z učiteljicami (Lesar, Čuk in Peček Čuk, 2012). 

V primeru neustreznega in neprilagojenega poučevanja imajo ti učenci lahko pomembno 

večje težave kot njihovi vrstniki in pri učnih predmetih lahko dosegajo nižje učne dosežke, 

kot so jih morda sposobni. Občutek neuspešnosti, pa tudi njihove drugačne kulturne norme 

jim v novem okolju lahko vzbudijo občutke negotovosti in strahu, kar lahko vodi tudi v 

anksioznost, vedenjske težave ipd. (Magajna idr., 2008b: 70).  

 

Po podatkih raziskav (Heckmann, 2008; Medveš idr., 2008; OECD, 2010, 2015, 2018) 

učenci priseljenci v slovenskem izobraževalnem sistemu dosegajo slabše učne rezultate, kot 

nepriseljeni učenci. V tem magistrskem delu se sprašujemo, ali to velja tudi za učne rezultate 

pri pouku angleščine. Na podlagi raziskav, ki so nastajale na področju učenja in usvajanja 

jezika okolja (kot drugega jezika), bomo v nadaljevanju opisali nekatere možne težave, ki bi 

se po našem mnenju lahko pojavljale tudi pri učencih priseljencih ob učenju tujega jezika –    

angleščine.  

 

Napake učencev priseljencev pri učenju jezika  

Omenili smo že, da jezikovno predznanje na usvajanje in učenje novega jezika lahko deluje 

pozitivno, lahko pa tudi negativno. Medjezikovne napake (transferji ali interference), ki so 

posledica jezikovnega prenosa, imajo pri pouku angleščine lahko večjo težo kot pri drugih 

nejezikovnih predmetih, saj je cilj tega predmeta pravilna raba jezika. Do kakšnih napak pri 

usvajanju in učenju novega jezika pa lahko še pride?   
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Taylor (1986, v Pirih Svetina, 2003: 22) med izvori napak omenja:  

a. Psiholingvistične – nanašajoče na naravo sistema znanja drugega jezika in na 

probleme, ki jih ima učeči se pri njegovi rabi. 

b. Sociolingvistične – nanašajoče na prilagajanje jezika družbenim okoliščinam. 

c. Spoznavne – nanašajoče na pomanjkljivo vedenje o svetu. 

d. Izvirajoče iz oblike diskurza – nanašajoče na organizacijo v koherentno in kohezivno 

besedilo.  

 

Raziskave, nastale na področju usvajanja drugih jezikov, se ukvarjajo predvsem s 

psiholingvističnimi izvori napak, ki nastajajo kot posledica jezikovnega predznanja ali kot 

posledica znotrajjezikovnih napak, nastalih zaradi različnih razlogov.  

 

Napake, nastale kot posledica jezikovnega prenosa že usvojenih jezikov raziskovalci (Lott, 

1983; Hecht in Green, 1993, prav tam) delijo na: 

a. Napake po analogiji – napačno uporabljene besede v tujem jeziku, zaradi določenih 

skupnih značilnosti z besedo v prvem jeziku (ali že usvojenem jeziku). Gre za tako 

imenovane »lažne prijatelje« (angl. false friends), ki so si oblikovno podobne, a 

imajo različen pomen.  

b. Prenos v strukturi – učeči se namesto ustrezne strukture jezika, ki se ga uči, uporabi 

(glasovno, slovnično ali pragmatično) značilnost prvega jezika.  

c. Medjezikovno-znotrajjezikovne napake – nastanejo, kadar razlikovanje 

posameznih besed v prvem jeziku ne obstaja, v novem jeziku pa. 

 

Napake, nastale kot posledica znotrajjezikovnih napak, pa delijo (Richards, 1974; Hecht in 

Green, 1993; Ellis, 1994; James, 1998, prav tam) na: 

a. Napake zaradi prevelikega posploševanja in napačnih analogij – ustvarjene 

odklonske strukture na osnovi neke druge strukture jezika, ki se ga učimo.  

b. Napake zaradi neupoštevanja omejitev pravila – posploševanje nekega 

jezikovnega pravila na primere, za katere ta ne velja.  

c. Napake kot posledica nerazumevanja struktur drugega jezika.  

Ne samo, da jezikovno predznanje učenca lahko pomembno vpliva na nekatere napake, ki 

jih učenec dela pri učenju in usvajanju tujega jezika, ampak lahko vodi tudi do večjih, učnih 

težav. 

 

Učne težave 

Lerner (2003, v Pižorn, 2009: 69) učence z učnimi težavami definira kot zelo heterogeno 

skupino otrok z raznolikimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi 

značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot njihovi vrstniki. Učne težave 

delimo na splošne in specifične – oboje se lahko razprostirajo od lažjih do težjih, od 

preprostih do kompleksnejših, od kratkotrajnih oz. prehodnih do težav, ki trajajo vse 

življenje. Splošne učne težave, ki se lahko pojavijo le pri enem ali pa pri več predmetih, so 
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lahko posledica različnih notranjih in zunanjih dejavnikov, med drugim lahko nastanejo tudi 

aradi drugojezičnosti in socialno-kulturne drugačnosti (Magajna idr., 2008b: 11).  

 

Učne težave na področju učenja jezikov je podrobneje raziskoval Schwarz (1997; 2003 v 

Pižorn, 2009: 71–72) in prišel do ugotovitev, da se te začnejo globoko in zelo zgodaj, saj naj 

bi izvirale iz pomanjkljivosti jezikovnih kodov posameznikovega maternega jezika. Te učne 

težave se lahko po njegovem odražajo na različne načine, in sicer: 

a. Slabše jezikovne (in ne učne) zmožnosti – čeprav učenčeva raba tujega jezika ni 

pravilna, je lahko sposoben razumeti njegovo vsebino.  

b. Težave v prvem jeziku se prenesejo tudi na tuj jezik – učne težave, ki so očitne v 

maternem jeziku, se bodo kazale tudi pri tujem jeziku.  

c. Možnost večjih težav pri tujem jeziku – učenec ima lahko v maternem jeziku lažje, 

neopazne učne težave, v tujem jeziku pa se pojavijo v izrazitejši obliki. To se lahko 

zgodi, če ima učenčeva materinščina zelo enostavno črkovanje, ki je podobno 

izgovorjavi, zaradi česar je tudi branje v tem jeziku predvidljivejše – medtem ko npr. 

branje v angleščini ni ravno predvidljivo. Učenčev prvi jezik ima lahko tudi manjši 

obseg besedišča, kot ga ima tuji jezik, ki se ga uči. Posledično se v besedilih, 

napisanih v materinščini, besede večkrat ponavljajo, s čimer učenci utrjujejo znane 

vzorce. Učenec se lahko v svojem maternem jeziku tudi nauči premagovati različne 

ovire, v novem jeziku, kulturi in okolju pa tega ne zna.       

Ob tem dodaja, da se pomanjkljivosti lahko pojavljajo pri vseh jezikovnih spretnostih 

(branje, pisanje, govor, poslušanje) (Schwarz, 1997). 

 

Ganschow in Schneider (2008, v Pižorn, 2009: 72) navajata, da se pri učencih z blago do 

zmerno obliko tujejezičnih učnih težav lahko pojavijo težave pri sledenju tempa v razredu, 

ko je učenec spontano pozvan za odgovor, ga je nezmožen podati takoj, v primerjavi z 

ostalimi šolskimi predmeti učenec porabi precej več časa za učenje tujega jezika, ne ve, kako 

se učiti določenega tujejezičnega koncepta, lahko ima težave pri razumevanju govorjenega 

besedila (posebej, če je govorjeno hitro), težave ima lahko pri razumevanju pomena 

določenega jezikovnega koncepta, pogoste so pravopisne napake pri pisanju, težave se lahko 

pojavljajo tudi pri razumevanju navodil, če so ta podana v tujem jeziku. Učenci z izrazitimi 

težavami pa imajo lahko težave še pri učenju in pomnjenju zvokov in fonemov tujega jezika, 

pri ponavljanju glasov, besed, fraz ali povedi, pri branju in pisanju večzložnih besed, pri 

razčlenjevanju besed na več kot en zlog, pri prepoznavanju skupnih vzorcev za črkovanje 

besed, pri razumevanju in uporabi slovničnih pravil, pri razumevanju govorjenega jezika, 

tudi če je ta počasen ter pri prepoznavanju slišanega izraza v pisni obliki. 

 

Težave pri učenju angleščine, ki se pojavljajo v obdobju prvih dveh triad, so vezane 

predvsem na zmožnosti prepoznavanja črk, povezovanja črk in glasov, slušnega 

razločevanja in pomnjenja, glaskovanja ter na same zmožnosti branja in pisanja. V obdobju 

zadnje triade pa se tem težavam pridružijo še težave, vezane na zmožnosti učenja tujega 

jezika, zapisovanja zapiskov in domačega dela. Učenec pri učenju tujega jezika napreduje 
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zelo počasi, ima težave z artikulacijo, zapomnitvijo, prevodom, tvorjenjem stavkom in z 

branjem ter z branjem in pisanjem (Černe, 2002). 

 

Težave zaradi kulturne drugačnosti  

Najprej nekaj pojasnil glede uporabe izraza kulturna drugačnost in ne kulturna različnost. 

Pediček (1987: 70–71) ugotavlja, da drugačnost izhaja iz »drugosti«16. Pri »drugosti« pa 

semantični diskurz opozarja na potrebno pomensko ločevanje pojma »drug«, ki izhaja iz 

kakovosti in pojma »drugo«, ki predstavlja določeno kolikost. »V prvem primeru gre za 

drugačnost (alter) in v drugem za »drugost« (alius) stvari, pojavov, procesov, funkcij in 

odnosov v njihovi določeni vrsti, sestavi, sistemu, celoti« (prav tam: 70). Izraz ’različnost’ 

pa je po njegovem mnenju lažje pomensko določljiv, če mu poiščemo temeljni pomen v 

latinskem jeziku, torej v besedi ’differentia’, ki pomeni raznesti, raztrgati, raztrositi. Ker 

pripadniki večinske kulture do pripadnikov njim nepoznanih, tujih kultur praviloma 

vzpostavljajo inferioren odnos, z jasnimi mejami med »mi« in »oni«, smo se v besedilu 

odločili uporabljati to besedno zvezo. 

 

Učenci priseljenci so v novem okolju poleg novega jezika (oz. celo več jezikov) izpostavljeni 

tudi novi kulturi, ki se lahko od njihove, izvorne, precej razlikuje. Če učenec prihaja iz precej 

oddaljene kulture, ki z novo kulturo nima veliko podobnosti, lahko naleti na težave. Lahko 

se zgodi, da je neko vedenje v izvorni kulturi učenca označeno za sprejemljivo, v novi kulturi 

pa takšno vedenje ni dovoljeno. Paradis, Genesee in Crago (2011) navajajo primer Inuitiov 

(Eskimi). Kadar pri Inuitih učiteljica zastavi učencem vprašanje, ne pričakuje, da bodo 

učenci dvignili roko in počakali, da izbere nekoga, ki bo na to odgovoril, ampak na vprašanje 

kar odgovorijo, lahko vsi hkrati. V nekaterih drugih državah (kot primer navajajo države 

Severne Amerike) pa takšno vedenje ni primerno. Kulturne drugačnosti se lahko kažejo tudi 

v drugačnem načinu poučevanja. Na primer, da otrok prihaja iz kulture, kjer pouk poteka 

predvsem v skupinski obliki, preseli pa se v državo, kjer pouk poteka frontalno in 

individualno – navajen na delo v skupini, bi tak učenec lahko imel zaradi drugačnih oblik 

poučevanja težave. Do teh lahko pride tudi, kadar učiteljice ne razumejo določenih kulturnih 

vzorcev otrok priseljencev. Zato je pomembno, da se učiteljice podučijo o kulturi priseljenih 

učencev in jim pomagajo tudi pri teh kulturno pogojenih ovirah (prav tam). 

 

                                                 
16 »Koncept drugega izhaja iz filozofske tradicije francoske kritične teorije, iz filozofije dekonstruktivizma, 

foucaultovske diskurzivne teorije in postkolonialnih študijev, kjer drugost pomeni kulturno, družbeno, spolno 

in drugo inferiornost in simbolno tujost. Koncept drugega ali drugosti je povezan s konceptoma mejnosti in 

meja v družboslovnih znanostih. Drugost nastane z vzpostavitvijo meje, ki loči skupino »mi«, ki je v 

simbolnem smislu »prva«, od »kulturno drugih«, torej tujih. Meja, s katero vzpostavljamo drugost, označuje 

hierarhije in dominacije. Povezuje se s koncepti identitete, ki je vedno že konstruirana prek razlike, torej le 

prek relacije do »drugega«, do tistega, kar nekdo »ni«, kar manjka. Kot poudarjajo številni avtorji, lahko 

identitete delujejo kot točke identifikacije in navezanosti le zato, ker imajo sposobnost, da izključijo, »pustijo 

zunaj« nekaj, kar je na drugi strani. Martin Heidegger je to izrazil z mislijo, da meja ne označuje, da se nekaj 

konča, temveč, kot so ugotovili že Grki, da nekaj začne svoje obstajanje. /…/ Beseda drugost se konceptualno 

približa besedi drugačen le v primeru, ko »drugačen« pomeni »inferioren«. Tedaj velja, da je družbena 

identiteta vedno dejanje moči, saj je formiranje identitete že zgrajeno na izključevanju drugega, torej na 

hierarhiji« (Zaviršek, 2000: 9). 
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Različne težave pri usvajanju in učenju tujega jezika (stalno ponavljanje napak, učne težave, 

nerazumevanje kulturno drugačnih posebnosti posameznika ipd.) lahko pri učencu privedejo 

do pomanjkanja motivacije učenja tega jezika, njegova neuspešnost pa lahko vpliva tudi na 

njegovo samopodobo. Otrok se lahko začne zapirati vase, občuti negativizem ipd. Negativni 

občutki ob učenju tujega jezika pa lahko privedejo tudi do tesnobnosti pri tem učnem 

predmetu.  

 

5.6 Oblike pomoči učencem priseljencem pri učenju in usvajanju angleščine 

 

Učenci priseljenci se pri pouku angleščine lahko srečujejo z raznolikimi težavami, ki so 

lahko tudi različno intenzivne. Glede na vrsto in intenzivnost težav moramo učencu nuditi 

ustrezno pomoč in podporo, saj bomo le tako sčasoma težave lahko ublažili (Cerkovnik, 

2003).  

 

Pomoč učiteljice  

Pomembno je, da učiteljica učenca priseljenca spozna, poišče njegove šibke točke in njegova 

močna področja ter z njimi gradi na učenčevi samozavesti in dobrem počutju v razredu. 

Poleg tega je pomembno, da spozna tudi učenčeve kulturne posebnosti, jih razume in učencu 

nudi razumevajoče, podporno učno okolje. Kadar učenec angleščine ne razume in nima 

(dobrega) predznanja, dobra učiteljica to razume, upošteva in učenca ne sili uporabljati 

jezika pred celim razredom. Učencu natančno razloži svoja pričakovanja glede njegovega 

sodelovanja, domačih nalog ipd. Učenčev učni tempo pozorno spremlja in mu pomaga z 

nudenjem različnih prilagoditev in opor (Magajna idr., 2008a, 2008b).  

 

Prilagoditve, ki bi lahko pomagale učencem priseljencem pri učenju in usvajanju angleščine, 

povzemamo po predlogih prilagoditev za učence z učnimi težavami pri tujem jeziku, saj 

menimo, da so lahko v pomoč tudi drugim otrokom (tudi učencem priseljencem). Različni 

avtorji (Magajna idr., 2008a; Magajna idr., 2008b; Ganschow in Schneider, 2008, Milharčič, 

2003 in Schwarz, 2003, v Pižorn 2009) navajajo naslednje možne prilagoditve:  

- uporaba vizualnih opor oz. konkretnega didaktičnega materiala (fotografije, lutke 

ipd.), 

- uporaba multisenzornega materiala, 

- uporaba barv za označevanje spola, ujemanje glagola, osebka idr., da poudarimo 

koncept,  

- uporaba slovarja angleščine in otrokove materinščine, 

- zagotovljen čas za ponovitev snovi pri vsaki uri, 

- podaljšan čas za pisanje zapiskov, reševanje nalog, 

- podaljšan čas na testih, 

- zagotovitev pomočnika v razredu (vloga tutorja znotraj razreda), 

- za razvijanje zmožnosti branja učiteljica učencu priseljencu ponudi zanimiva 

besedila in knjige, ki so primerne njegovi ravni branja. 
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Vrstniška pomoč, vrstniško tutorstvo in medvrstniško tutorstvo   

K uspešnemu usvajanju in učenju angleščine lahko učencem priseljencem pomembno 

pomagajo tudi drugi učenci. Pri vrstniški pomoči ali vrstniškemu tutorstvu gre za 

sodelovalno učenje med dvema enako starima učencema, kadar takšno učenje poteka med 

različno starima učencema, pa govorimo o medvrstniškem tutorstvu (Jereb, 2011: 95). 

Tovrstna pomoč učencem priseljencem predstavlja dodatno pomoč pri usvajanju učne snovi, 

poleg tega pa jim koristi tudi pri učenju nenapisanih pravil in norm obnašanja v novem 

okolju (Sinjur, 2018). Starejši tutorji mlajšim učencem predstavljajo tudi vzor. Bešter in 

Medvešek (2010: 231) navajata, da se otrok v določenih pogledih lažje in hitreje identificira 

z vrstnikom kot z učiteljem in lahko zato bolje napreduje ob pomoči vrstnika. Vrstniška 

pomoč tako pozitivno deluje na motivacijo za učenje, na samopodobo vključenih ter na 

njihove socialne izkušnje. Pa vendar Rohrbeck, Ginsburg-Block, Fantuzzo in Miller (2003) 

opozarjajo, da takšna pomoč ne sme v celoti nadomestiti pomoči odraslega oz. odraslih.  

 

Podporne oblike pomoči nevladnih in prostovoljnih organizacij  

Ena od možnih oblik pomoči učencem priseljencem je tudi pomoč nevladnih in prostovoljnih 

organizacij. To so različna (lokalna) društva, zavodi in drugi prostovoljci. Poleg nudenja 

pomoči pri učni snovi takšna oblika pomoči lahko na različne načine pomaga tudi učenčevi 

družini (ustvarjanje novih socialnih mrež, učenje jezika okolja, nudenje pravniške pomoči 

ipd. (Sinjur, 2018: 80–81).   

 

Ob navedenih oblikah pomoči lahko hitro opazimo njihovo odvisnost od angažiranosti 

posameznikov, vključenih v pedagoško delo – učiteljev, drugih pedagoških delavcev, pa tudi 

vrstnikov, lokalnih društev idr. Tutorstvo bo na primer na šoli zaživelo le, če bodo učenci 

želeli opravljati vlogo tutorja. Pri tem igra izjemno pomembno vlogo tudi to, kako 

spodbudno je za takšne (dodatne) oblike pomoči samo okolje – kakšen odnos se vzpostavlja 

do tistih, ki potrebujejo pomoč in kakšen odnos se vzpostavlja do same pomoči. V kolikšni 

meri pa je pomoč učencem priseljencem predpisana z zakoni? Nudi zakonodaja učencem 

priseljencem pri učenju angleščine dovoljšnjo pomoč?  

 

6    TRENUTNO VELJAVNE FORMALNE IN STROKOVNE REŠITVE 

 

Izbira politik vključevanja v VI-sistem ima za učence priseljence izredno pomembno vlogo, 

saj jim te lahko ključno pomagajo pri navajanju na novo okolje in bistveno vplivajo na 

njihovo učno uspešnost, s tem pa tudi na njihovo nadaljnje vključevanje v družbo (Evropska 

komisija, 2008; OECD, 2015). Na drugi strani lahko z neustreznimi ukrepi te otroke 

obsodimo na slabšo izobrazbo ter posledično na nižji življenjski standard že ob njihovem 

vstopu v osnovno šolo (Budinoska, 2013). 

 

Po drugi svetovni vojni so se v okviru Organizacije združenih narodov, UNESCA, EU in 

Sveta Evrope izdali mnogi dokumenti, ki področje vzgoje in izobraževanja obravnavajo z 

vidika človekovih pravic, enakih možnosti in kulturne raznolikosti (Sinjur, 2018: 63). Kot 
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članica omenjenih organizacij je podpisnica teh dokumentov tudi Slovenija. Pravico do 

vključevanja učencev priseljencev v slovenski VI-sistem urejajo različni zakoni in 

dokumenti (npr. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007; Zakon 

o osnovni šoli, 2006; Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (2017), Zakon o mednarodni 

zaščiti, 2017 idr.). V njih je poudarjena pravica otrok do brezplačnega poučevanja, ob čemer 

se izpostavljata tudi načeli enakih možnosti in medkulturnosti, obravnava se učenje 

slovenščine kot jezika okolja ter učenje maternega jezika in kulture države izvora (Sinjur, 

2018). Čeprav so bile nekatere temeljne pravice učencev priseljencev formirane že pred 

nastankom samostojne države, so se temelji interkulturne pedagogike v Sloveniji začeli 

oblikovati šele od leta 2007, s pridobitvijo dokumenta Strategija vključevanja otrok, učencev 

in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007). M. A. 

Vižintin (2013) navaja, da je bil to prvi dokument, ki je v slovenski prostor prinesel kritičen, 

realen in do takrat najbolj natančen pogled na pomanjkljivo zakonodajo in neurejene razmere 

pri vključevanju otrok priseljencev ter predloge za spremembe. Na podlagi tega dokumenta 

je Zavod Republike Slovenije za šolstvo izdal dokument Smernice za izobraževanje otrok 

tujcev v vrtcih in šolah (2009), ki ga je leta 2012 še dopolnil in izboljšal ter izdal Smernice 

za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012). V letu 2018 pa je bil v okviru 

projekta SIMS (Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja) izdan še dokument Predlog 

programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in 

srednješolskega izobraževanja (Jelen Madruša in Majcen, 2018). Kljub pridobitvi 

pomembnih dokumentov na področju vzgoje in izobraževanja otrok priseljencev, o našem 

VI-sistemu še ne moremo govoriti kot o interkulturnemu šolanju. Stroka namreč opozarja, 

da slovenska zakonodaja na področju vključevanja učencev priseljencev v VI-sistem sicer 

res predvideva določene ukrepe, a so ti, tako glede sistemskih rešitev kot izvedbene prakse, 

še daleč od dobrih praks (Vključevanje otrok priseljencev, 2017). 

Kakšne pa so prakse pri pouku angleščine? Nudi slovenska zakonodaja učencem 

priseljencem in učiteljicam angleščine pri pouku dovolj prilagoditev in podpornih oblik 

pomoči? Ob pregledu trenutno veljavne zakonodaje smo zasledili naslednje predlagane 

rešitve:  

 

Prilagoditve metod in oblik dela 

- Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela 

diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (velja za vse učence) (40. 

člen ZOsn, 2006). 

- Za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju, se organizira dopolnilni pouk (velja za 

vse učence) (24. člen ZOsn, 2006).  

- Učencem z učnimi težavami, to so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela 

pri pouku težko dosegajo standarde znanja, šola prilagodi metode in oblike dela pri 

pouku ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne 

in skupinske pomoči (velja za vse učence) (12. člen ZOsn, 2006). 
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- Država financira izvedbo ure dopolnilnega in dodatnega pouka na oddelek in pol ure 

drugih oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek (81. člen ZOFVI, 2007). 

 

Prilagoditve preverjanja, ocenjevanja, napredovanja in opravljanja NPZ  

- Za učenca priseljenca iz druge države se lahko v dogovoru s starši med šolskim letom 

prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Znanje 

učenca priseljenca iz druge države se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri 

doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih. O 

prilagoditvah ocenjevanja med šolskim letom (iz tega člena) odloči učiteljski zbor. 

Prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom se učencu priseljencu iz druge države 

upoštevajo največ dve šolski leti po vključitvi v osnovno šolo v Republiki Sloveniji 

(15. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, 2013).  

- Učenci priseljenci iz drugih držav so lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem 

so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih 

predmetov in napredujejo v naslednji razred. O napredovanju odloči na predlog 

razrednika učiteljski zbor (69. člen ZOsn, 2006 in 28. člen Pravilnika o preverjanju 

in ocenjevanju znanja, 2013). 

- Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič 

vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. ali 9. razredu, opravljajo v tem 

šolskem letu nacionalno preverjanje znanja (iz angleščine) prostovoljno (64. člen, 

ZOsn, 2006). 

 

A. Sinjur (2018) ugotavlja, da so pravne podlage za izvajanje prilagojenega ocenjevanja zelo 

splošne in ohlapne, kar daje možnost fleksibilnemu prilagajanju individualnim situacijam. 

Na tak način lahko učiteljice po svoji presoji nekatere standarde znanja ocenijo v tekočem 

šolskem letu, nekatere pa v naslednjem. M. A. Vižintin (2013) dodaja, da lahko učiteljice za 

preverjanje in ocenjevanje znanja uporabijo različne načine npr. ustno, individualno, s 

podaljšanim časom pisanja, z dodatno razlago, možnostjo uporabe slovarja ali spletnega 

prevajalnika, uporabo slikovnega gradiva, če učitelj razume učenčev materni jezik, se pri 

preverjanju in ocenjevanju lahko učenec opira tudi nanj, učiteljice lahko učencem 

priseljencem pripravijo tudi posebne učne liste, s pomočjo katerih učenci dosegajo standarde 

znanja skladno z individualnim napredkom, ki se spremlja v individualnem programu.  

 

Individualni načrt aktivnosti  

Ker učenci priseljenci vstopajo v novo okolje z različnimi izobraževalnimi in življenjskimi 

izkušnjami, iz različnih kulturnih okolij in z različnim jezikovnim (pred)znanjem (Rutar in 

Jelen Madruša, 2018), dokumenta Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in 

šole (2012) in Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (Rutar idr., 2018) kot primer dobre 

prakse predlagata, da šola na podlagi ugotovljenega predznanja učenca priseljenca in 

njegovih kulturnih posebnosti izdela individualni načrt aktivnosti (v nadaljevanju INA). Gre 

za dokument, oblikovan in spremljan v pogovoru med strokovnimi delavci, otrokom in 
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njegovimi starši, ki se začne razvijati ob vstopu učenca priseljenca v novo okolje in se 

spremlja, vse dokler otrok potrebuje pomoč oziroma individualizirane prilagoditve (Rutar in 

Jelen Madruša, 2018). Sam dokument vsebuje načrt individualizacije in diferenciacije 

učnega dela, program dopolnilnega in dodatnega pouka, vse druge ukrepe pri delu s tem 

učencem, pa tudi načrt spremljanja doseganja VI-ciljev ter vloge in odgovornosti strokovnih 

delavcev, učenca in staršev (Sinjur, 2018). Izdelava takšnega načrta pedagoške delavce 

pripravi do tega, da se poglobijo v učenčevo predznanje, njegove kulturne posebnosti in jih 

spodbudi k iskanju rešitev za učenčevo čim večjo stopnjo socialne vključenosti. To pa je 

ključen dejavnik tudi za boljšo učno uspešnost otroka (Rutar in Jelen Madruša, 2018). 

 

Individualiziran program 

Učencem priseljencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja se (tako kot ostalim 

učencem s tovrstnimi težavami) nudi tudi pomoč s konceptom individualiziranega programa 

(v nadaljevanju IP) po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011). 

Z IP se določi organizacija in oblike dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju DSP), cilji 

in oblike dela na posameznih VI-področjih, strategije vključevanja otroka v skupino, 

potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju, uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, časovna 

razporeditev pouka, če je potrebno tudi izvajanje fizične pomoči, prehajanje med programi 

ter potrebne prilagoditve pri organizaciji ter veščine za čim večjo samostojnost v življenju 

(ZUOPP-1, 2011). Obseg in način izvajanja DSP se določi z odločbo o usmeritvi v skladu s 

pravilnikom, sprejetim s strani ministrstva, tovrstna strokovna pomoč se izvaja individualno 

ali skupinsko, skupno število dodeljenih ur pa ne sme presegati pet ur tedensko. Med urami 

DSP mora biti vsaj ena ura dodeljena svetovalnim storitvam (Pravilnik o dodatni strokovni 

in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 2013).  

Ob pregledu trenutno veljavne zakonodaje ugotavljamo, da ta nudi rešitve predvsem za 

doseganje izobraževalnih ciljev, ne pa tudi rešitve za socialno vključenost učencev 

priseljencev. Učencem priseljencem so pri pouku angleščine prvi dve leti od njihovega 

prihoda v državo ponujene predvsem prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, po 

dveh letih bivanja v Sloveniji pa se od njih že pričakuje, da so se v okolje asimilirali, zato 

do teh prilagoditev po dveh letih niso več upravičeni. Dodatna pomoč pri pouku angleščine 

je zakonsko urejena z urami dopolnilnega pouka (po navadi 1 šolska ura vsak drugi teden) 

in z drugimi oblikami individualne in skupinske pomoči (pol ure na teden). Zakon 

učiteljicam narekuje diferenciacijo in individualizacijo pedagoškega dela, a gre za zelo 

splošno oziroma ohlapno zahtevo, ki se jo po ocenah slovenskih učiteljic osnovnih šol same 

poslužujejo premalo pogosto (Peček in Lesar, 2006). Dobro pomoč pri spoprijemanju z 

vključevanjem učencev priseljencev v šolski prostor vidimo v INA. Načrt zajema kulturne 

posebnosti učencev, njihova močna področja in njihovo že usvojeno znanje. Ker ni časovno 

omejen, učencem zagotavlja prilagoditve, dokler jih potrebujejo. Je pa INA priporočilo, ne 

obveza, zato se nam tu postavlja vprašanje, v kolikšni meri se ta načrt dejansko izvaja. Glede 

na to, da načrt ne vsebuje vnaprej predlaganih konkretnih rešitev in je za njegovo pripravo 



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   69 

 

potrebnega veliko sodelovanja z vsemi vpletenimi, se sprašujemo, kako je sam načrt sprejet 

med strokovnimi delavci – ga dejansko dojemajo kot pomoč ali le kot še eno »birokratsko 

zlo«. 

 

Zakonodaja torej ponuja nekatere rešitve, a bi bilo po našem mnenju potrebnih še kar nekaj 

sprememb. Kako pa to opažajo učiteljice angleščine? Potrebujejo za učinkovito delo z učenci 

priseljenci še kakšne dodatne zakonsko opredeljene prilagoditve ali so z dosedanjimi 

zadovoljne?    

 

EMPIRIČNI DEL  
 

7    OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN METODOLOGIJA 

 

Z raziskavo tega magistrskega dela smo želeli ugotoviti, ali se učenci priseljenci prve 

generacije pri učenju angleščine, tujem jeziku, ki se ga učijo s pomočjo jezika okolja – 

njihovega drugega jezika, ki jim, vsaj na začetku, prav tako predstavlja tuj, nepoznan jezik 

– srečujejo s težavami in katere te so. Zanimalo nas je, kateri dejavniki pomembno vplivajo 

na učni (ne)uspeh učencev priseljencev pri angleščini, kakšne prilagoditve dela in pomoč 

jim ponujajo formalno urejene rešitve in učiteljice angleščine ter kakšne prilagoditve bi bilo 

za omogočanje enakih možnosti uspeha pri angleščini po mnenju učiteljic angleščine in 

učencev priseljencev še smiselno realizirati.      

 

Z raziskavo želimo prispevati k zmanjševanju morebitnih razlik med učenci priseljenci prve 

generacije in nepriseljenimi učenci ter k izboljšanju omogočanja enakih možnosti za uspeh 

pri pouku angleščine, če bi se to izkazalo kot potrebno. Dobljeni rezultati bodo omogočili 

vpogled v proučevano tematiko v domačem prostoru, saj je bila do sedaj na to temo narejena 

le ena raziskava – študija primera ruske učenke priseljenke v prvem razredu slovenske 

osnovne šole (Vilič, 2015). Ugotovitve bi lahko predstavljale dobro izhodišče za oblikovalce 

VI-politik in študijskih programov, namenjenih izobraževanju bodočih učiteljic angleščine. 

 

7.1 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja  

 

Cilji magistrske naloge so: 

 ugotoviti, ali se učenci priseljenci prve generacije pri pouku angleščine soočajo s 

kakšnimi težavami in katere te so;  

 prepoznati in evalvirati ali med izbranimi dejavniki kateri pomembno vplivajo na 

učenje in znanje angleščine učencev priseljencev prve generacije; 

 raziskati stališča učiteljic angleščine do interkulturnosti oz. inkluzivnosti; 

 evalvirati prilagoditve, ki jih v svoje pedagoško delo z učenci priseljenci prve 

generacije vključujejo učiteljice angleščine; 
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 ugotoviti, ali bi bilo za lažje vključevanje in učno napredovanje učencev priseljencev 

prve generacije pri pouku angleščine smiselno realizirati še katere oblike pomoči in 

prilagoditve dela. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Ali učiteljice angleščine opažajo, da imajo učenci priseljenci prve generacije pri 

pouku angleščine več učnih težav kot njihovi nepriseljeni vrstniki in čemu te težave 

pripisujejo? Se verjetnost pojava učnih težav pri učenju angleščine razlikuje glede na 

triletje, v katerega se učenec priseljenec vključi in državo, od koder prihaja?  

2. Katere dejavnike učne (ne)uspešnosti pri angleščini zaznavajo kot pomembne 

učiteljice angleščine?  

3. Kako učiteljice angleščine ocenjujejo spodbujanje vključevanja učencev priseljencev 

in oblike pomoči učencem priseljencem na ravni šole? 

4. Ali se učiteljice angleščine počutijo dovolj usposobljene za poučevanje te populacije 

učencev? Kje pridobivajo tovrstno znanje, kaj jim pri poučevanju učencev 

priseljencev povzroča največje težave in na koga se ob teh težavah lahko obrnejo? 

5. Kako učiteljice angleščine ocenjujejo socialno vključenost učencev priseljencev prve 

generacije in kako jo ocenjujejo učenci priseljenci? 

6. Kako vzpodbudno je po oceni učiteljic angleščine in učencev priseljencev (za učenje 

angleščine) domače okolje učencev priseljencev prve generacije?  

7. Kakšna so stališča učiteljic angleščine glede vključevanja učencev priseljencev prve 

generacije v slovenski VI-sistem? 

8. Katere prilagoditve učiteljice angleščine že izvajajo pri pouku? Ali bi si pri 

prilagajanju pouka učencem priseljencem prve generacije želele še katere oblike 

dodatne pomoči in/ali prilagoditve? Ali bi si še katere oblike dodatne pomoči in/ali 

prilagoditve želeli učenci priseljenci prve generacije?   

 

7.2 Osnovna raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

 

Empirična raziskava je potekala s kvalitativnim in kvantitativnim raziskovalnim pristopom, 

zasnovana na triangulaciji virov, metod in tehnik raziskovanja. Uporabili smo deskriptivno 

in kavzalno neeksperimentalno metodo. S kvalitativnim pristopom smo želeli pridobiti 

poglobljen vpogled v proučevano tematiko s strani nekaj učiteljic angleščine, ki so se že 

srečale s poučevanjem učencev priseljencev prve generacije, in nekaj učencev priseljencev 

prve generacije. V tem delu smo izbrali tehniko intervjuja, pri čemer smo za instrument 

uporabili polstrukturirani intervju. S kvantitativnim pristopom pa smo želeli pridobiti 

vpogled v proučevano problematiko na čim večjem in čim bolj reprezentativnem vzorcu. Pri 

tem smo izbrali tehniko ankete, kot instrument pa uporabili spletni anketni vprašalnik.  
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7.3 Vzorec 

 

Ker je raziskava potekala kombinirano, bomo podrobneje predstavili vzorca obeh delov 

raziskave – kvalitativnega in kvantitativnega.  

 

7.3.1 Vzorec kvalitativnega dela raziskave 

Prvi vzorec17 kvalitativnega dela raziskave je predstavljalo pet učiteljic angleščine, ki so v 

šolskem letu 2017/2018 poučevale angleščino na osnovnih šolah v RS in so že imele 

izkušnjo poučevanja učencev priseljencev prve generacije. Vzorec je bil neslučajnostni, 

namenski. Intervjuje smo izvedli v štirih regijah Slovenije (gorenjska, jugovzhodna 

Slovenija, osrednjeslovenska in savinjska regija), oziroma petih različnih mestih/naseljih. 

Tri intervjuvanke so poučevale na šoli, ki se nahaja v mestnem naselju ali naselju mestnega 

območja18, dve pa na šoli, ki se nahaja v nemestnem naselju. Od tega je ena intervjuvanka 

poučevala na manjši šoli19 (do 350 učencev), ena na veliki šoli (nad 650 učencev), tri pa na 

srednje veliki šoli (od 350 do 650 učencev). Dve intervjuvanki sta ocenili, da je na šoli, kjer 

poučujeta, zelo veliko učencev priseljencev prve generacije, ena, da je na njihovi šoli srednje 

veliko učencev priseljencev prve generacije, dve pa, da je na šoli, kjer poučujeta, manjše 

število učencev priseljencev prve generacije.  

 

Drugi vzorec je zajemal enajst učencev priseljencev prve generacije, ki so v šolskem letu 

2017/2018 obiskovali (tudi) pouk angleščine v slovenski osnovni šoli. Vzorec je bil 

neslučajnostni, namenski. Med intervjuvanci je bilo osem deklet in trije dečki. Obiskovali 

so razrede iz vseh triletij osnovne šole (glej Graf 3) na eni izmed dveh izbranih osnovnih šol 

iz osrednjeslovenske regije (v nadaljevanju označeni kot šoli A in B). Obe šoli se nahajata v 

večjem mestnem naselju. Šola A je manjša šola (do 350 učencev) z nadpovprečnim20 

deležem učencev priseljencev prve generacije, šola B pa je srednje velika šola (350–650 

učencev), na kateri je število učencev priseljencev prve generacije manjše (natančnega 

deleža ne poznamo).  

 

                                                 
17 Zaradi varovanja osebnih podatkov (ZVOP-1, 2007; Uredba GDPR, 2016) intervjuvance predstavljamo kot 

skupino in ne kot posameznike. 
18 Povzeto po klasifikaciji iz Statističnega letopisa (SURS, 2013), ki v RS opredeljuje dva tipa naselij: mestna 

naselja in naselja mestnih območij ter nemestna naselja.  
19 Povzeto po klasifikaciji raziskovalne skupine pri Razvojno-raziskovalnem inštitutu Svetovalnega centra za 

otroke, mladostnike in starše v Ljubljani v okviru raziskovalnega projekta Učenci z učnimi težavami v osnovni 

šoli: razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči (2003–2005) (Magajna idr., 2008a). 
20 Glej klasifikacijo na strani 75 (Tabela 8). 
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Intervjuvani učenci so se v Slovenijo priselili iz Anglije, Bosne in Hercegovine, Indije, 

Kazahstana, Kosova, Severne Makedonije, Srbije in Turčije. 

 

Na dan izvedbe intervjuja je bilo pet učencev v Sloveniji približno pet mesecev (v Slovenijo 

so prišli med šolskim letom – v januarju), dva sta bila tu dobrih devet mesecev (v Slovenijo 

so prišli tik pred začetkom šolskega leta), dva eno leto in dva dve leti. 

 

7.3.2 Vzorec kvantitativnega dela raziskave  

V kvantitativnem delu raziskave je bil vzorec neslučajnostni, priložnostni. K izpolnjevanju 

anketnega vprašalnika so bile povabljene vse učiteljice, ki so v šolskem letu 2017/2018 

poučevale angleščino na osnovnih šolah v RS. Na povabilo se je odzvalo 172 učiteljic 

angleščine, od tega jih je 26 (15,7 %) anketni vprašalnik zaključilo po desetem vprašanju, 

ker še nikoli niso poučevale učencev priseljencev prve generacije, 39 (22,6 %) učiteljic, ki 

so že poučevale učence priseljence prve generacije, ga je rešilo le delno, 107 (62,2 %) 

učiteljic pa ga je izpolnilo v celoti.  

 

 

Ker učiteljice angleščine lahko poučujejo v različnih razredih OŠ, smo jim zastavili 

vprašanje, v katerih razredih večidel poučujejo. Največ anketirank (42,5 %) je v šolskem 

letu 2017/2018 poučevalo angleščino večinoma 6.–9. razreda, sledile so jim učiteljice (33,1 

%), ki so angleščino poučevale večinoma 1.–5. razreda, slaba četrtina pa je angleščino 

poučevala enakomerno 1.–9. razreda (glej Graf 4). 

 

0

1

2

3

4

5

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

št
ev

ilo
 u

če
n

ce
v

razredi OŠ 

Graf 3: Število intervjuvanih učencev priseljencev glede na razred OŠ, ki so ga v času izvedbe 

intervjuja obiskovali 
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Graf 4: Struktura anketirank glede na razrede, v katerih večinoma poučujejo 

 
 

Glede na zgoraj predstavljene ugotovitve, kje večinoma poučujejo, je razumljivo, da je bila 

večina anketirank profesoric angleščine (64,5 %), sledile so jim profesorice razrednega 

pouka z dopolnjenim modulom poučevanja angleščine (27,9 %), nekaj pa je bilo tudi takih, 

ki so imele poleg naziva profesorica angleščine še naziv profesorice dodatnega jezika 

(slovenščine, nemščine ali francoščine) ali drugih študijskih smeri (glej Graf 5). 
 

 

 

Med anketirankami jih je bilo največ z delovnim stažem21 7–18 let (41,3 %), sledile so jim 

učiteljice s stažem 19–30 let (22,1 %), nekoliko manj pa je v raziskavi sodelovalo učiteljic z 

delovnim stažem 0–3 let (13,4 %), 3–6 let (12,2 %) in nad 31 let (11,0 %) (glej Graf 6). 

 

 

                                                 
21 Določitev obdobij delovnega staža smo povzeli po Hubermanovem modelu učiteljevega profesionalnega 

razvoja (Javrh, 2011). 

Graf 5: Struktura anketirank glede na vrsto njihove izobrazbe 
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Največ anketirank je poučevalo na osnovni šoli v osrednjeslovenski regiji (37 %), gorenjski 

regiji (12 %) in savinjski regiji (11 %), najmanj pa se je odzvalo tistih, ki so poučevale v 

zasavski (1 %), posavski (2 %) in primorsko-notranjski regiji (2 %). Kot prikazuje Graf 7, 

je bil odziv anketirank, z izjemo anketirank iz osrednjeslovenske in gorenjske regije, kjer je 

bil odziv velik, ter podravske regije, kjer je bil odziv nekoliko slabši, premo sorazmeren 

deležu prebivalstva RS po regijah.  

 

 

 

Glede na vrsto naselja je nekoliko več anketirank (57,3 %) poučevalo na osnovnih šolah v 

mestnem naselju ali naselju mestnega območja kot na šolah, ki se nahajajo v nemestnem 

naselju (42,7 %). 

 

Pogled na Graf 8 kaže, da je skoraj polovica anketirank (45,0 %) poučevala na srednje 

velikih šolah s 350–650 učenci, sledile so jim anketiranke (32,7 %), ki so poučevale na 
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Graf 6: Struktura anketirank glede na njihovo delovno dobo na področju VI 

Graf 7: Prikaz odziva anketirank glede na delež prebivalstva RS po regijah 
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manjših šolah z do 350 učenci, nekoliko manj (22,2 %) pa jih je poučevalo na večjih šolah, 

z več kot 650 učenci.  

Graf 8: Struktura anketirank glede na velikost šole, na kateri poučujejo 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kolikšen je na šolah, kjer poučujejo anketiranke, približen 

delež vseh učencev priseljencev (prve in druge generacije) in učencev priseljencev le prve 

generacije.  

 

Anketiranke smo najprej prosili, da navedejo približno število vseh učencev priseljencev 

(prve in druge generacije skupaj) na šoli, kjer poučujejo, zatem pa smo jih prosili še za 

približno število (samo) učencev priseljencev prve generacije. Zapisi odgovorov so se 

razlikovali – nekatere so podatek podale s številom, druge z odstotkom, nekatere tudi z 

besedo »malo« ali »veliko«. Ker gre pri besednem zapisu za subjektiven podatek, iz katerega 

nismo mogli razbrati približnega števila, teh podatkov nismo upoštevali. Med podatki, 

zapisanimi s številom in z odstotkom, smo se odločili, da bomo za predstavitev rezultatov 

uporabili odstotke. Podana števila smo na podlagi izbrane velikosti šole pretvorili v deleže. 

Pri tem smo za število učencev na izbrani šoli določili: 300 učencev za manjšo šolo, 600 

učencev za srednje veliko šolo in 900 učencev za veliko šolo. Dobljene rezultate smo nato 

razvrstili v štiri razrede, ki smo jih oblikovali s pomočjo podatka22 o številu priseljenih 

prebivalcev v Sloveniji, in sicer: Ni učencev priseljencev, Podpovprečno število priseljencev 

(manj kot 4,5 %), Povprečno število priseljencev (4,5–7,5 %) in Nadpovprečno število 

priseljencev (7,5 % ali več). Slaba desetina vprašanih je navedla, da na njihovi šoli trenutno 

ni učencev priseljencev (ne prve ne druge generacije) 14,1 % pa jih je navedlo, da na njihovi 

šoli trenutno ni učencev priseljencev prve generacije. Med šolami prevladujejo tiste s 

podpovprečnim številom učencev priseljencev (tudi, če so upoštevani še priseljenci druge 

generacije) (Tabela 8). Zanimivo se nam zdi, da je večje število šol z nadpovprečnim 

številom učencev priseljencev kot število šol s povprečnim številom učencev priseljencev – 

v primeru, kjer upoštevamo tudi učence priseljence druge generacije je teh kar slaba četrtina. 

                                                 
22 Po podatkih SURS-a je v šolskem letu 2017/2018 osnovno šolo obiskovalo 181.301 učencev. Med njimi je 

bilo 10.239 učencev tujih državljanov, kar pomeni, da je bilo med njimi v povprečju 5,6 % učencev priseljencev 

(prve generacije).  
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Razlog tolikšnega deleža šol z nadpovprečnim številom učencev priseljencev bi lahko bil ta, 

da se veliko priseljencev v Sloveniji priseljuje v priseljenske skupnosti (Medvešek, 2010).  

 

Tabela 7: Približno število učencev priseljencev na šolah, kjer poučujejo anketiranke 

 Frekvenca Delež vrednosti (%) 

Približno št. učencev pris.     
1. in 2. generacije 

Ni učencev priseljencev 15 9,7 

Podpovprečno št. pris. 92 59,8 

Povprečno št. pris. 12 7,8 

Nadpovprečno št. pris 35 22,7 

Skupaj 154 100,0 

Približno št. učencev pris.     
1. generacije 

Ni učencev priseljencev 22 14,1 

Podpovprečno št. pris. 110 70,5 

Povprečno št. priseljencev 11 7,1 

Nadpovprečno št. pris. 13 8,3 

Skupaj 156 100,0 

 

Nazadnje nas je zanimalo še, od kod prihajajo učenci priseljenci prve generacije, ki 

obiskujejo šole anketirank. Skupaj so anketiranke navedle kar 54 držav, od katerih jih je 

petnajst omenjenih od 4 do 99-krat, osem jih je omenjenih po dvakrat, enaintrideset pa jih je 

omenjenih enkrat. Dobljeni podatki so skladni s podatki SURS-a, ki smo jih omenili v 

teoretičnem delu te naloge – anketiranke navajajo, da se v večini srečujejo z učenci 

priseljenci iz območja nekdanje Jugoslavije – prevladujejo priseljenci iz Bosne in 

Hercegovine, Severne Makedonije, Srbije in Hrvaške. Veliko jih poučuje tudi priseljence iz 

Albanije, Kosova, Rusije, Ukrajine in Kitajske (glej Graf 9).  

 

Graf 9: Petnajst najbolj pogosto navedenih matičnih držav učencev priseljencev s strani anketirank 
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Države, ki so omenjene po dvakrat, so: Belgija, Belorusija, Egipt, Francija, Iran, Kazahstan, 

Kongo in Velika Britanija. Države, ki so omenjene po enkrat pa so: Afganistan, Argentina, 

Avstralija, Avstrija, Azerbajdžan, Brazilija, Čečenija, Dominikanska republika, Eritreja, 

Estonija, Indija, Indonezija, Irak, Italija, Japonska, Kanada, Koreja, Latvija, Litva, Mehika, 

Moldavija, Nemčija, Nigerija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, 

Španija, Tajska in Venezuela.  

 

Ker je v raziskavi sodelovalo tudi 26 anketirank, ki še nikoli niso poučevale učencev 

priseljencev prve generacije, smo raziskali, ali lahko med njimi najdemo skupne značilnosti, 

oziroma ali kateri od dejavnikov še posebej vpliva na to, da učiteljice angleščine še niso 

poučevale te populacije učencev. Pri tem smo se oprli na šest dejavnikov in sicer: učiteljičin 

delovni staž, učiteljičino vrsto izobrazbe, razrede poučevanja, regijo, v kateri se osnovna 

šola nahaja, vrsto naselja, v katerem se osnovna šola nahaja ter na velikost osnovne šole. 

Ugotovili smo, da se med anketirankami pojavljajo statistično pomembne razlike le glede na 

vrsto naselja [χ2(1) = 14,687, α = 0,000]. Anketiranke, ki še nikoli niso poučevale učencev 

priseljencev prve generacije, poučujejo predvsem na šolah, ki se nahajajo v nemestnem 

naselju. To je v skaldu z že predstavljeno ugotovitvijo, da se priseljenci priseljujejo 

predvsem v mesta, saj imajo tam večjo možnost zaposlitve, ki pa je njihov glavni razlog 

priselitve v Slovenijo (glej poglavlje 1.4 Demografske in socioekonomske značilnosti 

priseljencev v Sloveniji). Pri drugih izbranih dejavnikih statistično pomembnih razlik med 

anketirankami na našem vzorcu nismo uspeli dokazati.  

 

7.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Na osnovi rezultatov polstrukturiranih intervjujev s petimi učiteljicami angleščine, ki smo 

jih izvedli v času od avgusta do novembra 2017, smo oblikovali (avtorski) pilotski anketni 

vprašalnik. V pilotski del raziskave je bilo vključenih 12 učiteljic angleščine, iz vseh triletij, 

ki angleščino poučujejo na osnovnih šolah po Sloveniji. Na podlagi pridobljenih rezultatov 

smo vprašalnik izpopolnili in izoblikovali njegovo končno obliko.  

 

Junija 2018 smo začeli z izvedbo spletne ankete na priložnostnem vzorcu učiteljic 

angleščine, ki poučujejo na osnovnih šolah v RS. Vprašalnik smo oblikovali na spletni strani 

1ka.si (orodje za spletno anketiranje). URL (angl. Uniform Resource Locator) naslov 

spletnega vprašalnika, ki smo ga prejeli ob njegovem oblikovanju (in preko katerega so 

anketiranke lahko dostopale do spletnega vprašalnika), smo najprej poslali na elektronske 

naslove osnovnih šol in prosili, da jih posredujejo vsem učiteljicam angleščine na šoli. Zatem 

smo ga poslali še na (direktne) službene elektronske naslove učiteljic angleščine, ki smo jih 

pridobili iz spletnih strani nekaterih osnovnih šol, objavili pa smo ga tudi v skupinah učiteljic 

angleščine 1.–3. triletja osnovne šole na socialnem omrežju. Anketiranke, ki so se odločile 

za sodelovanje v raziskavi, spletnega anketnega vprašalnika niso izpolnjevale pod nobeno 

prisilo – na sodelovanje so pristale prostovoljno, s klikom naprej, z njegovim izpolnjevanjem 

pa so lahko tudi kadarkoli prenehale. Omenjeno orodje za spletno anketiranje nas je sproti 
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obveščalo o novih izpolnjenih vprašalnikih in nam na podlagi zbranih podatkov sproti 

oblikovalo analize. Spletno anketo smo zaključili septembra 2018.  

 

V začetku junija 2018 smo pričeli tudi z zbiranjem podatkov s strani učencev priseljencev 

prve generacije. Polstrukturirane intervjuje smo želeli izvesti na dveh šolah, ki bosta različni 

po velikosti in bosta imeli različen delež učencev priseljencev (več/manj učencev 

priseljencev). Izbrali smo si dve šoli v osrednjeslovenski regiji, s katerima smo v preteklosti 

že sodelovali, in smo zato poznali približno strukturo tamkajšnje šolske populacije. Vodstvo 

obeh šol smo prosili za dovoljenje izvedbe raziskave in se s tamkajšnjimi učiteljicami 

angleščine dogovorili za termin, ko bomo učencem razdelili soglasja za starše (Priloga 1). 

Soglasja smo razdelili vsem tistim učencem, ki so nam jih predlagale tamkajšnje učiteljice 

angleščine. Po pridobitvi soglasij, smo v času od 14. do 19. junija 2018 izvedli 

polstrukturirane intervjuje z enajstimi učenci priseljenci. Pri izvedbi intervjujev nismo 

potrebovali pomoči prevajalca, saj smo pri vseh intervjuvancih lahko uporabili slovenščino 

ali angleščino. Vsakega intervjuvanca smo pred izvedbo intervjuja vprašali, v katerem jeziku 

bi raje odgovarjal – 6 intervjuvancev si je za jezik intervjuja izbralo slovenščino, 5 pa se jih 

je odločilo, da bodo govorili angleško. S sedmimi učenci smo intervju izvedli individualno, 

štirje pa so želeli pri intervjuju sodelovati v paru. Vse intervjuje smo, z dovoljenjem 

intervjuvancev in njihovih staršev, posneli z diktafonom in jih kasneje za namen kvalitativne 

analize prepisali oziroma natipkali. 

 

V vseh fazah raziskovanja smo upoštevali etiko znanstvenoraziskovalnega dela. 

 

7.4.1 Instrumenti zbiranja podatkov 

 

Polstrukturiran intervju za učiteljice angleščine 

Z intervjuvanjem petih učiteljic angleščine smo želeli pridobiti vpogled v proučevano temo 

in si s tem olajšati oblikovanje anketnega vprašalnika, ki smo ga razposlali učiteljicam 

angleščine po vseh osnovnih šolah v Sloveniji. Instrument za polstrukturiran intervju je 

vseboval 23 vprašanj z nekaterimi dodatnimi podvprašanji. Vprašanja smo razdelili na dva 

sklopa, in sicer raven šola, ki je zajemal splošna vprašanja o šoli in vprašanja, ki se naslanjajo 

na politiko šole, kjer poučujejo intervjuvanke, ter raven razred, ki je zajemal vprašanja 

vezana na učence priseljence in njihove vrstnike ter vprašanja vezana na učence priseljence 

pri pouku angleščine in delo učiteljice. Med možnimi vrstami intervjuja smo si izbrali 

polstrukturiran oz. delno strukturiran intervju, saj smo na ta način vprašanja, glede na 

odgovore intervjujavnk, lahko prilagajali in dali intervjuvankam možnost dodatnega 

pojasnjevanja vprašanj in odgovorov. Poleg tega je takšen način intervjuvanja bližje 

običajnemu pogovoru, kar pomeni, da so odgovori zato bolj spontani, konkretni, 

samoodkrivajoči in osebni (Kordeš in Smrdu, 2015). Vprašanja polstrukturiranega intervjuja 

so v celoti priložena v Prilogi 2. 
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Spletni anketni vprašalnik za učiteljice angleščine 

Vprašalnik je vseboval 60 vprašanj odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa, ocenjevalne 

lestvice in lestvice stališč. Vprašanja smo razdelili na devet sklopov, in sicer:  

 demografski podatki – o anketirankah in šolah, kjer poučujejo (staž, izobrazba, 

triletje, v katerem večinoma poučujejo, regija, okolje šole, velikost šole, delež 

učencev priseljencev, delež učencev priseljencev prve generacije in države, od koder 

prihajajo učenci priseljenci prve generacije),  

 delovanje šole (delovanje vodstva, možnost učenja maternih jezikov in dodatno 

učenje slovenščine), 

 sodelovanje s starši učencev priseljencev,  

 socialna vključenost učencev priseljencev,  

 pravičnost in prilagodljivost šole,  

 usposobljenost učiteljic za poučevanje učencev priseljencev, 

 učenci priseljenci pri pouku angleščine (predhodne izkušnje z učenjem angleščine, 

počutje pri pouku, učne težave in učni uspeh učencev priseljencev, razlogi za učne 

težave učencev priseljencev, učenci priseljenci z dobrim predznanjem angleščine)  

 dejavniki (ne)uspešnosti učencev priseljencev pri pouku angleščine  

 in načini prilagajanja pouka angleščine učencem priseljencem.  

Med demografskimi podatki nismo spraševali po spolu anketirank, saj menimo, da ne gre za 

relevanten podatek, ki bi prispeval k boljšemu razumevanju naše raziskave. Prav tako je 

podatek o spolu nerelevanten tudi kot kontrolni parameter, saj v slovenski osnovni šoli 

večinoma poučujejo ženske (SURS, b. d.). V delu, kjer smo ugotavljali, ali se učenci 

priseljenci prve generacije pri angleščini soočajo s težavami in katere te so, smo vprašanja 

anketnega vprašalnika razdelili na vprašanja vezana na učence 1.–5. in na učence 6.–9. 

razreda. Anketiranke so reševale vprašanja samo za tiste učence, ki jih poučujejo v večini. 

Učiteljice, ki so izbrale možnost, da angleščino poučujejo enakomerno v razredih 1.–9. 

razreda, smo pri tem usmerili na vprašanja za učence 6.–9. razreda.  

 

Z izjemo 21. in 37. vprašanja je bil anketni vprašalnik avtorski. Omenjeni vprašanji smo 

povzeli po raziskavi »Pravičnost slovenske šole: mit ali resničnost« avtoric M. Peček in I. 

Lesar (2006, str. 167–168). 

 

Vprašalnik je bil anonimiziran, kar je lahko vplivalo na lažjo privolitev anketirank v 

sodelovanje in njihovo iskrenejše odgovarjanje. Ker je vseboval veliko vprašanj in je bilo na 

nekatera tudi težje odgovoriti (npr. približno št. učencev priseljencev na šoli), smo v njem 

dovoljevali prehod na naslednja vprašanja kljub predhodno neodgovorjenim. Na tak način 

smo skušali zagotoviti, da anketiranke zaradi določenega vprašanja ne bi zaključile z 

reševanjem celotnega vprašalnika. Posledično je pri nekaterih vprašanjih numerus 

anketirank nižji. Celoten vprašalnik je priložen v Prilogi 3.  
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Polstrukturiran intervju za učence priseljence prve generacije 

Za zbiranje podatkov s strani učencev priseljencev prve generacije smo uporabili tehniko 

polstrukturiranega intervjuja. Z izvedbo teh intervjujev smo pridobili še nekoliko globlji 

vpogled v samo proučevano tematiko. Instrument je vseboval 24 vprašanj, vezanih na 

socialno vključenost učenca priseljenca v slovenski osnovni šoli, učenčevo jezikovno 

(pred)znanje, jezikovno znanje staršev učencev priseljencev, učenje slovenščine v slovenski 

šoli, uporabo materinščine v Sloveniji ter na učenje angleščine v matični državi in v 

Sloveniji. Za polstrukturirano obliko intervjuja smo se odločili zaradi možnosti prilagajanja 

in možnosti dodatnega pojasnjevanja vprašanj in odgovorov, poleg tega pa je bila takšna 

oblika intervjuja, zaradi svoje podobnosti običajnemu pogovoru, prijaznejša mladim 

sogovorcem. Vprašanja polstrukturiranega intervjuja so v celoti priložena v Prilogi 4. 

 

7.5 Obdelava podatkov 

 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s pomočjo računalniškega 

programa Statistical Package for the Social Sciences (v nadaljevanju SPSS). Za analizo smo 

uporabili frekvenčno in odstotkovno porazdelitev, srednje vrednosti in variabilnosti, 

Pearsonov χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti, Kullbackov 2Ȋ-preizkus (kadar pogoji za 

uporabo χ2-preizkusa hipoteze neodvisnosti niso bili izpolnjeni), T-test, enosmerno analizo 

variance (ANOVA) in Kruskalov-Wallisov test (kadar pogoji za uporabo parametričnega 

testa niso bili izpolnjeni). Podatke smo prikazali v obliki strukturnih tabel in grafov, s 

pomočjo katerih smo interpretirali odgovore na raziskovalna vprašanja. 

 

Podatke, pridobljene s polstrukturiranimi intervjuji, smo analizirali z uporabo kvalitativne 

analize gradiva. Pri tem smo se opirali na vseh šest korakov (postopka) te analize (Kordeš 

in Smrdu, 2015; Mesec, 1998 v Vogrinc in Devetak, 2007), in sicer:  

 Urejanje gradiva – gradivo, ki smo ga s polstrukturiranimi intervjuji zbrali v zvočni 

obliki (posnetki diktafona), smo najprej transkribirali in določili, kateri del gradiva 

bomo analizirali;  

 Določitev enot kodiranja – dele gradiva, ki so vključevali pomembne informacije za 

našo raziskavo, smo razbili na komponente (kodirne enote); 

 Odprto kodiranje – posameznim delom besedila smo določili pomen oziroma kode. 

Kode smo oblikovali sproti, med samim potekom analize besedila;  

 Oblikovanje kategorij – oblikovane kode smo medsebojno primerjali in jih po 

sorodnosti združili v kategorije višjega reda;  

 Definiranje kategorij – kategorijam smo določili pomen;  

 Oblikovanje končne teoretične formulacije.  

Podatke, zbrane s kvalitativno analizo, smo prikazali v tabelah, kar smo uporabili pri 

interpretacijah odgovorov na raziskovalna vprašanja. 
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8 REZULTATI  Z INTERPRETACIJAMI 

 

Pridobljene rezultate smo znotraj (pod)poglavij predstavili glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja, pri čemer smo podatke in analize kvantitativnega in kvalitativnega dela raziskave 

smiselno združevali. 

 

8.1 Učne težave učencev priseljencev prve generacije pri pouku angleščine  

 

V prvem poglavju raziskovalnega dela smo raziskali, kako učenci priseljenci prve generacije 

»uspevajo« pri pouku angleščine. Zanimalo nas je, ali imajo pri tem predmetu več učnih 

težav kot njihovi nepriseljeni vrstniki, ali imajo zato pri pouku angleščine tudi slabši učni 

uspeh, kje (če sploh) učiteljice angleščine opažajo njihove učne težave in čemu te težave 

pripisujejo. Poleg tega smo raziskali še, ali na (morebitne) učne težave učencev priseljencev 

vpliva stopnja osnovnega šolanja, v katero se učenec vključi, ter ali vpliva država, iz katere 

učenec prihaja. 

  

8.1.1 Učiteljice angleščine o učnih težavah učencev priseljencev  

 

Najprej smo želeli ugotoviti, ali anketiranke opažajo, da imajo učenci priseljenci prve 

generacije pri učenju angleščine več učnih težav kot njihovi nepriseljeni vrstniki. Kot smo 

že omenili, so bila vprašanja, vezana na raziskovanje prvega cilja, v anketnem vprašalniku 

razdeljena – anketiranke so reševale vprašanja samo za tiste učence, ki jih poučujejo v večini. 

Učiteljice, ki so izbrale možnost, da angleščino poučujejo enakomerno, 1.–9. razreda, smo 

pri tem usmerili na vprašanja za učence 6.–9. razreda.  

 

Gledano na celoten vzorec vprašanih (glej Tabelo 8), jih dobra polovica ocenjuje, da ti 

učenci nimajo več učnih težav kot nepriseljeni učenci. Vendar pa je glede na razrede, v 

katerih učiteljice večinoma poučujejo, Pearsonov χ2-preizkus med njimi pokazal statistično 

pomembne razlike [χ2(1) =14,973, α = 0,000].  

 

Tabela 8: Učiteljice o pojavu učnih težav učencev priseljencev pri angleščini glede na razred, ki ga 

poučujejo 

Imajo učenci priseljenci pri pouku 
angleščine več učnih težav kot nepriseljeni 
vrstniki? 

Učiteljice večinoma 
poučujejo Skupaj χ2 g α 

1.–5. r. 6.–9. r. 

 Da. Število vrednosti 9 42 51 14,973 1 ,000 

Delež vrednosti (%)  22,5 60,9 46,8 

Ne. Število vrednosti 31 27 58 

Delež vrednosti (%)  77,5 39,1 53,2 

Skupaj Število vrednosti 40 69 109 

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

 Delež celotnega vzorca (%) 36,7 63,3 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti 

   



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

82 

 

Podatki, predstavljeni v Tabeli 8, pokažejo, da anketiranke za učence priseljence 1.–5. 

razreda v večini (77,5 %) ocenjujejo, da ti pri angleščini nimajo več učnih težav kot njihovi 

nepriseljeni vrstniki. Za učence priseljence 6.–9. razreda pa ocenjujejo, da imajo ti pri pouku 

angleščine (na splošno) več učnih težav kot nepriseljeni učenci (60,9 %).  

 

Podobne rezultate smo dobili tudi glede učnega uspeha učencev priseljencev pri pouku 

angleščine (glej Tabelo 9). Gledano na celoten vzorec dobra polovica anketirank ocenjuje, 

da učenci priseljenci prve generacije pri angleščini ne dosegajo slabšega učnega uspeha kot 

njihovi nepriseljeni vrstniki, gledano na razrede, v katerih učiteljice večinoma poučujejo, pa 

tudi tukaj Pearsonov χ2-preizkus pokaže statistično pomembne razlike [χ2(1) =16,711, α = 

0,000] (glej Tabelo 9). Večina anketirank (81,6 %), ki poučuje v nižjih razredih OŠ, 

ocenjuje, da učenci priseljenci prve generacije pri pouku angleščine ne dosegajo slabšega 

učnega uspeha kot njihovi nepriseljeni vrstniki, večina anketirank (59,7 %), ki poučuje v 

višjih razredih OŠ, pa poroča, da ti učenci pri pouku angleščine dosegajo slabši učni uspeh 

kot njihovi nepriseljeni vrstniki.  

  

Tabela 9: Ocene učnega uspeha učencev priseljencev pri angleščini glede na stopnjo osnovnega 

šolanja  

Dosegajo učenci priseljenci pri pouku 
angleščine slabši učni uspeh kot njihovi 
nepriseljeni vrstniki? 

Učiteljice večinoma 
poučujejo Skupaj χ2 g α 

1.–5. r. 6.–9. r. 

 Da. Število vrednosti 7 40 47 16,711 1 ,000 

Delež vrednosti (%)  18,4 59,7 44,8 

Ne. Število vrednosti 31 27 58 

Delež vrednosti (%)  81,6 40,3 55,2 

Skupaj Število vrednosti 38 67 105 

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

 Delež celotnega vzorca (%) 36,2 63,8 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti 

 

Anketiranke, ki so odgovorile, da pri učencih priseljencih prve generacije opažajo več učnih 

težav kot pri nepriseljenih učencih, smo v nadaljevanju prosili, da navedejo, kje te težave 

opažajo. Na zastavljeno vprašanje smo jim ponudili osem odgovorov, med katerimi so jih 

lahko izbrale več (neomejeno). Kot lahko razberemo iz Tabele 10, anketiranke pri učencih 

priseljencih 1.–5. razreda opažajo, da imajo ti največ težav pri pisanju in pisnem sporočanju 

ter sporazumevanju, pri čemer imajo nekoliko več težav s slovnico (88,9 %) kot z 

besediščem (71,4 %). Najmanj težav pa imajo pri branju in bralnem razumevanju, pri čemer 

imajo nekoliko več težav z besediščem (22,2 %) kot s slovnico (11,1 %). Tudi pri učencih 

priseljencih 6.–9. razreda največ težav opažajo pri pisanju in pisnem sporočanju ter 

sporazumevanju, pri čemer imajo ti nekoliko več težav z besediščem (81,0 %) kot s slovnico 

(73,8 %). Najmanj učnih težav pri teh učencih pa opažajo pri slušnem razumevanju, pri 

čemer imajo ti zopet nekoliko več težav vezanih na besedišče (54,8 %) kot na slovnico (47,6 

%). Vrednosti Kullbackovega 2Ȋ-preizkusa so med učenci priseljenci nižjih in višjih 

razredov osnovne šole (v nadaljevanju OŠ) pokazale statistično pomembne razlike glede 

njihovih učnih težav pri angleščini pri naslednjih jezikovnih spretnostih: slušnem 



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   83 

 

razumevanju, vezanem na besedišče [2Ȋ(1) = 6,403, α = 0,011], pri govornem sporočanju in 

sporazumevanju, vezanem na besedišče  [2Ȋ(1) = 4,511, α = 0,034], pri branju in bralnem 

razumevanju, vezanem na besedišče      [2Ȋ(1) = 9,284, α = 0,002] in pri branju in bralnem 

razumevanju, vezanem na jezikovna znanja [2Ȋ(1) = 5,802, α = 0,016] (glej Tabelo 10).  

 

Tabela 10: Učiteljice o učnih težavah učencev priseljencev prve generacije pri pouku angleščine 

glede na stopnjo osnovnega šolanja 

Kje opažate učne težave učencev priseljencev (pri 
pouku angleščine)? 

Učiteljice 
večinoma 
poučujejo 

Skupaj 2Ȋ g α 

1.–5. r. 6.–9. r. 

 Slušno razumevanje, vezano na 
besedišče. 

Število vrednosti 1 23 24 6,403 1 ,011 

Delež vrednosti (%)  11,1 54,8 47,1 

Slušno razumevanje, vezano na 
jezikovna znanja (slovnica). 

Število vrednosti 3 20 23 ,624 1 ,430 

Delež vrednosti (%)  33,3 47,6 45,1 

Govorno sporočanje in 
sporazumevanje, vezano na 
besedišče. 

Število vrednosti 3 30 33 4,511 1 ,034 

Delež vrednosti (%)  33,3 71,4 64,7 

Govorno sporočanje in 
sporazumevanje, vezano na 
jezikovna znanja (slovnica). 

Število vrednosti 2 23 25 3,304 1 ,069 

Delež vrednosti (%)  22,2 54,8 49,0 

Branje in bralno razumevanje, 
vezano na besedišče. 

Število vrednosti 2 32 34 9,284 1 ,002 

Delež vrednosti (%)  22,2 76,2 66,7 

Branje in bralno razumevanje, 
vezano na jezikovna znanja 
(slovnica). 

Število vrednosti 1 22 23 5,802 1 ,016 

Delež vrednosti (%)  11,1 52,4 45,1 

Pisanje in pisno sporočanje ter 
sporazumevanje, vezano na 
besedišče. 

Število vrednosti 5 34 39 ,312 1 ,576 

Delež vrednosti (%)  71,4 81,0 79,6 

Pisanje in pisno sporočanje ter 
sporazumevanje, vezano na 
jezikovna znanja (slovnica). 

Število vrednosti 8 31 39 1,068 1 ,301 

Delež vrednosti (%)  88,9 73,8 76,5 

Skupaj  Število vrednosti 9 42 51  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

 Delež celotnega 
vzorca (%) 

17,6 82,4 100,0 

Legenda: 2Ȋ – vrednost Kullbackovega 2Ȋ-preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja pomembnosti 

 

Rezultati kažejo, da imajo učenci priseljenci višjih razredov OŠ pomembno več učnih težav 

vezanih na besedišče, kot učenci priseljenci nižjih razredov OŠ, poleg tega imajo pomembno 

več težav tudi pri branju in bralnem razumevanju (glej Tabelo 10). Edina jezikovna 

spretnost, pri kateri med mlajšimi in starejšimi učenci priseljenci nismo našli nobenih 

statistično pomembnih razlik, je pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje (tako pri 

znanju, vezanem na besedišče, kot pri znanju, vezanem na slovnico). S to spretnostjo imajo 

težave (celo največ) vsi učenci priseljenci, ne glede na starost, kar je tudi razumljivo. Pisanje 

je namreč zahtevnejša veščina, pisanje v angleščini pa je še nekoliko težje, saj gre za 

fonetično netransparenten jezik, kar pomeni, da je njegova povezava glas-črka nedosledna 

(Ndlovu in Geva, 2008). Tudi pri težavah s slovnico in besediščem lahko sklepamo, da imajo 

mlajši učenci več težav s slovnico zaradi njihovega slabšega poznavanja jezikovnih pravil 

(tudi v svojem maternem jeziku), medtem ko imajo starejši učenci že več jezikovnega znanja 

in jim je ta snov že bolj razumljiva. Ker je besedišče, ki se ga učenci pri pouku angleščine 
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učijo, vsako leto zahtevnejše, poleg tega se tudi količinsko učijo vedno več novih besed, 

imajo z besediščem več težav starejši učenci.  

 

S prikazanimi rezultati smo odgovorili na prvi del prvega raziskovalnega vprašanja »Ali 

učiteljice angleščine opažajo, da imajo učenci priseljenci prve generacije pri pouku 

angleščine več učnih težav kot njihovi nepriseljeni vrstniki in čemu te težave pripisujejo?« 

in na prvi del drugega raziskovalnega vprašanja »Ali se (morebitne) prepoznane težave 

razlikujejo glede na triletje OŠ, v katerega se učenec priseljenec prve generacije vključi, in 

državo, od koder prihaja?« Ugotovili smo, da učenci priseljenci 1.–5. razreda pri učenju 

angleščine nimajo pomembno več učnih težav kot njihovi nepriseljeni vrstniki, medtem ko 

imajo (po oceni učiteljic angleščine) učenci priseljenci 6.–9. razreda pri pouku angleščine 

pomembno več učnih težav kot njihovi nepriseljeni vrstniki. S tem smo odgovorili tudi na 

vprašanje »Ali se verjetnost pojave učnih težav pri učenju angleščine razlikuje glede na 

triletje, v katerega se učenec priseljenec vključi?« Pri učencih priseljencih 6.–9. razreda je 

verjetnost, da bodo imeli pri angleščini več težav kot njihovi nepriseljeni vrstniki, precej 

večja, kot pri učencih priseljencih 1.–5. razreda.  

 

8.1.2 Učiteljice angleščine o vzrokih učnih težav učencev priseljencev  

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kje anketiranke vidijo vzroke za učne težave učencev 

priseljencev pri pouku angleščine. Tudi na to vprašanje so odgovarjale le tiste anketiranke, 

ki pri teh učencih opažajo več učnih težav kot pri nepriseljenih učencih, skupno 51 

anketirank. Na vprašanje smo ponudili devet odgovorov in možnost »drugo«, kamor so 

lahko zapisale lasten odgovor. Med odgovori so lahko izbrale največ tri. Iz Tabele 11 

razberemo, da anketiranke vzroke težav učencev priseljencev pri angleščini pripisujejo 

predvsem prezahtevni učni snovi glede na učenčevo predznanje angleščine (74,5 %), 

preobremenjenosti zaradi težav, ki jih imajo tudi pri drugih učnih premetih (45,1 %), 

preobsežni količini učne snovi v prekratkem času (35,3 %) pa tudi razlikam v načinu 

poučevanja, glede na matično državo (33,3 %). Na drugi strani težave redko pripisujejo 

učenčevi (slabši) socialni vključenosti (3,9 %), vplivu drugega jezika (7,8 %), 

nerazumevanju navodil nalog v učbenikih, delovnih zvezkih, učnih listih ipd. (13,7 %) in 

učenčevemu nezanimanju za učenje angleščine – motivaciji (15,7 %). Odgovor »drugo« sta 

izbrali le dve anketiranki (obe poučujeta večinoma v višjih razredih OŠ). Prva vzrok za 

težave učencev priseljencev vidi v vseh naštetih izbirah, druga pa v prehitri vključitvi teh 

učencev v večinsko osnovno šolo. Glede na razrede, v katerih večinoma poučujejo, med 

odgovori anketirank Kullbackov preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik (glej 

Tabelo 11). Kljub temu na vzorcu opazimo, da o učnih težavah zaradi preobremenjenosti pri 

drugih učnih predmetih in prezahtevne učne snovi glede na učenčevo predznanje angleščine 

v (precej) večjem odstotku poročajo anketiranke, ki poučujejo v višjih razredih OŠ.  
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Tabela 11: Učiteljice o vzrokih učnih težav učencev priseljencev pri pouku angleščine glede na 

stopnjo osnovnega šolanja  

Vzroki učnih težav učencev priseljencev 

Učiteljice večinoma 
poučujejo Skupaj 2Ȋ g α 

1.–5. r. 6.–9. r. 

 Preobremenjenost zaradi 
težav, ki jih imajo tudi pri 
drugih učnih predmetih. 

Število vrednosti 2 21 23 2,451 1 ,117 
Delež vrednosti (%)  22,2 50,0 45,1 

Preobsežna količina učne 
snovi v prekratkem času. 

Število vrednosti 4 14 18 ,391 1 ,532 
Delež vrednosti (%)  44,4 33,3 35,3 

Prezahtevna učna snov 
glede na učenčevo 
predznanje angleščine. 

Število vrednosti 5 33 38 1,891  1 ,169 
Delež vrednosti (%)  55,6 78,6 74,5 

Nerazumevanje razlage in 
navodil učitelja. 

Število vrednosti 2 12 14 ,000 1 1,000 
Delež vrednosti (%)  28,6 28,6 28,6 

Nerazumevanje navodil 
nalog v učbenikih, delovnih 
zvezkih, učnih listih ipd. 

Število vrednosti 1 6 7 ,066 1 ,797 
Delež vrednosti (%)  11,1 14,3 13,7 

Razlike v načinu poučevanja 
(glede na matično državo). 

Število vrednosti 2 15 17 ,642 1 ,423 
Delež vrednosti (%)  22,2 35,7 33,3 

Vpliv drugega jezika. Število vrednosti 1 3 4 ,148 1 ,700 
Delež vrednosti (%)  11,1 7,1 7,8 

Učenčevo nezanimanje za 
učenje angleščine 
(motivacija). 

Število vrednosti 2 6 8 ,327 1 ,567 
Delež vrednosti (%)  22,2 14,3 15,7 

Slabša socialna vključenost. Število vrednosti 0 2 2 ,794 1 ,373 
Delež vrednosti (%)  0,0 4,8 3,9 

Drugo. Število vrednosti 0 2 2 
 

Delež vrednosti (%)  0,0 4,8 3,9 

Skupaj Število vrednosti 9 42 51   

 Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega 
vzorca (%) 

17,6 82,4 100,0 

Legenda: 2Ȋ – vrednost Kullbackovega 2Ȋ-preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja pomembnosti 

 

S podanimi ugotovitvami smo odgovorili na drugi del prvega raziskovalnega vprašanja 

»Čemu anketiranke pripisujejo učne težave učencev priseljencev?« V nadaljevanju bomo 

poskušali odgovoriti še na drugi del drugega raziskovalnega vprašanja, in sicer »Ali se 

verjetnost pojave učnih težav pri pouku angleščine razlikuje glede na državo, od koder 

učenec prihaja?« 

 

8.1.3 Učiteljice angleščine in učenci priseljenci o učnih težavah glede na stopnjo šolanja 

in državo izvora  

 

Vpliv države, iz katere učenec priseljenec prihaja, je na njegovo znanje angleščine vezan 

predvsem s tega vidika, koliko znanja angleščine je učenec tam (lahko) pridobil – v kolikšni 

meri je bil učenec v tej državi (lahko) izpostavljen angleščini, kdaj se je z angleščino srečal 

kot z učnim predmetom ipd. V tem delu nas je najprej zanimalo, ali se večina učencev 

priseljencev pred prihodom v Slovenijo sploh že sreča z angleščino kot učnim predmetom 

ter ali učiteljice angleščine opažajo, da imajo učenci priseljenci določenih držav posebno 

dobro ali pomembno slabše predznanje angleščine.   

 



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

86 

 

Večina anketirank (80,6 %) je potrdila, da se učenci priseljenci prve generacije z angleščino 

kot učnim predmetom navadno srečajo že pred njihovim prihodom v Slovenijo. Se pa, 

pričakovano, med učenci priseljenci nižjih in višjih razredov OŠ pri tem pojavljajo 

statistično pomembne razlike [χ2(1) = 21,559, α = 0,000]. Po oceni učiteljic se je z učnim 

predmetom angleščina pred prihodom v Slovenijo srečalo slabe tri petine učencev 

priseljencev 1.–5. razreda OŠ in velika večina učencev priseljencev 6.–9. razreda OŠ (glej 

Tabelo 12). 

 

Tabela 12: Učiteljice o učenju angleščine učencev priseljencev pred prihodom v Slovenijo glede na 

stopnjo osnovnega šolanja  

So se učenci priseljenci z angleščino, kot 
učnim predmetom, srečali že pred prihodom v 
Slovenijo? 

Učiteljice večinoma 
poučujejo Skupaj χ2 g α 

1.–5. r. 6.–9. r. 

 Da. 
Število vrednosti 23 64 87 21,559 1 ,000 

Delež vrednosti (%)  57,5 94,1 80,6 

Ne. 
Število vrednosti 17 4 21 

Delež vrednosti (%)  42,5 5,9 19,4 

Skupaj 
Število vrednosti 40 68 108 

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

 Delež celotnega vzorca (%) 37,0 63,0 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti 

 

Podobne rezultate smo dobili tudi med intervjuvanimi učenci priseljenci. Dobri dve tretjini 

vseh vprašanih je odgovorilo, da so se angleščino učili že v matični državi, slaba tretjina pa 

se jih je s tem učnim predmetom prvič srečala v slovenski osnovni šoli (glej Tabelo 13). O 

slednjem so poročali le učenci priseljenci prve generacije, ki so se vključili v nižje razrede 

OŠ v Sloveniji.  

 

Tabela 13: Učenci priseljenci o učenju angleščine pred prihodom v Slovenijo glede na stopnjo 

osnovnega šolanja  

Kategorija 

Intervjuvanci 

Skupaj 
f (f %) 

Osnovna šola A Osnovna šola B 

1.–5. r. 6.–9. r. 1.–5. r. 6.–9. r. 

f (f %) f (f %) f (f %) f (f %) 

Učenje angleščine že pred prihodom 
v Slovenijo 

3 (60,0) 3 (100,0) 2 (66,7) / 8 (72,7) 

Učenje angleščine od prihoda v 
Slovenijo 

2 (40,0) 0 1 (33,3) / 3 (27,3) 

Skupaj 5 (100,0) 3 (100,0) 3 (100,0) / 11 (100,0) 

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Zatem smo želeli izvedeti, ali anketiranke med učenci priseljenci prve generacije opažajo 

pomembne razlike v njihovem predznanju angleščine glede na državo, iz katere prihajajo. 

Glede na celoten vzorec je večina anketirank (60,2 %) odgovorila pritrdilno. Se pa glede na 

odgovore anketirank med učenci nižjih in višjih razredov OŠ pojavljajo statistično 

pomembne razlike [χ2(1) = 6,113, α = 0,013]. Anketiranke med učenci priseljenci 1.–5. 

razreda večinoma (55,0 %) ne opažajo pomembnih razlik v njihovem predznanju angleščine, 
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glede na državo, iz katere prihajajo, med učenci priseljenci 6.–9. razreda pa te razlike 

zaznavajo (69,1 %).  

 

Tabela 14: Učiteljice o predznanju angleščine učencev priseljencev glede na državo, iz katere učenci 

prihajajo 

Se med učenci priseljenci pojavljajo 
pomembne razlike v njihovem predznanju 
angleščine glede na državo, iz katere 
prihajajo? 

Učenci razredov 

Skupaj χ2 g α 
1.–5. r. 6.–9. r. 

  

  
Da. Število vrednosti 18 47 65 6,113 1 ,013 

Delež vrednosti (%)  45,0 69,1 60,2 

Ne. Število vrednosti 22 21 43 

Delež vrednosti (%)  55,0 30,9 39,8 

Skupaj Število vrednosti 40 68 108 

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega vzorca (%) 37,0 63,0 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti 

 

Anketiranke, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorile pritrdilno, smo prosili, da dopišejo še, 

učence katerih držav pri pouku angleščine zaznavajo kot posebno uspešne in pri učencih 

katerih držav zaznavajo slabše predznanje angleščine. Na zastavljeni vprašanji so lahko 

navedle po več držav hkrati. Gledano na celoten vzorec anketiranke kot posebno uspešne 

učence pri pouku angleščine v nekoliko večjem deležu navajajo učence iz Bosne in 

Hercegovine (omeni jih 20,0 % anketirank), Rusije (omeni jih 15,7 % anketirank), Držav 

EU23 (omeni jih 13,7 % anketirank) in Srbije (omeni jih 11,8 % anketirank) (glej Tabelo 15). 

Na drugi strani slabše predznanje angleščine prepoznavajo predvsem pri učencih priseljencih 

prve generacije, ki prihajajo iz Albanije (omeni jih 37,7 % anketirank), Bosne in 

Hercegovine (omeni jih 32,8 % anketirank) in Kosova (omeni jih 27,9 % anketirank). 

Opazimo lahko, da se učenci, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine v večjem odstotku 

pojavljajo v obeh skupinah. Sklepamo, da je do takega rezultata prišlo, ker ti učenci k nam 

prihajajo v največjem številu in se z njimi sreča največ učiteljic, ki pa med njimi 

prepoznavajo tako posebej uspešne kot tudi tiste s slabšim predznanjem angleščine. Eden od 

intervjuvanih učencev, ki je v Slovenijo prišel iz te države, je povedal, da se sam angleščine 

pred prihodom v Slovenijo ni učil, ker se jo tam začnejo učiti šele v šestem razredu OŠ. To 

do neke mere pojasni, zakaj toliko učiteljic opaža, da imajo učenci iz te države pri pouku 

angleščine več učnih težav kot njihovi nepriseljenci vrstniki. Zaključimo lahko, da se med 

posebno uspešnimi učenci pri pouku angleščine pojavljajo učenci držav, katerih angleščina 

je materinščina, učenci, ki prihajajo iz Rusije, Evropske unije pa tudi nekateri učenci držav 

nekdanje Jugoslavije, med učenci s slabšim predznanjem angleščine pa se pojavljajo 

predvsem učenci iz Albanije, Kosova in nekaterih držav nekdanje Jugoslavije. 

 

 

                                                 
23 Mednje prištevamo odgovore: države Evropske unije, Finska, Norveška in Skandinavske države.  
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Tabela 15: Učiteljice o učencih priseljencih, ki so pri pouku angleščine posebno uspešni/imajo slabše 

predznanje 

Učenci katerih držav so pri angleščini v večini posebno 
uspešni/imajo v večini slabše predznanje angleščine? 

Učenci razredov 
Skupaj 

1.–5. r. 6.–9. r. 

f f % f f % f f % 

 Posebno  
uspešni 

Bosna in Hercegovina  2 14,3 8 21,6  10 20,0 

Rusija 3 21,4 5 13,5 8 15,7 

Srbija 2 14,3 4 10,8 6 11,8 

Države Evropske unije 3 21,4 1 2,7 4 7,8 

Severna Makedonija 2 14,3 2 5,4 4 7,8 

Albanija / / 2 5,4 2 3,9 

Države nekdanje Jugoslavije / / 2 5,4 2 3,9 

Hrvaška / / 2 5,4 2 3,9 

Kitajska 1 7,1 1 2,7 2 3,9 

Kosovo 1 7,1 1 2,7 2 3,9 

ZDA 1 7,1 1 2,7 2 3,9 

Avstralija 1 7,1 / / 1 2,0 

Finska / / 1 2,7 1 2,0 

Indija 1 7,1 / / 1 2,0 

Norveška / / 1 2,7 1 2,0 

Sirija / / 1 2,7 1 2,0 

Skandinavske države / / 1 2,7 1 2,0 

Turčija 1 7,1 / / 1 2,0 

Ukrajina / / 1 2,7 1 2,0 

 Numerus 14  100,0 37 100,0 51 100,0 

Slabše 
predznanje 

Albanija 6 37,5 17 37,8 23 37,7 

Bosna in Hercegovina 5 31,3 15 33,3 20 32,8 

 Kosovo 4 25,0 13 28,9 17 27,9 

 Balkanske države 2 12,5 5 11,1 7 11,5 

 Severna Makedonija / / 6 13,3 6 9,8 

 Kitajska 2 12,5 1 2,2 3 4,9 

 Srbija / / 3 6,7 3 4,9 

 Države Južne Amerike / / 1 2,2 1 1,6 

 Italija / / 1 2,2 1 1,6 

 Kazahstan / / 1 2,2 1 1,6 

 Kongo 1 6,25 / / 1 1,6 

 Nigerija 1 6,25 / / 1 1,6 

 Rusija / / 1 2,2 1 1,6 

 Ukrajina 1 6,25 / / 1 1,6 

 Manj razvite države 1 6,25 / / 1 1,6 

  Numerus 16 100,0 45 100,0 61 100,0 

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

V intervjujih z učiteljicami angleščine, ki smo jih izvedli pred oblikovanjem anketnega 

vprašalnika, nam je ena od intervjuvank povedala, da je pouk angleščine za učence, ki jim 

angleščina predstavlja materni jezik, občutno prelahek. Opozorila nas je, da ti učenci med 

poukom pogosto snovi ne zapisujejo v svoje zvezke, kar vpliva na njihovo znanje pisanja 

angleščine, posledično pa tudi na njihove slabše ocene, ki jih pridobivajo pri pisnem 

ocenjevanju. Zanimalo nas je, kako učence z zelo dobrim predznanjem angleščine pri pouku 

vidijo tudi ostale učiteljice angleščine. Na vprašanje smo jim ponudili pet odgovorov in 

možnost »drugo«, kamor so lahko zapisale lasten odgovor. Med odgovori so jih lahko izbrale 

več hkrati. Iz rezultatov, predstavljenih v Tabeli 16, lahko razberemo, da skoraj dve petini 

anketirank (39,8 %) prepoznava, da imajo učenci priseljenci z zelo dobrim predznanjem 
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angleščine težave pri pisanju, vendar pa ob tem ne navajajo, da ti učenci snovi ne zapisujejo 

v svoje zvezke (to opaža 5,6 % anketirank). Večina anketirank tudi ne ocenjuje, da bi se 

učenci priseljenci z zelo dobrim predznanjem angleščine pri pouku dolgočasili. Slaba tretjina 

navaja, da ti učenci pogosto pomagajo drugim učencem pri učenju angleščine, anketiranke, 

ki so podale lasten odgovor, pa so še zapisale, da so ti učenci pri pouku angleščine 

vedoželjni, aktivni, imajo dobre delovne navade, radi sodelujejo pri vseh aktivnostih, so 

motivirani (celo bolj kot pri drugih predmetih), radi pokažejo svoje znanje, a kljub temu ne 

silijo v ospredje. Pearsonov χ2-preizkus med odgovori anketirank, ki poučujejo v različnih 

razredih OŠ, ni pokazal statistično pomembnih razlik. Kljub temu iz predstavljenih 

rezultatov lahko razberemo, da ima težave s pisanjem več učencev priseljencev nižjih 

razredov, prav ti učenci pa v večji meri pomagajo svojim sošolcem pri učenju angleščine 

(kot učenci priseljenci višjih razredov). Takšni rezultati so pričakovani, saj se mlajši učenci 

šele učijo zapisovanja v angleščini (kar pojasnjuje več napak pri zapisovanju), poleg tega pa 

zaradi nekoliko drugačnega načina dela v nižjih razredih lažje sodelujejo (in pomagajo) 

ostalim sošolcem.   

 

Tabela 16: Učiteljice angleščine o učencih priseljencih z zelo dobrim predznanjem angleščine  

Učenci priseljenci z zelo dobrim predznanjem angleščine 
…  

Učiteljice večinoma 
poučujejo Skupaj χ2 g α 

1.–5. r. 6.–9. r. 

 Sošolcem pogosto pomagajo pri 
učenju angleščine. 

Število vrednosti 16 18 34 2,137 1 ,144 

Delež vrednosti (%)  40,0 26,5 31,5 

Se pri pouku pogosto dolgočasijo. Število vrednosti 2 5 7 ,238a 1 ,625 

Delež vrednosti (%)  5,0 7,4 6,5 

Snovi pogosto ne zapisujejo v 
zvezek, ker se jim ta zdi prelahka. 

Število vrednosti 3 3 6 ,443 1 ,506 

Delež vrednosti (%)  7,5 4,4 5,6 

Kljub odličnemu govornemu 
sporočanju in slušnemu 
razumevanju angleščine pogosto 
delajo napake pri zapisu. 

Število vrednosti 19 24 43 1,566 1 ,211 

Delež vrednosti (%)  47,5 35,3 39,8 

Nimam izkušenj s takšnimi učenci. Število vrednosti 10 27 37 2,418 1 ,120 

Delež vrednosti (%)  25,0 39,7 34,3 

Drugo. Število vrednosti 4 6 10 
 

Delež vrednosti (%)  10,0 8,8 9,3 

Skupaj Število vrednosti 40 68 108   

 Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega 
vzorca (%) 

37,0 63,0 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti 

 

Glede na prikazane rezultate lahko strnemo, da se večina učencev priseljencev z učnim 

predmetom angleščina sreča že pred njihovim prihodom v slovensko osnovno šolo. Kljub 

temu pa učiteljice angleščine (predvsem višjih razredov OŠ) opažajo razlike v njihovem 

predznanju angleščine glede na to, iz katere države prihajajo. Na drugi del prvega 

raziskovalnega vprašanja lahko odgovorimo pritrdilno – verjetnost pojava učnih težav pri 

pouku angleščine se pri učencih priseljencih razlikuje glede na državo, iz katere ti učenci 

prihajajo. Pomembno se nam zdi poudariti, da učiteljice angleščine prav med učenci 

priseljenci tistih držav, ki k nam prihajajo v največjem številu – to so Bosna in Hercegovina, 
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Albanija, Kosovo, države nekdanje Jugoslavije (glej poglavje 1.4 Demografske in 

socioekonomske značilnosti priseljencev v Sloveniji – Tabela 5) – večinoma opažajo slabše 

predznanje angleščine. Po besedah intervjuvanega učenca priseljenca se v Bosni in 

Hercegovini angleščina poučuje šele od šestega razreda OŠ dalje, zato si lahko 

predstavljamo, v kakšnem manku je lahko, glede na predznanje nepriseljenih vrstnikov, 

učenec priseljenec te države, ki se v Sloveniji vključi v zadnje triletje OŠ. Na drugi strani 

učiteljice angleščine kot posebno uspešne učence priseljence pri pouku angleščine 

prepoznavajo učence, ki prihajajo iz držav EU in nekaterih drugih evropskih držav. Po 

podatkih SURS-a (glej poglavje 1.4 Demografske in socioekonomske značilnosti 

priseljencev v Sloveniji – Tabela 5) iz teh držav v Slovenijo pride približno četrtina vseh 

priseljencev, zaradi česar lahko sklepamo, da je med učenci priseljenci tudi kar nekaj 

takšnih, z zelo dobrim predznanjem angleščine. Te učence (z zelo dobrim predznanjem 

angleščine) učiteljice angleščine vidijo kot vedoželjne, motivirane za učenje, pri učenju 

angleščine pogosto tudi pomagajo drugim učencem, imajo pa neredko tudi oni težave pri 

zapisovanju.  

 

8.2 Izbrani dejavniki in njihov vpliv na (ne)uspešnost učencev priseljencev prve 

generacije pri pouku angleščine  

 

Ugotovili smo že, da na (ne)uspešnost učencev priseljencev prve generacije vplivata tako 

razred, v katerega se učenec vključi, kot tudi država, iz katere prihaja. Katere dejavnike (med 

izbranimi) pa anketiranke še ocenjujejo kot pomembne za uspešnost učencev priseljencev 

pri pouku angleščine?  

 

V tem delu smo anketirankam podali dvanajst dejavnikov in jih prosili, da ocenijo njihovo 

(ne)pomembnost za učenčevo uspešnost pri angleščini. Odgovori so bili merjeni s 

štiristopenjsko lestvico, kjer pomeni 1 – sploh ni pomembno, 2 – manj pomembno, 3 – 

pomembno in 4 – zelo pomembno. Iz Tabele 17 lahko razberemo, da anketirane učiteljice 

angleščine najpomembnejši dejavnik za (ne)uspešnost učencev priseljencev pri angleščini 

vidijo v učencih samih. Dejavnika z najvišjima srednjima vrednostma in tudi edina 

dejavnika, ki sta ocenjena kot zelo pomembna, sta po ocenah anketirank učenčeva motivacija 

(M = 3,76) in učenčeva samoiniciativnost, prizadevanje (M = 3,74). Kot pomembne 

dejavnike so anketiranke ocenile še način učiteljičinega poučevanja (M = 3,32), socialno 

vključenost učenca (M = 3,18), podporo staršev (M = 3,16), individualizacijo in 

diferenciacijo pouka (M = 3,12), pomoč vrstnikov (M = 2,94), dodatno pomoč, ki jo ponuja 

šola (M =2,85), predznanje angleščine (M = 2,80) in znanje slovenščine (jezik okolja) (M = 

2,50).  
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Tabela 17: Učiteljice angleščine o (ne)pomembnosti izbranih dejavnikov za učenčevo (ne)uspešnost 

pri pouku angleščine glede na razrede, v katerih večinoma poučujejo 

(Ne)pomembnost 
dejavnikov za 
učenčevo 
(ne)uspešnost pri 
angleščini  

UČITELJICE 
VEČINOMA 
POUČUJE- 

JO  

N 
1          

f % 
2          

f % 
3          

f % 
4          

f % 
M σ 

Test 
homogenosti 

varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

Učenčeva 
motivacija za 
učenje angleščine. 

1.–5. r. 39 0,0 0,0 25,6 74,4 3,74 ,442 12,507 ,000a 5,913 ,052 

6.–9. r. 40 0,0 0,0 12,5 87,5 3,88 ,335     

1.–9. r. 26 0,0 0,0 38,5 61,5 3,62 ,496     

Skupaj 105 0,0 0,0 23,8 76,2 3,76 ,428     

Učenčeva 
samoiniciativnost, 
prizadevanje. 

1.–5. r. 40 0,0 2,5 22,5 75,0 3,73 ,506 ,323 ,725 ,049 ,952 

6.–9. r. 41 0,0 0,0 24,4 75,6 3,76 ,435     

1.–9. r. 26 0,0 0,0 26,9 73,1 3,73 ,452     

Skupaj 107 0,0 0,9 24,3 74,8 3,74 ,462     

Način učiteljičinega 
poučevanja. 

1.–5. r. 39 0,0 2,6 56,4 41,0 3,38 ,544 1,173 ,314 1,143 ,323 

6.–9. r. 40 0,0 5,0 67,5 27,5 3,23 ,530     

1.–9. r. 23 0,0 0,0 60,9 39,1 3,39 ,499     

Skupaj 102 0,0 2,9 61,8 35,3 3,32 ,530     

Socialna 
vključenost učenca 
v razred. 

1.–5. r. 39 0,0 12,8 53,8 33,3 3,21 ,656 ,500 ,608 1,210 ,302 

6.–9. r. 40 0,0 17,5 57,5 25,0 3,08 ,656     

1.–9. r. 24 0,0 8,3 50,0 41,7 3,33 ,637     

Skupaj 103 0,0 13,6 54,4 32,0 3,18 ,653     

Individualizacija in 
diferenciacija 
pouka. 

1.–5. r. 39 0,0 10,3 69,2 20,5 3,10 ,552 ,131 ,878 ,121 ,886 

6.–9. r. 40 0,0 12,5 65,0 22,5 3,10 ,591     

1.–9. r. 24 0,0 8,3 66,7 25,0 3,17 ,565     

Skupaj 103 0,0 10,7 67,0 22,3 3,12 ,565     

Pomoč vrstnikov. 1.–5. r. 39 0,0 20,5 66,7 12,8 2,92 ,580 ,082 ,922 ,158 ,854 

6.–9. r. 40 0,0 20,0 67,5 12,5 2,93 ,572     

1.–9. r. 24 0,0 16,7 66,7 16,7 3,00 ,590     

Skupaj 103 0,0 19,4 67,0 13,6 2,94 ,574     

Dodatna pomoč, ki 
jo ponuja šola. 

1.–5. r. 39 2,6 38,5 53,8 5,1 2,62 ,633 1,446 ,240 4,701 ,011 

6.–9. r. 40 0,0 17,5 60,0 22,5 3,05 ,639     

1.–9. r. 24 4,2 12,5 70,8 12,5 2,92 ,654     

Skupaj 103 1,9 24,3 60,2 13,6 2,85 ,663     

Predznanje 
angleščine. 

1.–5. r. 39 12,8 48,7 30,8 7,7 2,33 ,806 5,591 ,005a 20,821 ,000 

6.–9. r. 40 0,0 10,0 70,0 20,0 3,10 ,545     

1.–9. r. 26 3,8 23,1 38,5 34,6 3,04 ,871     

Skupaj 105 5,7 27,6 47,6 19,0 2,80 ,813     

Podpora staršev. 1.–5. r. 52 25,0 17,3 36,5 21,2 2,54 1,093 ,561 ,572 ,103 ,902 

6.–9. r. 59 32,2 5,1 39,0 23,7 2,54 1,179     

1.–9. r. 31 22,6 16,1 35,5 25,8 2,65 1,112     

Skupaj 142 27,5 12,0 37,3 23,2 2,56 1,127     

Znanje slovenščine 
(jezik okolja). 

1.–5. r. 39 25,6 30,8 43,6 0,0 2,18 ,823 3,114 ,049a 8,540 ,014 

6.–9. r. 40 0,0 35,0 55,0 10,0 2,75 ,630     

1.–9. r. 24 4,2 45,8 33,3 4,2 2,63 ,824     

Skupaj 103 10,7 35,9 45,6 10,7 2,50 ,791     

Socialno-
ekonomski status 
družine iz katere 
izhaja učenec. 

1.–5. r. 39 10,3 66,7 17,9 5,1 2,18 ,683 2,231 ,113 3,170 ,046 

6.–9. r. 40 7,5 40,0 42,5 10,0 2,55 ,783     

1.–9. r. 24 0,0 54,2 37,5 8,3 2,54 ,658     

Skupaj 103 6,8 53,4 32,0 7,8 2,41 ,733     

Znanje 
materinščine. 

1.–5. r. 38 13,2 42,1 36,8 7,9 2,39 ,823 ,433 ,650 ,112 ,894 

6.–9. r. 39 15,4 41,0 35,9 7,7 2,36 ,843     

1.–9. r. 24 4,2 54,2 33,3 8,3 2,46 ,721     

Skupaj 101 11,9 44,6 35,6 7,9 2,40 ,801     

Legenda: N – numerus, 1 – sploh ni pomembno, 2 – manj pomembno, 3 – pomembno in 4 – zelo 

pomembno, M – aritmetična sredina, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, α – stopnja 

pomembnosti 

a – zaradi nedoseganja predpostavk parametričnega testa, smo v tem primeru uporabili 

neparametričen Kruskal-Wallisov test. 
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Dejavnika z najnižjima srednjima vrednostma in edina dejavnika, ki sta bila ocenjena kot 

manj pomembna, so anketiranke ocenile socialno-ekonomski status družine, iz katere učenec 

prihaja (M = 2,41) in učenčevo znanje materinščine (M = 2,40) (glej Tabelo 17). Dobljeni 

rezultati so bili najbolj razpršeni (so najbolj variirali) pri dejavnikih predznanje angleščine 

(σ = 0,813) in znanje materinščine (σ = 0,801). S testom enosmerne analize variance 

(ANOVA) smo preverili, ali se ocene dejavnikov učne uspešnosti učencev priseljencev 

razlikujejo glede na to, v katerih razredih anketiranke večinoma poučujejo. Ugotovili smo, 

da se med anketirankami, ki poučujejo večinoma 1.–5. razreda in tistimi, ki poučujejo 

večinoma 6.–9. razreda pojavljajo statistično pomembne razlike pri odgovorih glede 

dejavnikov predznanje angleščine [F = 20,821, α = 0,000], znanje slovenščine [F = 8,540, α  

= 0,014], dodatna pomoč, ki jo ponuja šola [F = 4,701,  α = 0,011] in socialno-ekonomski 

status družine, iz katere učenec izhaja [F = 3,170, α = 0,046]. Vse omenjene dejavnike 

anketiranke višjih razredov ocenjujejo kot bolj pomembne. Že omenjena razpršenost 

odgovorov pri dejavniku učenčevo znanje materinščine kaže na to, da so ocene anketirank o 

(ne)pomembnosti tega dejavnika precej deljene, a statistično pomembnih razlik glede na 

različne demografske podatke anketirank pri tem nismo uspeli dokazati. Izpostavili bi nizko 

oceno pomembnosti znanja učenčeve materinščine za učenčevo uspešnost pri pouku 

angleščine. Čeprav mnogi raziskovalci poudarjajo pomen znanja materinščine za učenje 

nadaljnjih jezikov (npr. Baker, 2001 v Knaflič, 2010: 286; Cummins, 2006; Domej, 2001; 

Peček in Lesar, 2006), se tega učiteljice angleščine, glede na dobljen rezultat, v slovenski 

osnovni šoli še vedno premalo zavedajo. 

 

S predstavljenimi rezultati smo odgovorili na svoje drugo raziskovalno vprašanje. V 

nadaljevanju smo izbrane dejavnike, skozi pregled šolskega, razrednega in domačega učnega 

okolja učencev priseljencev, želeli še nekoliko podrobneje raziskati.  

 

8.2.1 Učenci priseljenci prve generacije in šolsko učno okolje  

 

V tem sklopu nas je zanimalo, kako anketiranke in intervjuvanci ocenjujejo vzdušje na šoli, 

vodenje šole in oblike pomoči, ki so učencem priseljencem ponujene na šolski ravni. So 

učenci priseljenci prve generacije na osnovnih šolah dovolj opaženi, naredijo šole za 

razvijanje njihovih potencialov dovolj, obstajajo med šolami pomembne razlike ter ali je na 

podlagi rezultatov glede izbranih dejavnikov možno zaznati pomembne razlike v 

(ne)uspešnosti učencev priseljencev pri angleščini? 
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8.2.1.1 Učiteljice angleščine o spodbujanju vključevanja priseljencev na šolah 

 

Anketirankam smo najprej podali sedem trditev in jih prosili, da jih ocenijo na štiristopenjski 

lestvici, kjer pomeni 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se strinjam in 4 – 

popolnoma se strinjam. Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno (glej Tabelo 18), da 

anketiranke delovanje vodstev šol, na katerih poučujejo, v povprečju ocenjujejo kot dobro.  

 

Tabela 18: Učiteljice o spodbujanju vključevanja priseljencev na šoli, kjer poučujejo, glede na 

razrede poučevanja  

V kolikšni meri naštete 
trditve veljajo za OŠ, na 
kateri poučujete? 

UČITELJICE 
VEČINOMA 
POUČUJE- 

JO 

N 
1          

f % 
2          

f % 
3          

f % 
4          

f % 
M σ 

Test 
homogen-
osti varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

Šola, na kateri poučujem, 
stremi k čim boljši 
vključenosti učencev 
priseljencev. 

1.–5. r. 48 0,0 4,2 39,6 56,3 3,52 ,583 1,433 ,242 ,968 
 

,383 
 6.–9. r. 50 0,0 2,0 52,0 46,0 3,44 ,541 

1.–9. r.  31 0,0 0,0 38,7 61,3 3,61 ,495 

Skupaj 129 0,0 2,3 44,2 53,5 3,51 ,547 

Vem, da se vedno lahko 
obrnem na vodstvo šole, 
če bi pri poučevanju (tudi 
učencev priseljencev) 
naletela na kakršnekoli 
težave 

1.–5. r. 46 2,2 8,7 43,5 45,7 3,33 ,732 ,455 ,636 ,235 ,791 

6.–9. r. 48 0,0 12,5 52,1 35,4 3,23 ,660 

1.–9. r. 28 0,0 10,7 50,0 39,3 3,29 ,659 

Skupaj 122 0,8 10,7 48,4 40,2 3,28 ,683 

Vodstvo šole me spodbuja 
k samoiniciativnosti, 
ustvarjalnosti in iskanju 
novih rešitev na področju 
poučevanja. 

1.–5. r. 46 0,0 15,2 41,3 43,5 3,28 ,720 ,373 ,689 ,915 ,404 

6.–9. r.  45 2,2 15,6 42,2 40,0 3,20 ,786 

1.–9. r.  28 3,6 17,9 50,0 28,6 3,04 ,793 

Skupaj 119 1,7 16,0 43,7 38,7 3,19 ,762 

Vodstvo šole spodbuja 
kolegialno podpiranje med 
učitelji, izmenjavo izkušenj 
in dobrih praks (šola 
organizira supervizijske 
skupine, izpostavljanje 
tem na aktivih, 
spodbujanje timskega 
dela  …). 

1.–5. r.  46 2,2 10,9 50,0 37,0 3,22 ,728 1,652 ,196 2,347 ,100 

6.–9. r.  47 2,1 10,6 48,9 38,3 3,23 ,729 

1.–9. r.  28 10,7 21,4 39,3 28,6 2,86 ,970 

Skupaj 121 4,1 13,2 47,1 35,5 3,14 ,799 

Vodstvo šole v zadovoljivi 
meri organizira 
izobraževanja s tematiko 
vključevanja učencev 
priseljencev. 

1.–5. r.  46 2,2 39,1 45,7 13,0 2,70 ,726 1,788 ,172 ,021 ,979 

6.–9. r.  48 12,5 22,9 47,9 16,7 2,69 ,903 

1.–9. r.  29 13,8 27,6 37,9 20,7 2,66 ,974 

Skupaj 123 8,9 30,1 44,7 16,3 2,68 ,852 

Na šoli, kjer poučujem, je 
mogoče opaziti 
prepletanje različnih kultur 
(večjezični napisi, 
predstavitve drugih držav, 
učenci drugih držav na 
šolskih proslavah izvajajo 
pesmi, plese iz svoje 
matične države …). 

1.–5. r.  45 17,8 22,2 33,3 26,7 2,69 1,062 1,702 ,187 1,073 ,345 

6.–9. r.  47 8,5 38,3 38,3 14,9 2,60 ,851 

1.–9. r.  28 17,9 39,3 32,1 10,7 2,36 ,911 

Skupaj 120 14,2 32,5 35,0 18,3 2,58 ,950 

Vodstvo šole me v 
zadovoljivi meri obvešča o 
izobraževanjih s tematiko 
vključevanja učencev 
priseljencev, ki potekajo 
zunaj naše šole. 

1.–5. r.  46 10,9 30,4 45,7 13,0 2,61 ,856 ,131 ,878 ,402 ,670 

6.–9. r. 48 10,4 35,4 39,6 14,6 2,58 ,871 

1.–9. r. 28 14,3 42,9 28,6 14,3 2,43 ,920 

Skupaj 122 11,5 35,2 39,3 13,9 2,56 ,872 

Legenda: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se strinjam, 4 – popolnoma se strinjam, f 

– število vrednosti, f % – delež vrednosti, M – aritmetična sredina in σ – standardni odklon, F – 

vrednost testa, α – stopnja pomembnosti 
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Velika večina (97,7 %) jih ocenjuje, da šole stremijo k čim boljši vključenosti učencev 

priseljencev (M = 3,51), v večjem deležu ocenjujejo tudi, da se same ob težavah pri 

poučevanju učencev priseljencev vedno lahko obrnejo na vodstvo šole (M = 3,28), da jih 

vodstvo šole spodbuja k samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in iskanju novih rešitev na 

področju poučevanja (M = 3,19) ter da vodstvo šole spodbuja tudi kolegialno podpiranje 

med učiteljicami in izmenjavo izkušenj ter dobrih praks (M = 3,14). Skoraj dve tretjini 

anketirank se strinja tudi s tem, da vodstvo šole v zadovoljivi meri skrbi za poklicni razvoj 

svojih zaposlenih glede poučevanja učencev priseljencev in na šoli v zadovoljivi meri 

organizira izobraževanja na to temo (M = 2,68). So pa anketiranke različnega mnenja, glede 

tega, ali jih vodstvo v zadovoljivi meri obvešča o izobraževanjih s tematiko vključevanja 

učencev priseljencev, ki potekajo izven matične šole (M = 2,56), pa tudi glede tega, ali je na 

šoli, kjer poučujejo, možno opaziti prepletanje različnih kultur (v smislu večjezičnih 

napisov, predstavitev drugih kulturnih običajev, plesov, pesmi ipd.) (M = 2,58). V obeh 

primerih se dobra polovica anketirank s trditvama strinja, slaba polovica pa ne. Preverili 

smo, ali se med anketirankami, ki poučujejo v različnih razredih OŠ, pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na njihovo oceno o spodbujanju vključevanja učencev priseljencev 

na šoli, kjer poučujejo. Enosmerna analiza variance (ANOVA) je pokazala, da v oceni o 

spodbujanju vključevanja priseljencev na šoli, kjer poučujejo, med učiteljicami angleščine, 

ki poučujejo v različnih razredih OŠ, ni statistično pomembnih razlik (glej Tabelo 18).  

 

8.2.1.2 Dodatno učenje slovenščine (kot drugega jezika)  

 

Ker so učne težave učencev priseljencev na slovenskih osnovnih šolah v veliki meri 

pogojene z neznanjem jezika okolja, nas je zanimalo, kako šole pristopajo k odpravljanju 

teh jezikovnih preprek. Anketiranke smo vprašali, v kakšni meri šole, kjer poučujejo, nudijo 

učencem priseljencem dodatno učenje slovenščine (kot drugega jezika), kdo to pomoč izvaja 

ter kakšne oblike dodatne pomoči pri slovenščini jim še ponujajo.  

 

Iz Tabele 19 je razvidno, da je dobra tretjina anketirank odgovorila, da na njihovih šolah 

učencem priseljencem ponujajo približno 1 šolsko uro dodatnega učenja slovenščine 

tedensko (včasih manj, včasih več). Dobra četrtina je odgovorila, da takšno učenje izvajajo 

po 2 šolski uri tedensko, slaba osmina več kot 2, a manj kot 5 šolskih ur tedensko, le slaba 

desetina pa 5 šolskih ur ali več tedensko. Tovrstno učenje navadno izvajajo učiteljice, 

zaposlene na šolah (največkrat so omenjene učiteljice slovenščine, razredničarke učencev 

priseljencev, socialne pedagoginje, šolske multiplikatorke, pa tudi učiteljice angleščine, 

učiteljice podaljšanega bivanja in knjižničarka), poleg njih pa kot izvajalce navajajo še 

zunanje izvajalce (npr. mobilni pedagogi), prostovoljce (npr. upokojenci, študentje) in 

učence šole.  
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Tabela 19: Učiteljice angleščine o količini in izvajalcih dodatnega učenja slovenščine na šoli, kjer 

poučujejo 

Koliko šolskih ur na teden je učencem priseljencem na šoli, kjer poučujete, 
ponujena dodatna pomoč za učenje slovenščine in kdo te ure izvaja? 

Število 
vrednosti 

Delež 
vrednosti (%) 

Izvajanje (št. šolskih ur 

tedensko) 

0 3 2,7 

0,5–1,5 39 35,5 

2 30 27,3 

2,5–4,5 13 11,8 

5 ali več 10 9,1 

Odvisno od učenca 2 1,8 

Ne vem  13 11,8 

Numerus 110 100,0 

 Izvajalci Zaposleni na šoli 110 94,8 

Zunanji izvajalci 13 11,2 

Prostovoljci 9 7,8 

Učenci (prostovoljci) 2 1,7 

Numerus 116 100,0 

 

Preverili smo, ali se količina izvajanja dodatnih ur slovenščine med šolami razlikuje glede 

na delež učencev priseljencev (vključno z 2. generacijo) na šoli in glede na velikost šole. V 

prvem primeru Pearsonov χ2-preizkus (oz. Kullbackov 2Ȋ-preizkus, kjer pogoji za Pearsonov 

χ2-preizkus niso bili doseženi) ni pokazal statistično pomembnih razlik (glej Tabelo 20).  

 
Tabela 20: Učiteljice angleščine o količini dodatnega učenja slovenščine na šoli, kjer poučujejo, 

glede na število učencev priseljencev (vključno z 2. generacijo) na šoli   

Koliko šolskih ur na teden je učencem 
priseljencem na šoli, kjer poučujete, ponujena 
dodatna pomoč za učenje slovenščine? 

Št. uč. pris. (1. in 2. gen.) na šoli  

χ2 g α Podpovpr. 
št. pris. 

Povprečno 
št. pris. 

Nadpovpr. 
št. pris. 

 0 Število vrednosti 1 0 0 1,062a 2 ,588 

Delež vrednosti (%)  1,7 0,0 0,0 

0,5–1,5 Število vrednosti 26 3 10 1,570 2 ,456 

Delež vrednosti (%)  44,1 30,0 32,3 

2 Število vrednosti 18 2 6 1,522 2 ,467 

Delež vrednosti (%)  30,5 20,0 19,4 

2,5–4,5 Število vrednosti 6 3 3 2,658a  2 ,265 

Delež vrednosti (%)  10,2 30,0 9,7 

5 ali več Število vrednosti 3 1 6 4,334a  2 ,115 

Delež vrednosti (%)  5,1 10,0 19,4 

Odvisno od 
učenca 

Število vrednosti 0 1 0 4,699a  2 ,095 

Delež vrednosti (%)  0,0 10,0 0,0 

Ne vem Število vrednosti 5 0 6 4,596a  2 ,100 

Delež vrednosti (%)  8,5 0,0 19,4 

Skupaj Število vrednosti 59 10 31  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega vzorca (%) 59,0 10,0 31,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

a – zaradi nedoseganja pogojev, potrebnih za izvedbo Pearsonovega χ2-preizkusa, smo uporabili 

Kullbackov 2Ȋ-preizkus 

 

Kljub temu na svojem vzorcu med šolami z različnim deležem učencev priseljencev 

(vključno z 2. generacijo) lahko opazimo nekatere razlike v količini izvajanja dodatnih ur 

slovenščine. Kot je prikazano v Tabeli 20, šole s podpovprečnim številom učencev 
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priseljencev tem učencem večinoma ponujajo od 1 do 2 šolski uri dodatnega učenja 

slovenščine tedensko, šole s povprečnim številom te populacije jim večinoma ponujajo od 1 

do manj kot 5 šolskih ur te pomoči tedensko, medtem ko skoraj petina šol z nadpovprečnim 

številom učencev priseljencev ponuja 5 ali več šolskih ur dodatnega učenja slovenščine 

tedensko. Rezultati našega vzorca tako kažejo, da je učencem priseljencem (navadno) 

ponujena večja količina dodatnega učenja slovenščine, kadar je njihov delež na šoli večji. 

 

Tudi pri ugotavljanju razlik v količini izvajanja dodatnih ur slovenščine glede na velikost 

šole Pearsonov χ2-preizkus (oz. Kullbackov 2Ȋ-preizkus, kjer pogoji za Pearsonov χ2-

preizkus niso bili doseženi) ni pokazal statistično pomembnih razlik (glej Tabelo 21). Je pa 

tudi v tem primeru med različno velikimi šolami na našem vzorcu možno zaznati razlike. V 

Tabeli 21 lahko opazimo, da se na večjih šolah (nad 650 učencev) za učence priseljence 

izvaja manjše število ur dodatnega učenja slovenščine v precej večji meri kot na manjših (do 

350 učencev) in srednje velikih (350–650 učencev) šolah, medtem ko se večje število ur 

dodatnega učenja slovenščine (več kot 2 šolski uri tedensko) v večji meri izvaja na manjših 

in srednje velikih šolah, kot pa na velikih šolah. Menimo, da do takšnih rezultatov v našem 

vzorcu prihaja, ker se na šolah z večjo populacijo učencev učenci priseljenci nekako 

porazgubijo (so slabše opaženi, manj moteči), zato niso prepoznani kot populacija, ki bi ji 

bilo treba nameniti dodatno pomoč.  

Tabela 21: Učiteljice angleščine o količini dodatnega učenja slovenščine na šoli, kjer poučujejo, 

glede na velikost šole 

Koliko šolskih ur na teden je učencem 
priseljencem na šoli, kjer poučujete, ponujena 
dodatna pomoč za učenje slovenščine? 

Velikost šole  

χ2 g α Manjša 
šola 

Srednje 
velika šola 

Velika 
šola 

 0 Število vrednosti 2 1 0 2,462a 2 ,292 

Delež vrednosti (%)  6,1 1,9 0,0 

0,5–1,5 Število vrednosti 10 16 13 5,458 2 ,065 

Delež vrednosti (%)  30,3 30,2 56,5 

2 Število vrednosti 9 16 5 ,576 2 ,750 

Delež vrednosti (%)  27,3 30,2 21,7 

2,5–4,5 Število vrednosti 5 6 2 ,572a 2 ,751 

Delež vrednosti (%)  15,2 11,3 8,7 

5 ali več Število vrednosti 3 6 1 1,060a 2 ,589 

Delež vrednosti (%)  9,1 11,3 4,3 

Odvisno od 
učenca 

Število vrednosti 0 2 0 2,924a 2 ,232 

Delež vrednosti (%)  0,0 3,8 0,0 

Ne vem Število vrednosti 4 6 2 ,180a 2 ,914 

Delež vrednosti (%)  12,1 11,3 8,7 

Skupaj Število vrednosti 33 53 23  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega vzorca (%) 30,3 48,6 21,1 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

a – zaradi nedoseganja pogojev, potrebnih za izvedbo Pearsonovega χ2-preizkusa, smo uporabili 

Kullbackov 2Ȋ-preizkus 

 

O dodatnih urah učenja slovenščine smo vprašali tudi učence priseljence. Kot je prikazano 

v Tabeli 22, so nam vsi intervjuvani učenci iz šole A, ki je manjša šola (z okoli 300 učenci) 
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in na kateri je delež učencev priseljencev nadpovprečen, potrdili, da se ure dodatnega učenja 

slovenščine na njihovi šoli izvajajo v obliki pripravljalnice, ki jo obiskujejo od 2 do 3 šolske 

ure dnevno (približno 11 ur tedensko). Intervjuvani učenci iz šole B, ki je srednje velika šola 

(z okoli 600 učenci) in na kateri je delež učencev priseljencev manjši (natančnega deleža ne 

poznamo), niso znali določiti, koliko ur dodatnega učenja slovenščine tedensko jim je 

ponudila šola, so pa vsi dejali, da je bilo teh ur bolj malo. 

 

Tabela 22: Učenci priseljenci o količini dodatnega učenja slovenščine v slovenski OŠ 

Kategorija 

Intervjuvanci 
Skupaj 
f (f %) 

Osnovna šola A Osnovna šola B 

f (f %) f (f %) 

 Večja količina dodatnih šolskih ur slovenščine na 
teden (približno 11 šolskih ur) 

7 (100,0)  7 (63,6) 

Manjša količina dodatnih šolskih ur slovenščine na 
teden 

 4 (100,0) 4 (36,4) 

Skupaj 7 (100,0) 4 (100,0) 11 (100,0) 

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Izbor značilnih odgovorov: 

 U šole A: »Dve uri na dan. Prvi dve uri.«  

 U šole A: »Dve uri na dan, onda tretja ura, ona bira koga če imat.« 

 U šole A: »Two hours per day … in v torek je tri ura.« 

 U šole B: »Mmm, malo.« »Ste bili skupaj 1 uro na teden, 2 uri na teden? Se spomniš?« 

»Mmm, ne vem.«  

 U šole B: »Men se zdi, da na teden 2 ali 3 dni na teden.« 

 U šole B: »Dva tedna nismo bili pri pouku, al en nismo bili, ne vem, sam ful malo.«  

 

Intervjuvane učence iz šole A, ki jim je tedensko ponujenih približno 11 šolskih ur dodatnega 

učenja slovenščine, smo vprašali, ali jim ta količina zadošča. Z izjemo enega učenca (ki 

prihaja iz države nekdanje Jugoslavije in je njegov materni jezik podoben slovenščini) so vsi 

intervjuvanci odgovorili, da bi si teh ur želeli imeti še več: 

 U šole A: »Še! Še!« »Aha, še več?« »Ja!« »Ti je to pomagalo, ko si se učila 

slovenščino pri tej učiteljici?« »Ja.« 

 

Z uporabo Kullbackovega 2Ȋ-preizkusa smo preverili, ali količina šolskih ur dodatnega 

učenja slovenščine vpliva na učne težave in/ali učni uspeh učencev priseljencev pri pouku 

angleščine. Pri tem smo se uprli na podatke učiteljičinih ocen, koliko šolskih ur tedensko 

šole ponujajo dodatno učenje slovenščine, in ocen o učnem uspehu in učnih težavah učencev 

priseljencev pri pouku angleščine. Preizkus v obeh primerih ni pokazal statistično 

pomembnih razlik. 

   

Naprej nas je zanimalo, katere oblike dodatne pomoči pri učenju slovenščine, poleg 

dodatnega učenja slovenščine, šole še ponujajo učencem priseljencem. Kot je razvidno iz 

Tabele 23, je tem učencem dodatna pomoč pri slovenščini največkrat zagotovljena še v 

obliki dopolnilnega pouka, individualne skupinske pomoči, nekaterim se dodeli tudi dodatna 

strokovna pomoč, slaba tretjina šol pa ponuja dodatno pomoč pri slovenščini še v obliki 
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tutorstva in posebne skupine – pripravljalnice. Kot »druge« oblike pomoči anketiranke 

navajajo še prostovoljno pomoč učiteljev, vrstnikov in prostovoljcev pred ali po pouku.  

 

Tabela 23: Učiteljice angleščine o oblikah dodatne pomoči pri slovenščini (kot drugem jeziku) na 

šoli, kjer poučujejo 

Katere oblike dodatne pomoči vaša šola nudi učencem 
priseljencem pri slovenščini (kot drugem jeziku)? Frekvenca  Delež vrednosti (%) 

Dopolnilni pouk 110 84,6 

Individualna skupinska pomoč (ISP) 105 80,8 

Dodatna strokovna pomoč (DSP) 80 61,5 

Tutorstvo (oblika vrstniške pomoči) 40 30,8 

Posebna skupina – pripravljalnica 37 28,5 

Drugo 13 10,0 

Ne izvajamo dodatnega učenja 5 3,8 

Numerus 130 100,0 

 

Tudi tu smo preverili, ali je med ponujenimi oblikami dodatne pomoči pri učenju slovenščine 

možno zaznati razlike glede na število učencev priseljencev (vključno z 2. generacijo) na 

šoli in glede na velikost šole. V prvem primeru se statistično pomembne razlike kažejo pri 

izvajanju posebne skupine – pripravljalnice [χ2(2) = 6,696, α = 0,035] in pri izvajanju 

tutorstva [χ2(2) = 6,416, α = 0,040] (glej Tabelo 24).  

 

Tabela 24: Učiteljice angleščine o oblikah dodatne pomoči pri slovenščini (kot drugem jeziku) na 

šoli, kjer poučujejo, glede na število učencev priseljencev (vključno z 2. generacijo) na šoli 

Katere oblike dodatne pomoči vaša šola nudi 
učencem priseljencem pri slovenščini (kot 
drugem jeziku)? 

Št. uč. pris. (1. in 2. gen.) na šoli  

χ2 g α Podpovpr. 
št. pris. 

Povprečno 
št. pris. 

Nadpovpr. 
št. pris. 

 Dopolnilni pouk Število vrednosti 57 10 27 1,655 2 ,437 

Delež vrednosti (%)  86,4 76,9 77,1 

Individualna skupinska 
pomoč (ISP) 

Število vrednosti 51 12 27 1,576 2 ,455 

Delež vrednosti (%)  77,3 92,3 77,1 

Dodatna strokovna 
pomoč (DSP) 

Število vrednosti 41 5 23 3,114 2 ,211 

Delež vrednosti (%)  62,1 38,5 65,7 

Posebna skupina – 
pripravljalnica 

Število vrednosti 13 6 14 6,696 2 ,035 

Delež vrednosti (%)  19,7 46,2 40,0 

Tutorstvo (oblika 
vrstniške pomoči) 

Število vrednosti 23 0 10 6,416 2 ,040 

Delež vrednosti (%)  34,8 0,0 28,6 

Ne izvajamo dodatnega 
učenja 

Število vrednosti 4 0 1 1,784a 2 ,410 

Delež vrednosti (%)  6,1 0,0 2,9 

Drugo Število vrednosti 5 1 2  

Delež vrednosti (%)  7,6 7,7 5,7 

Skupaj Število vrednosti 66 13 35  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega 
vzorca (%) 

57,9 11,4 30,7 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

a – zaradi nedoseganja pogojev, potrebnih za izvedbo Pearsonovega χ2-preizkusa, smo uporabili 

Kullbackov 2Ȋ-preizkus 

 

Pripravljalnica se izvaja na dobri tretjini vseh šol s povprečnim in nadpovprečnim številom 

učencev priseljencev in na le dobri desetini šol s podpovprečnim številom teh učencev. 
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Tutorstvo pa se izvaja na slabi tretjini šol s podpovprečnim in nadpovprečnim številom 

učencev priseljencev, medtem ko te oblike ni navedla nobena anketiranka, ki poučuje na šoli 

s povprečnim številom učencev priseljencev (glej Tabelo 24). 

 

Glede na velikost šole, je Pearsonov χ2-preizkus pokazal statistično pomembne razlike le pri 

izvajanju posebne skupine – pripravljalnice. Kot je prikazano v Tabeli 25 se ta oblika 

dodatne pomoči v pomembno večjem deležu [χ2(2) = 11,948, α = 0,003] izvaja na velikih 

šolah. Bi pa, glede na prej predstavljene ugotovitve, da se na velikih šolah v večji meri izvaja 

manjša količina dodatnega učenja slovenščine, poleg tega pa je eden izmed intervjuvanih 

učencev na srednje veliki šoli povedal, da mu je bilo dodatno učenje slovenščine ponujeno 

tako, da ga en teden ali dva ni bilo pri pouku, lahko to pomenilo, da velike šole posebno 

skupino – pripravljalnico izvedejo le na začetku šolskega leta, kot strnjen »kratek tečaj 

slovenščine za učence priseljence«, nato pa se ta oblika pomoči na šoli zaključi. 

 

Tabela 25: Učiteljice angleščine o oblikah dodatne pomoči pri slovenščini (kot drugem jeziku) na 

šoli, kjer poučujejo, glede na velikost šole 

Katere oblike dodatne pomoči vaša šola nudi 
učencem priseljencem pri slovenščini (kot 
drugem jeziku)? 

Velikost šole 

χ2 g α Manjša 
šola 

Srednje 
velika šola 

Velika 
šola 

 Dopolnilni pouk Število vrednosti 34 51 24 ,314 2 ,855 

Delež vrednosti (%)  82,9 86,4 82,8 

Individualna skupinska 
pomoč (ISP) 

Število vrednosti 30 49 25 2,259 2 ,323 

Delež vrednosti (%)  73,2 83,1 86,2 

Dodatna strokovna 
pomoč (DSP) 

Število vrednosti 21 37 21 3,314 2 ,191 

Delež vrednosti (%)  51,2 62,7 72,4 

Posebna skupina – 
pripravljalnica 

Število vrednosti 6 15 15 11,948 2 ,003 

Delež vrednosti (%)  14,6 25,4 51,7 

Tutorstvo (oblika 
vrstniške pomoči) 

Število vrednosti 11 21 8 1,073 2 ,585 

Delež vrednosti (%)  26,8 35,6 27,6 

Ne izvajamo 
dodatnega učenja 

Število vrednosti 2 2 1 ,156a 2 ,925 

Delež vrednosti (%)  4,9 3,4 3,4 

Drugo Število vrednosti 1 7 2  

Delež vrednosti (%)  2,4 11,9 6,9 

Skupaj Število vrednosti 41 59 29  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega 
vzorca (%) 

31,8 45,7 22,5 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

a – zaradi nedoseganja pogojev, potrebnih za izvedbo Pearsonovega χ2-preizkusa, smo uporabili 

Kullbackov 2Ȋ-preizkus 

 

Na tem mestu nas je zanimalo še, kako pomembno je znanje slovenščine za učence 

priseljence pri pouku angleščine. Učence smo vprašali, ali učiteljice angleščine med poukom 

velikokrat govorijo slovensko in ali jim to povzroča kakšne dodatne težave. Kot lahko 

vidimo v Tabeli 26, so nam vsi učenci potrdili, da učiteljice angleščine pri pouku uporabljajo 

tudi slovenščino (večinoma za dodatno razlago snovi in kadar kdo izmed učencev česa ne 

razume). Večini (63,6 %) uporaba jezika okolja pri pouku angleščine ni moteča. Kadar 

razlage v slovenščini ne razumejo, se lahko vedno obrnejo na učiteljico, da jim povedano 
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razloži v jeziku, ki ga razumejo, nekaterim pomagajo tudi drugi učenci priseljenci, ki 

govorijo njihov materni jezik in že dobro razumejo jezik okolja (glej Tabelo 27). Eden izmed 

intervjuvanih učencev nam je tudi povedal, da mu raba slovenščine pri pouku angleščine 

pomaga pri učenju slovenščine, saj dobro razume angleško in se na tak način uči tudi 

slovenskega jezika. Moramo pa ob teh rezultatih pripomniti, da so med intervjuvanimi 

učenci vsi dobro razumeli ali slovensko ali angleško – lahko pa si predstavljamo, da so 

učenci, ki ne razumejo nobenega od navedenih jezikov, postavljeni v precej težji položaj.  

 
Tabela 26: Učenci priseljenci o uporabi slovenščine pri pouku angleščine s strani učiteljic 

Kategorija 

Intervjuvanci 
Skupaj 
f (f %) 

Osnovna šola A Osnovna šola B 

f (f %) f (f %) 

 Učiteljica angleščine pri pouku uporablja tudi 
slovenščino 

7 (100,0) 4 (100,0) 11 (100,0) 

Skupaj 7 (100,0) 4 (100,0) 11 (100,0) 

 

Tabela 27: Učenci priseljenci o doživljanju uporabe slovenščine pri pouku angleščine  

Kategorija 

Intervjuvanci 
Skupaj 
f (f %) 

Osnovna šola A Osnovna šola B 

f (f %) f (f %) 

 Uporaba slovenščine pri pouku angleščine me ne moti 5 (71,4) 2 (50,0) 7 (63,6) 

Uporaba slovenščine pri pouku angleščine me moti 1 (14,3)  1 (9,1) 

Kadar razlage v slovenščini ne razumem, vprašam 
učiteljico, kaj je povedala  

4 (57,1)  4 (36,4) 

Razlago v slovenščini razumem 2 (28,6) 2 (50,0) 4 (36,4) 

Razlaga v slovenščini mi je všeč, ker se tako učim tudi 
slovensko 

1 (14,3)  1 (9,1) 

Kadar razlage ne razumem, se obrnem na sošolko, ki 
je prišla v Slovenijo iz iste države kot jaz, a je tu že dlje 
in jezik okolja dobro razume 

1 (14,3)  1 (9,1) 

Skupaj 7 (100,0) 4 (100,0) 11 (100,0) 

 

Glede na predstavljene rezultate ugotavljamo, da ponujena količina šolskih ur dodatnega 

učenja slovenščine nima neposrednega vpliva na učenčeve učne težave in učni uspeh pri 

pouku angleščine. Večini učencev priseljencev uporaba slovenščine med poukom angleščine 

niti ni moteča. Pa vendar kljub temu menimo, da znanje slovenščine posredno vpliva na 

(ne)uspeh učenca pri angleščini. Tudi učiteljice angleščine v višjih razredih ocenjujejo 

učenčevo znanje slovenščine kot pomemben dejavnik za njegov (ne)uspeh pri pouku 

angleščine. Če izpustimo pomen znanja jezika okolja za socialno vključenost in počutje 

učenca v novem okolju (kar bomo raziskali v nadaljevanju), smo ugotovili, da je med 

pogostimi razlogi za učenčeve učne težave pri angleščini tudi njihova preobremenjenost, ki 

jo občutijo ob težavah pri drugih učnih predmetih. Večja količina ponujene pomoči pri 

učenju jezika okolja bi zato lahko pomenila, da bi se ti učenci hitreje in lažje naučili tega 

jezika, bi lažje sodelovali pri pouku in imeli manj (učnih) težav pri drugih učnih predmetih, 

zaradi česar bi se lahko bolje posvetili tudi učenju angleščine.   
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8.2.1.3 Možnosti učenja materinščin(e) učencev priseljencev  

 

O pomenu znanja materinščine smo pisali že v teoretičnem delu. Ne le, da (glede na rezultate 

dosedajšnjih raziskav) znanje materinščine vpliva na usvajanje in učenje drugih jezikov, z 

njenim učenjem se učencem priseljencem omogoča tudi razvoj lastne identitete. Ugotovitev, 

da učiteljice angleščine učenčevo znanje materinščine ocenjujejo kot manj pomemben 

dejavnik (celo najmanj med izbranimi dejavniki) za učenčev (ne)uspeh pri pouku angleščine, 

je zato toliko bolj zaskrbljujoča. Zanimalo nas je, kako je z učenjem materinščin(e) učencev 

priseljencev na slovenskih osnovnih šolah. Kot je razvidno iz Tabele 28, je na vprašanje o 

tem, ali šola, kjer poučujejo, ponuja učenje materinih jezikov učencev priseljencev, 

pritrdilno odgovorila manj kot desetina vprašanih.  

 

Tabela 28: Učiteljice angleščine o izvajanju učenja maternega jezika učencev priseljencev na šoli, 

kjer poučujejo 

Je na šoli, kjer poučujete, organizirano poučevanje maternih 
jezikov učencev priseljencev? Frekvenca Delež vrednosti (%) 

 Da. 9 6,9 

Ne. 114 87,7 

Ne vem. 7 5,4 

Skupaj 130 100,0 

 

O poučevanju maternih jezikov učencev priseljencev na osnovnih šolah, zajetih v vzorec, 

smo želeli izvedeti še nekoliko več. Ugotovili smo, da se med tistimi šolami, ki ponujajo 

takšno učenje, izvaja poučevanje albanščine, hrvaščine, makedonščine, bosanščine, 

francoščine (kot neobvezni izbirni predmet), madžarščine, romščine, ruščine in srbščine 

(glej Graf 10). Kot je razvidno iz Grafa 10 (izmed devetih anketirank, ki potrjujejo, da se 

učenci priseljenci na šoli, kjer poučujejo, lahko učijo svoje materinščine) tri anketiranke 

navajajo, da se na šoli, kjer poučujejo, izvaja učenje albanščine, prav toliko jih odgovarja, 

da na njihovi šoli poteka učenje hrvaščine, dve anketiranki navajata, da se na njihovi šoli 

izvaja učenje makedonščine, učenje vseh ostalih navedenih jezikov pa navaja po ena 

anketiranka. Večinoma tovrstno učenje poteka 1-krat tedensko, njegovi izvajalci pa so 

navadno zunanji izvajalci ali zaposleni na šoli (glej Tabelo 29). Glede na to, da je med učenci 

priseljenci na šolah, kjer poučujejo anketiranke, velik delež učencev iz Severne Makedonije 

(kar smo ugotovili v podpoglavju 7.3.2 Vzorec kvantitativnega dela raziskave – Graf 9), nas 

preseneča majhen delež izvajanja poučevanja makedonščine, saj je Severna Makedonija 

edina država, s katero ima Slovenija sklenjen krovni dvostranski sporazum – Republika 

Severna Makedonija je edina država, ki v skladu s svojo zakonodajo makedonskim učencem 

priseljencem v Sloveniji sama zagotovi učiteljico makedonščine, Slovenija pa mora pri tem 

zagotoviti le prostor, v katerem bo ta pouk potekal (Eurydice, 2011). To kaže predvsem na 

to, da majhen delež izvajanja učenja materinščine ni le odraz težav s financiranjem takšnega 

poučevanja, ampak očitno tudi nezainteresiranosti njegovega izvajanja. Če se navežemo na 

ugotovitve nekaterih raziskav (npr. Čančar, 2011; Peček in Lesar, 2006; Soklič, 2012) lahko 

trdimo, da se v slovenski osnovni šoli še vedno premalo zavedamo pomena učenja 

materinščin(e) učencev priseljencev. 
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Graf 10: Materni jeziki učencev priseljencev, katerih učenje izvajajo šole, zajete v našem vzorcu, ter 

število anketirank, ki navajajo učenje teh jezikov 

 
 

Tabela 29: Učiteljice angleščine o količini izvajanja in izvajalcih učenja materinščine učencev 

priseljencev na šoli, kjer poučujejo 

 

Zanimalo nas je, ali na možnost učenja materinščine učencev priseljencev na slovenskih 

osnovnih šolah vplivata število učencev priseljencev na šoli in velikost šole. Kot je prikazano 

v Tabeli 30, se med šolami z različnim številom učencev priseljencev (vključno z 2. 

generacijo) glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike [2Ȋ(4) = 11,466,  α = 0,022].  

 
Tabela 30: Učiteljice angleščine o izvajanju učenja maternega jezika učencev priseljencev na šoli, 

kjer poučujejo, glede na število učencev priseljencev (vključno z 2. generacijo) na šoli 

Je na šoli, kjer poučujete, organizirano 
poučevanje maternih jezikov učencev 
priseljencev? 

Št. uč. pris. (1. in 2. gen.) na šoli  

Skupaj  2Ȋ g α Podpovpr. 
št. pris. 

Povpr. št. 
pris. 

Nadpovpr. 
št. pris. 

 Da. Število vrednosti 1 2 6 9 11,466 4 ,022 

Delež vrednosti (%)  1,5 15,4 17,1 7,9 

Ne. Število vrednosti 61 11 26 98 

Delež vrednosti (%)  92,4 84,6 74,3 86,0 

Ne vem. Število vrednosti 4 0 3 7 

Delež vrednosti (%)  6,1 0,0 8,6 6,1 

Skupaj Število vrednosti 66 13 35 114 

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega vzorca (%) 57,9 11,4 30,7 100,0 

Legenda: 2Ȋ – vrednost Kullbackovega preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja pomembnosti 

 

Koliko šolskih ur na teden je učencem priseljencem na šoli, kjer 
poučujete, ponujeno učenje materinščine in kdo te ure izvaja? 

Frekvenca Delež vrednosti (%) 

Izvajanje  
1-krat tedensko 7 77,8 

Ne vem  1 11,1 

Neobvezni učni predmet – po učnem načrtu 1 11,1 

 Izvajalci 
Zaposleni na šoli 5 55,6 

Zunanji izvajalci 6 66,7 

Prostovoljci 1 11,1 
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Izmed vseh šol v našem vzorcu, ki ponujajo učenje materinščine učencev priseljencev, jih 

ima dve tretjini nadpovprečno število učencev priseljencev. Med šolami z nadpovprečnim 

številom učencev priseljencev (vključno z 2. generacijo) jih 17,1 % ponuja učenje njihove 

materinščine, med šolami s povprečnim številom teh učencev jih to možnost ponuja 15,4 %, 

med šolami s podpovprečnim številom učencev priseljencev pa je le 1,5 % takih, ki ponujajo 

možnost učenja njihovega maternega jezika (glej Tabelo 30).  

 

Razlik pri možnosti učenja materinščine glede na velikost šole nismo zaznali [2Ȋ(4) = 1,311,  

α = 0,859]. Med šolami v našem vzorcu, ki ponujajo učenje materinščine učencev 

priseljencev, je enak delež majhnih, srednje velikih in velikih šol (po 33,3 %).  

 

O možnosti učenja materinščine v Sloveniji smo vprašali tudi intervjuvane učence 

priseljence (glej Tabelo 31). Vsi razen učenca, katerega materni jezik je angleščina, so nam 

povedali, da se maternega jezika na šoli ne učijo in niti ne vejo, ali obstaja možnost, da bi se 

lahko materinščine učili kjerkoli v svoji okolici. Vprašali smo jih, ali materni jezik govorijo 

doma, v družinskem krogu, kar so nam prav vsi potrdili. Ob tem smo izvedeli, da jih dobra 

četrtina med njimi v maternem jeziku ne zna brati in pisati, saj so bodisi zapustili matično 

državo preden so se tam začeli učiti branja in pisanja, bodisi so se branja in pisanja v matični 

državi učili le malo časa in imajo sedaj, ob neuporabi tega znanja, težave z njegovim 

priklicom: 

 »I can read, just I cannot.. I can know a little bit of writing.. just sadly.. I went out of 

England when I was in grade one.« »Do you learn writing and reading in English 

here in Slovenia?« »I do read English books … but I most likely read Slovene books 

and write in Slovene.«  

 »Can you also read and write in your mother language?« »Amm, no. I just speak.« 

 »Znaš v tem jeziku tudi kaj napisati in kaj prebrati?« »Mmmm, ja. Ampak pisati sem 

že malce pozabila.« 

 

Tabela 31: Učenci priseljenci o svojem znanju in uporabi materinščine v Sloveniji 

Kategorija 

Intervjuvanci 
Skupaj 
f (f %) 

Osnovna šola A Osnovna šola B 

f (f %) f (f %) 

 Ni možnosti učenja materinščine v slovenski OŠ 7 (100,0) 3 (75,0) 10 (90,9) 

Uporaba materinščine doma  7 (100,0) 4 (100,0) 11(100,0) 

V šoli se v materinščini pogovarjam z drugimi učenci 
priseljenci, ki poznajo ta jezik 

3 (42,9)  3 (27,3) 

Znanje branja v materinščini 6 (85,7) 4 (100,0) 10 (90,9) 

Znanje pisanja v materinščini 6 (85,7) 2 (50,0) 8 (72,7) 

Skupaj 7 (100,0) 4 (100,0) 11(100,0) 

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Preverili smo, ali možnost učenja materinščine učencev priseljencev vpliva na njihovo 

(ne)uspešnost pri pouku angleščine. Pri tem smo uporabili podatke ocen anketiranih učiteljic 

o učnem uspehu in učnih težavah učencev priseljencev pri angleščini ter podatke o tem, ali 

na šoli anketirank izvajajo poučevanje maternih jezikov učencev priseljencev. Te povezave 
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nismo uspeli dokazati. Na vzorcu smo sicer zaznali, da anketiranke, ki poučujejo na šolah, 

kjer ponujajo učenje materinščin(e) učencev priseljencev, v večjem deležu opažajo, da ti 

učenci ne dosegajo slabšega učnega uspeha in tudi nimajo več učnih težav, kot njihovi 

nepriseljeni vrstniki, a zaradi izjemno majhnega vzorca (9 anketirank) teh ugotovitev ne 

moremo posplošiti.    

 

8.2.1.4 Dodatna pomoč, ki jo šole ponujajo pri učenju angleščine 

 

Predvsem učiteljice angleščine višjih razredov OŠ dodatno pomoč, ki jo učencem ponuja 

šola, ocenjujejo kot pomemben dejavnik za učenčevo (ne)uspešnost pri pouku angleščine. 

Zanimalo nas je, katere oblike pomoči šole ponujajo učencem priseljencem pri učenju 

angleščine. Kot je razvidno iz Tabele 32, lahko učenci priseljenci poiščejo pomoč predvsem 

pri dopolnilnem pouku, tudi individualni skupinski pomoči, približno tretjini je ta pomoč 

omogočena pri urah dodatne strokovne pomoči, približno petina anketirank pa še navaja, da 

šola, kjer poučujejo, podpira dodatno pomoč pri angleščini v obliki tutorstva (vrstniška 

pomoč). Štiri anketiranke so dodatno zapisale, da se učencem priseljencem pomoč pri 

angleščini na šoli, kjer poučujejo, ponuja v obliki mentorskih ur učiteljic, pomoči javnih 

delavcev pred ali po pouku in obliki medvrstniške pomoči (ne kot tutorstvo).   

 

Tabela 32: Učiteljice angleščine o dodatni pomoči pri učenju angleščine na šoli, kjer poučujejo 

Katere oblike dodatne pomoči vaša šola nudi učencem 
priseljencem pri angleščini?  

Frekvenca  Delež vrednosti (%) 

Dopolnilni pouk 91 70,0 

Individualna skupinska pomoč (ISP) 69 53,1 

Dodatna strokovna pomoč (DSP) 45 34,6 

Tutorstvo (oblika vrstniške pomoči) 25 19,2 

Posebna skupina – pripravljalnica 1 0,8 

Drugo 4 3,1 

Ne izvajamo dodatnega učenja 7 5,4  

Numerus 130 100,0 

 

Zanimalo nas je, ali je med ponujenimi oblikami dodatne pomoči pri učenju angleščine 

možno zaznati razlike glede na število učencev priseljencev (vključno z 2. generacijo) na 

šoli in glede na velikost šole. V obeh primerih Pearsonov χ2-preizkus (oz. Kullbackov 2Ȋ-

preizkus, kjer pogoji za Pearsonov χ2-preizkus niso bili doseženi) ni pokazal statistično 

pomembnih razlik (glej Tabeli 33 in 34). Kljub temu lahko na svojem vzorcu opazimo, da 

šole z nadpovprečnim in podpovprečnim številom učencev priseljencev izvajajo tutorstvo v 

precej večjem deležu kot šole s povprečnim številom učencev priseljencev, poleg tega ena 

anketiranka, ki poučuje na šoli z nadpovprečnim številom učencev priseljencev, navaja, da 

izvajajo tudi pripravljalnico za učenje angleščine (glej Tabelo 33). Nekaj razlik na vzorcu 

zaznavamo tudi v raznolikosti ponujenih oblik dodatne pomoči za učenje angleščine na šoli 

glede na velikost šole. Opažamo namreč, da velike šole v nekoliko večji meri ponujajo 

pomoč angleščine znotraj individualne skupinske pomoči, pa tudi dodatne strokovne 

pomoči, tutorstvo pa se v nekoliko večji meri izvaja na srednje velikih šolah (glej Tabelo 

34).  
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Tabela 33: Učiteljice angleščine o dodatni pomoči pri učenju angleščine glede na št. učencev 

priseljencev (vključno z 2. generacijo) na šoli  

Katere oblike dodatne pomoči vaša šola nudi 
učencem priseljencem pri angleščini? 

Št. uč. pris. (1. in 2. gen.) na šoli  

χ2 g α Podpovpr. 
št. pris. 

Povprečno 
št. pris. 

Nadpovpr. 
št. pris. 

 Dopolnilni pouk Število vrednosti 45 9 25 ,113 2 ,945 

Delež vrednosti (%)  68,2 69,2 71,4 

Individualna skupinska 
pomoč (ISP) 

Število vrednosti 35 9 17 1,641 2 ,440 

Delež vrednosti (%)  53,0 69,2 48,6 

Dodatna strokovna 
pomoč (DSP) 

Število vrednosti 23 5 11 ,237 2 ,888 

Delež vrednosti (%)  34,8 38,5 31,4 

Tutorstvo (oblika 
vrstniške pomoči) 

Število vrednosti 13 1 8 1,416 2 ,493 

Delež vrednosti (%)  19,7 7,7 22,9 

Posebna skupina – 
pripravljalnica 

Število vrednosti 0 0 1 2,382a 2 ,304 

Delež vrednosti (%)  0,0 0,0 2,9 

Ne izvajamo dodatnega 
učenja 

Število vrednosti 5 0 1 2,517 2 ,284 

Delež vrednosti (%)  7,6 0,0 2,9 

Drugo Število vrednosti 1 0 1  

Delež vrednosti (%)  1,5 0,0 2,9 

Skupaj Število vrednosti 66 13 35  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega 
vzorca (%) 

57,9 11,4 30,7 

 

Tabela 34: Učiteljice angleščine o dodatni pomoči pri učenju angleščine glede na velikost šole  

Katere oblike dodatne pomoči vaša šola nudi 
učencem priseljencem pri angleščini? 

Velikost šole 

χ2 g α Manjša 
šola 

Srednje 
velika šola 

Velika 
šola 

 Dopolnilni pouk Število vrednosti 27 42 21 ,450 2 ,798 

Delež vrednosti (%)  65,9 71,2 72,4 

Individualna skupinska 
pomoč (ISP) 

Število vrednosti 19 29 20 4,041 2 ,133 

Delež vrednosti (%)  46,3 49,2 69,0 

Dodatna strokovna 
pomoč (DSP) 

Število vrednosti 11 21 12 1,707 2 ,426 

Delež vrednosti (%)  26,8 35,6 41,4 

Posebna skupina – 
pripravljalnica 

Število vrednosti 0 0 1 3,012a 2 ,222 

Delež vrednosti (%)  0,0 0,0 3,4 

Tutorstvo (oblika 
vrstniške pomoči) 

Število vrednosti 6 15 4 2,550 2 ,279 

Delež vrednosti (%)  14,6 25,4 13,8 

Ne izvajamo 
dodatnega učenja 

Število vrednosti 4 2 1 2,024 2 ,363 

Delež vrednosti (%)  9,8 3,4 3,4 

Drugo Število vrednosti 1 2 1  

Delež vrednosti (%)  2,4 3,4 3,4 

Skupaj Število vrednosti 41 59 29  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega 
vzorca (%) 

31,8 45,7 22,5 

 

Velika večina anketirank ocenjuje, da šole, na katerih poučujejo, stremijo k čim boljši 

vključenosti učencev priseljencev, kljub temu da je med šolami možno opaziti precejšnje 

razlike. Že s trditvijo, ali je na šoli mogoče opaziti prepletanje različnih kultur, se strinja le 

dobra polovica vprašanih. Ugotovili smo, da na izbranem vzorcu šole z nadpovprečnim 

številom učencev priseljencev tem učencem ponujajo boljše pogoje za njihovo vključevanje 

v novo okolje kot druge šole – ponujajo jim večjo količino dodatnega učenja slovenščine, 
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več oblik dodatne pomoči (pri slovenščini in angleščini), obstaja pa tudi večja možnost, da 

učencu priseljencu ponujajo učenje njegove materinščine. Ob tem bi opozorili na nevarnost 

nenamernega »getoiziranja« šol. Menimo, da so šole z več prilagoditvami učencem 

priseljencem seveda bolj privlačne za te učence. Če se na neko šolo vpisuje večji delež 

učencev priseljencev, lahko to privede do izpisovanja učencev večinske populacije iz te šole 

(Hanuš, 2010). To lahko (do neke mere) pojasnjuje, zakaj je v našem vzorcu najmanj šol s 

povprečnim št. učencev priseljencev in zakaj je tako veliko šol s podpovprečnim in 

nadpovprečnim št. uč. priseljencev. Ob tem se sprašujemo ali morda nekatere šole učencem 

priseljencem namerno ne ponudijo večje količine dodatne pomoči, saj bi s tem lahko 

pritegnili več učencev te populacije. Presenetila nas je nizka ocenjenost pomembnosti 

jezikovnega (pred)znanja učencev priseljencev (s strani anketirank) za učenčevo 

(ne)uspešnost pri pouku angleščine. Pri tem bi posebej izpostavili slabo zavedanje pomena 

maternega jezika za učenje in usvajanje drugih jezikov. Da je v Sloveniji to zavedanje precej 

slabo, poročajo že mnoge raziskave (npr. Čančar, 2011; Lesar, 2009; Soklič, 2012), ne 

nazadnje o tem zgovorno priča tudi majhen delež izvajanja poučevanja maternih jezikov 

učencev priseljencev na slovenskih osnovnih šolah, a smo kljub temu pričakovali, da bo to 

med učiteljicami angleščine nekoliko višje.  

 

8.2.2 Učenci priseljenci prve generacije in razredno učno okolje  

 

Znotraj sklopa razredno učno okolje smo preverili, kako anketiranke ocenjujejo svojo 

usposobljenost za poučevanje učencev priseljencev, kje so pridobile potrebno znanje, kaj 

jim predstavlja pri poučevanju te populacije največje težave in na koga se lahko pri tem 

obrnejo. Posebno pozornost smo namenili tudi analizi socialne vključenosti učencev 

priseljencev v razredu – kako jih sprejemajo vrstniki ter kakšno je pri pouku angleščine 

njihovo počutje in njihova motivacija za učenje.  

 

8.2.2.1 Učiteljice angleščine o svoji usposobljenosti poučevanja učencev 

priseljencev  

 

Anketiranke smo najprej prosili, da na štiristopenjski lestvici, kjer pomeni 1 – zelo slabo, 2 

– slabo, 3 – dobro in 4 – zelo dobro, ocenijo svojo začetniško in današnjo usposobljenost 

poučevanja učencev priseljencev. Iz vzorčnih aritmetičnih sredin (glej Tabelo 35) lahko 

razberemo, da se anketiranke, ko so se s poučevanjem učencev priseljencev prve generacije 

srečale prvič, niso počutile najbolj usposobljene za to – svojo takratno usposobljenost so 

ocenile med slabo in dobro (M = 2,54) – svojo današnjo usposobljenost pa v povprečju 

ocenjujejo kot dobro (M = 2,94). Kljub temu da je v usposobljenosti anketirank ob prvem 

poučevanju učencev priseljencev in danes viden napredek in se v povprečju anketiranke 

dandanes počutijo bolj usposobljene za poučevanje učencev priseljencev kot na začetku, 

nekatere med njimi tudi današnjo usposobljenost ocenjujejo kot zelo slabo. Iz Tabele 35 je 

razvidno tudi, da učiteljice, ki poučujejo angleščino 6.–9. razreda svojo (tako začetniško kot 

današnjo) usposobljenost poučevanja učencev priseljencev ocenjujejo precej slabše kot 
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druge anketiranke. Enosmerna analiza varianc (ANOVA) je v vzorcu med učiteljicami 

angleščine, ki poučujejo v različnih razredih OŠ, pokazala statistično pomembne razlike 

glede tega, kako ocenjujejo svojo današnjo usposobljenost poučevanja učencev priseljencev 

[F = 3,782, α = 0,026]. Učiteljice angleščine 6.–9. razreda jo ocenjujejo pomembno slabše 

kot učiteljice, ki angleščino poučujejo 1.–5. razreda ali enakomerno, 1.–9. razreda. Razlike 

v oceni svoje začetniške usposobljenosti pa se med anketirankami, ki poučujejo v različnih 

razredih OŠ, niso izkazale za statistično pomembne [F = 1,631, α = 0,200].  

 

Tabela 35: Učiteljice angleščine o svoji začetniški in današnji usposobljenosti poučevanja učencev 

priseljencev glede na razrede, v katerih večinoma poučujejo 

Kako ocenjujete svojo 
usposobljenost za 
poučevanje učencev 
priseljencev … 

N 
1          

f % 
2          

f % 
3          

f % 
4          

f % 
M σ 

Test 
homogenosti 

varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

na začetku 
kariere 

1.–5. r. 42 7,1 35,7 38,1 19,0 2,69 ,869 ,434 ,649 1,631 ,200 

6.–9. r. 43 16,3 34,9 44,2 4,7 2,37 ,817 

1.–9. r. 28 3,6 46,4 39,3 10,7 2,57 ,742 

Skupaj 113 9,7 38,1 40,7 11,5 2,54 ,824 

danes 1.–5. r. 42 4,8 16,7 50,0 28,6 3,02 ,811 1,385 ,255 3,782 ,026 

6.–9. r. 43 2,3 27,9 65,1 4,7 2,72 ,591 

1.–9. r. 28 3,6 0,0 75,0 21,4 3,14 ,591 

Skupaj 113 3,5 16,8 61,9 17,7 2,94 ,698 

Legenda: N – numerus, 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro, f % – delež vrednosti, M 

– aritmetična sredina in σ – standardni odklon, F – vrednost testa, α – stopnja pomembnosti.  

 

Preverili smo, ali se med anketirankami morda pojavljajo razlike v oceni svoje začetniške in 

današnje usposobljenosti poučevanja učencev priseljencev glede na njihovo delovno dobo v 

šolstvu. Kot je prikazano v Tabeli 36 enosmerna analiza (ANOVA) v tem primeru ni 

pokazala statistično pomembnih razlik – [F = 0,950, α = 0,438] in [F = 0,816, α = 0,518].  

 
Tabela 36: Učiteljice angleščine o svoji začetniški in današnji usposobljenosti poučevanja učencev 

priseljencev glede na njihovo delovno dobo v šolstvu  

Kako ocenjujete svojo 
usposobljenost za 
poučevanje učencev 
priseljencev … 

N 
1          

f % 
2          

f % 
3          

f % 
4          

f % 
M σ 

Test 
homogenosti 

varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

na začetku 
kariere 

do 3 let 12 0,0 33,3 66,7 0,0 2,67 ,492 1,284 ,281 ,950 ,438 

3-6 let 14 21,4 42,9 28,6 7,1 2,21 ,893 

7-18 let 43 4,7 46,5 37,2 11,6 2,56 ,765 

19-30 let 30 13,3 36,7 36,7 13,3 2,50 ,900 

nad 31 let 14 14,3 14,3 50,0 21,4 2,79 ,975 

Skupaj 113 0,0 33,3 66,7 0,0 2,54 ,824 

danes do 3 let 12 0,0 16,7 75,0 8,3 2,92 ,515 2,035 ,095 ,816 ,518 

3-6 let 14 14,3 21,4 50,0 14,3 2,64 ,929 

7-18 let 43 0,0 18,6 67,4 14,0 2,95 ,575 

19-30 let 30 3,3 20,0 50,0 26,7 3,00 ,788 

nad 31 let 14 7,1 0,0 71,4 21,4 3,07 ,730 

Skupaj 113 3,5 16,8 61,9 17,7 2,94 ,698 

Legenda: N – numerus, 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – dobro, 4 – zelo dobro, f % – delež vrednosti, M 

– aritmetična sredina in σ – standardni odklon, F – vrednost testa, α – stopnja pomembnosti.  
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Iz vzorčnih aritmetičnih srednih lahko kljub temu razberemo, da svojo tako začetniško kot 

današnjo usposobljenost poučevanja najbolje ocenjujejo anketiranke z najdaljšo delovno 

dobo, najslabše pa ju ocenjujejo anketiranke z delovno dobo 3–6 let. Zanimiv je podatek, da 

so svojo začetniško usposobljenost poučevanja učencev priseljencev precej dobro (glede na 

druge anketiranke) ocenile tudi anketiranke z delovno dobo 0–3 let (glej Tabelo 36). 

 

Zanimalo nas je, ali učiteljičina usposobljenost poučevanja učencev priseljencev vpliva na 

(ne)uspešnost učencev priseljencev pri pouku angleščine. Uporabili smo podatke 

učiteljičinih samoocen svoje današnje usposobljenosti poučevanja učencev priseljencev in 

njihovo oceno, ali pri učencih priseljencih opažajo slabši učni uspeh in/ali več učnih težav 

kot pri nepriseljenih učencih. Da smo zagotovili pogoje za izvedbo Pearsonovega χ2-

preizkusa, smo uporabili združevanje kategorij. Pri tem smo kategoriji »zelo slaba« in 

»slaba« združili v kategorijo »slaba« (usposobljenost), kategoriji »dobra« in »zelo dobra« 

pa smo združili v kategorijo »dobra« (usposobljenost). Rezultati so pokazali, da učiteljičina 

samoocena usposobljenosti poučevanja učencev priseljencev pomembno vpliva na to, ali 

imajo ti učenci pri pouku angleščine več učnih težav kot njihovi nepriseljeni vrstniki [χ2(1) 

= 5,067, α = 0,024], glede učnega uspeha učencev priseljencev pa na svojem vzorcu nismo 

uspeli dokazati te povezave. Kljub temu smo na vzorcu zaznali, da anketiranke, ki svojo 

usposobljenost poučevanja učencev priseljencev ocenjujejo kot dobro, v večji meri opažajo, 

da ti učenci pri pouku angleščine ne dosegajo slabšega učnega uspeha kot njihovi 

nepriseljeni vrstniki.  

 

Želeli smo izvedeti, kje so anketiranke pridobile večino svojega znanja za poučevanje 

učencev priseljencev prve generacije. Pri tem smo jim podali sedem odgovorov in možnost 

»drugo«, kamor so lahko zapisale lasten odgovor. Med danimi odgovori so lahko izbrale 

največ tri odgovore. Glede na celoten vzorec je največ anketirank (78,6 %) odgovorilo, da 

so večino svojega znanja o poučevanju učencev priseljencev pridobile iz dosedanjih 

izkušenj. Ta odgovor so izbrale v največji meri, ne glede na to, v katerih razredih večinoma 

poučujejo. Svoje znanje o poučevanju učencev priseljencev sicer pogosto pridobivajo še 

samoiniciativno s prebiranjem strokovne literature (33,9 %), na dodatnih izobraževanjih, ki 

se jih udeležijo samoiniciativno (33,9 %) in iz izkušenj drugih učiteljic (29,5 %). Na drugi 

strani pa je najmanj anketirank izbralo odgovor, da so tovrstno znanje pridobile na fakulteti, 

v okviru študija (8,9 %). Iz odgovorov, predstavljenih v Tabeli 37, lahko opazimo, da se 

učiteljice nižjih razredov pri pridobivanju znanja o poučevanju učencev priseljencev bolj 

zanašajo same nase – znanje pridobivajo predvsem iz lastnih izkušenj, iz literature in v 

pomembno večjem deležu kot druge anketiranke tudi iz dodatnih izobraževanj, ki se jih 

udeležijo samoiniciativno [χ2(2) = 8,125, α = 0,017] – medtem ko se učiteljice, ki poučujejo 

(tudi) v višjih razredih pri pridobivanju tega znanja v pomembno večjem deležu obračajo 

tudi na svoje kolegice (izkušnje drugih učiteljic) [2Ȋ(2) = 6,945, α = 0,031]. 
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Tabela 37: Učiteljice angleščine o pridobitvi svojega znanja o poučevanju učencev priseljencev 

Kje ste pridobili večino svojega znanja o 
poučevanju angleščine učencev priseljencev? 

Učiteljice večinoma 
poučujejo Skupaj χ2 g α 

1.–5. r. 6.–9. r. 1.–9. r. 

 Dosedanje izkušnje. Število vrednosti 29 36 23 88 3,747a 2 ,154 

Delež vrednosti (%)  69,0 85,7 82,1 78,6 

Dodatna izobraževanja, ki 
sem se jih udeležila 
samoiniciativno. 

Število vrednosti 21 9 8 38 8,125 2 ,017 

Delež vrednosti (%)  50,0 21,4 28,6 33,9 

Samoiniciativno prebiranje 
strokovne literature. 

Število vrednosti 18 12 8 38 2,390 2 ,303 

Delež vrednosti (%)  42,9 28,6 28,6 33,9 

Izkušnje drugih učiteljic. Število vrednosti 7 18 8 33 6,945a 2 ,031 

Delež vrednosti (%)  16,7 42,9 28,6 29,5 

Dodatna izobraževanja, ki 
jih je organizirala šola, kjer 
poučujem. 

Število vrednosti 7 11 6 24 1,131 2 ,568 

Delež vrednosti (%)  16,7 26,2 21,4 21,4 

Dodatna izobraževanja, ki 
mi jih je predlagalo 
vodstvo šole, kjer 
poučujem. 

Število vrednosti 3 5 6 14 3,156 2 ,206 

Delež vrednosti (%)  7,1 11,9 21,4 12,5 

Fakulteta v okviru študija. Število vrednosti 5 1 4 10 4,318a 2 ,115 

Delež vrednosti (%)  11,9 2,4 14,3 8,9 

Drugo. Število vrednosti 0 0 0 0  

Delež vrednosti (%)  0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj Število vrednosti 42 42 28 112   

 Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega 
vzorca (%) 

    

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

a – zaradi nedoseganja pogojev, potrebnih za izvedbo Pearsonovega χ2-preizkusa, smo uporabili 

Kullbackov 2Ȋ-preizkus 

 

Kaj pa anketirankam predstavlja največje težave pri poučevanju učencev priseljencev prve 

generacije? Na to vprašanje smo podali šest odgovorov in možnost »drugo«, anketiranke pa 

so med odgovori lahko izbrale le enega. Kot najpogostejša odgovora so navedle, da pri 

poučevanju učencev priseljencev nimajo posebnih težav (dobra četrtina) ter da jim največ 

težav povzročata diferenciacija in individualizacija pouka (slaba četrtina) (glej Tabelo 38). 

Temu z nekoliko nižjimi deleži sledijo odgovori, da jim pri poučevanju učencev priseljencev 

največje težave predstavljajo sodelovanje s starši učencev priseljencev (13,3 %), 

posredovanje učne snovi (11,5 %), ocenjevanje znanja (10,6 %) ter (z najmanjšim deležem) 

socialno vključevanje učencev priseljencev v razred (9,7 %). Možnost »drugo« je izbralo 5 

anketirank, ki so zapisale, da jim pri poučevanju te populacije učencev največje težave 

predstavlja učenčevo predznanje, jezik in razlaga, ko nastopijo težave, kar bi lahko 

pomenilo, da imajo težave pri posredovanju učne snovi, ocenjevanju znanja ter diferenciaciji 

in individualizaciji pouka. Preverili smo, ali med odgovori anketirank obstajajo razlike glede 

na razrede poučevanja, pri čemer je Kullbackov preizkus pokazal statistično pomembne 

razlike le pri posredovanju učne snovi [2Ȋ(2) = 6,732,  α = 0,035]. Gre za težavo, s katero se 

sooča pomembno več učiteljic angleščine (tudi) višjih razredov OŠ. Na vzorcu smo med 

anketirankami, ki poučujejo v različnih razredih, zaznali razlike v njihovih odgovorih še pri 

diferenciaciji in individualizaciji pouka, sodelovanju s starši priseljencev in pri odgovoru, 
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da pri poučevanju te populacije učencev nimajo posebnih težav. Da je njihova največja 

težava pri poučevanju učencev priseljencev diferenciacija in individualizacija pouka 

pogosteje (to je celo njihov najpogostejši odgovor) navajajo učiteljice, ki angleščino 

poučujejo (tudi) v višjih razredih OŠ. S sodelovanjem s starši učencev priseljencev imajo v 

nekoliko večji meri težave učiteljice nižjih razredov OŠ, na drugi strani pa to težavo zelo 

redko omenjajo učiteljice, ki poučujejo enakomerno, 1.–9. razreda. Da pri poučevanju te 

populacije učencev nimajo posebnih težav, so pogosteje navajale učiteljice nižjih razredov, 

kar lahko povežemo z ugotovitvijo, da po oceni učiteljic te učenci pri pouku angleščine 

večinoma nimajo več učnih težav, kot njihovi nepriseljeni vrstniki.   

 

Tabela 38: Učiteljice angleščine o težavah pri poučevanju učencev priseljencev glede na razrede, v 

katerih večinoma poučujejo 

Kaj vam predstavlja največje težave pri 
poučevanju učencev priseljencev? 

Učiteljice večinoma 
poučujejo Skupaj χ2 g α 

1.–5. r. 6.–9. r. 1.–9. r. 

 Nimam posebnih težav pri 
poučevanju učencev 
priseljencev. 

Število vrednosti 15 9 6 30 2,882 2 ,237 

Delež vrednosti (%)  35,7 20,9 21,4 26,5 

Diferenciacija in 
individualizacija pouka. 
 

Število vrednosti 8 11 8 27 ,947 2 ,623 

Delež vrednosti (%)  19,0 25,6 28,6 23,9 

Sodelovanje s starši 
učencev priseljencev. 
 

Število vrednosti 8 6 1 15 3,523 2 ,172 

Delež vrednosti (%)  19,0 14,0 3,6 13,3 

Posredovanje učne snovi. Število vrednosti 1 7 5 13 6,732a 2 ,035 

Delež vrednosti (%)  2,4 16,3 17,9 11,5 

Ocenjevanje znanja. Število vrednosti 4 6 2 12 ,916a 2 ,632 

Delež vrednosti (%)  9,5 14,0 7,1 10,6 

Socialno vključevanje 
učencev priseljencev v 
razred. 

Število vrednosti 4 2 5 11 3,270a 2 ,195 

Delež vrednosti (%)  9,5 4,7 17,9 9,7 

Drugo. Število vrednosti 2 2 1 5 
 

Delež vrednosti (%)  4,8 4,7 3,6 4,4 

Skupaj Število vrednosti 42 43 28 113   

 Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega 
vzorca (%) 

37,2 38,1 24,8 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

a – zaradi nedoseganja pogojev, potrebnih za izvedbo Pearsonovega χ2-preizkusa, smo uporabili 

Kullbackov 2Ȋ-preizkus 

 

Preverili smo še, ali se pri navajanju težav pri poučevanju učencev priseljencev med 

anketirankami pojavljajo razlike glede na njihovo delovno dobo. Pearsonov χ2-preizkus (oz. 

Kullbeckov preizkus, kjer niso bili izpolnjeni pogoji) ni pokazal nobenih statistično 

pomembnih razlik med njimi. Smo pa na svojem vzorcu zaznali, da imajo učiteljice z 

delovno dobo do 3 let glede na druge učiteljice več težav z diferenciacijo in individualizacijo 

pouka ter s sodelovanjem s starši učencev priseljencev. Učiteljice z delovno dobo 3–19 let 

imajo glede na druge anketiranke več težav s socialnim vključevanjem učencev priseljencev 

v razred, anketiranke z delovno dobo nad 19 let pa so glede na druge anketiranke v večji 
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meri izbrale odgovor, da imajo težave s posredovanjem učne snovi, ocenjevanjem znanja ali 

pa da pri poučevanju učencev priseljencev nimajo posebnih težav.  

 

Na tem mestu nas je zanimalo še, na koga se učiteljice angleščine po navadi obrnejo, kadar 

naletijo na težave pri poučevanju učencev priseljencev. Na vprašanje smo podali sedem 

odgovorov in možnost »drugo«. Anketiranke so lahko izbrale največ tri odgovore. Tabela 

39 kaže, da v takšnem primeru anketiranke največkrat poiščejo pomoč pri šolski svetovalni 

službi (62,2 %), razredničarki učenca (53,2 %) ali pa težave sproti rešujejo same (32,4 %). 

Na drugi strani se najmanjkrat obrnejo na druge učiteljice preko spleta (forumi ipd.) (2,7 %) 

in na šolsko multiplikatorko (5,4 %), kar najverjetneje nakazuje na to, da le malo osnovnih 

šol v vzorcu sodeluje pri projektih, znotraj katerih šole pridobijo multiplikatorje (npr. Izzivi 

medkulturnega sobivanja, Popestrimo šolo 2017–2021). Pearsonov χ2-preizkus med 

anketirankami, ki poučujejo v različnih razredih OŠ, ni pokazal nobenih statistično 

pomembnih razlik glede tega, na koga se ob težavah pri poučevanju učencev priseljencev 

anketiranke obrnejo. Kljub temu na svojem vzorcu lahko opazimo, da se učiteljice nižjih 

razredov v večji meri kot učiteljice (tudi) višjih razredov OŠ obrnejo na razredničarko 

učenca priseljenca pa tudi na strokovno literaturo. Na drugi strani se učiteljice (tudi) višjih 

razredov OŠ v večji meri obračajo na šolsko multiplikatorko. 

 

Tabela 39: Učiteljice angleščine o pomoči, kadar naletijo na težave pri poučevanju učencev 

priseljencev glede na razrede, v katerih večinoma poučujejo 

Na koga se po navadi obrnete, kadar naletite na 
težave pri poučevanju učencev priseljencev? 

Učiteljice večinoma 
poučujejo Skupaj  χ2 g α 

1.–5. r. 6.–9. r. 1.–9. r. 

 Šolska svetovalna služba. Število vrednosti 24 28 17 69 ,264 2 ,876 

Delež vrednosti (%)  60,0 65,1 60,7 62,2 

Razredničarka učenca. Število vrednosti 27 21 11 59 5,791 2 ,055 

Delež vrednosti (%)  67,5 48,8 39,3 53,2 

Težave sproti rešujem sama. Število vrednosti 11 14 11 36 1,045 2 ,593 

Delež vrednosti (%)  27,5 32,6 39,3 32,4 

Druge učiteljice na šoli.  Število vrednosti 10 10 10 30 1,465 2 ,481 

Delež vrednosti (%)  25,0 23,3 35,7 27,0 

Strokovna literatura. Število vrednosti 6 3 4 13 1,629a 2 ,443 

Delež vrednosti (%)  15,0 7,0 14,3 11,7 

Šolska multiplikatorka. Število vrednosti 0 3 3 6 5,854a 2 ,054 

Delež vrednosti (%)  0,0 7,0 10,7 5,4 

Druge učiteljice, preko 
spletnih strani (forumi ipd.). 

Število vrednosti 1 1 1 3 ,104a 2 ,949 

Delež vrednosti (%)  2,5 2,3 3,6 2,7 

Drugo. Število vrednosti 2 5 1 8  
Delež vrednosti (%)  5,0 11,6 3,6 7,2 

Skupaj Število vrednosti 40 43 28 111   

 Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega 
vzorca (%) 

36,0 38,7 25,2 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

a – zaradi nedoseganja pogojev, potrebnih za izvedbo Pearsonovega χ2-preizkusa, smo uporabili 

Kullbackov 2Ȋ-preizkus 
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8.2.2.2 Socialna vključenost učencev priseljencev v razredu  

 

Socialna vključenost je eden ključnih dejavnikov za psihosocialno dobrobit posameznika. 

Občutek pripadnosti in pozitivni odnosi z drugimi nedvomno sodita med temeljne človekove 

potrebe (npr. Lesar, 2018b; Lynch, Baker in Lyons, 2009; Štirn, Podlesek in Rutar, 2018). 

Če te potrebi nista zadovoljeni, lahko to precej negativno vpliva na posameznikovo 

delovanje. Raziskave (Centers for Disease Control, 2009; Osterman, 2000) potrjujejo, da je 

večji občutek pripadnosti povezan z boljšo učno uspešnostjo učenca, vpliva pa tudi na 

njegovo samovrednotenje, zaupanje vase, telesno in duševno zdravje in samo zadovoljstvo 

z življenjem. Na drugi strani ima socialna izključenost oziroma pomanjkanje občutka 

pripadanja negativen vpliv na posameznikovo počutje, duševno in telesno zdravje, 

samoregulacijo pa tudi na njegove akademske dosežke (Allen in Bowles, 2012; Ricard, 

2011). Prav zato smo želeli nekoliko več izvedeti tudi o socialni vključenosti učencev 

priseljencev pri pouku angleščine.  

 

Anketiranke smo prosili, da na petstopenjski lestvici, pri kateri je pomenilo 1 – zelo slabo, 

2 – slabo, 3 – srednje dobro, 4 – dobro in 5 – zelo dobro, ocenijo, kako učence priseljence v 

razredu sprejemajo vrstniki. Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da anketiranke v 

povprečju ocenjujejo, da vrstniki učence priseljence prve generacije sprejemajo dobro (M = 

3,76) (Tabela 40). Opazimo lahko, da nobena od anketirank, ki poučuje v nižjih razredih OŠ, 

ni izbrala ocene 1 ali 2, kar pomeni, da nobena učiteljica angleščine ne ocenjuje, da so učenci 

priseljenci nižjih razredov med vrstniki sprejeti slabše. Razpon ocen učiteljic višjih razredov 

OŠ in tistih, ki poučujejo v vseh razredih enakomerno, torej 1.–9. razreda, je sicer vključeval 

vse ocene, a analiza variance (ANOVA) med ocenami anketirank ni pokazala statistično 

pomembnih razlik [F = 2,545, α  = 0,083]. 

 

Tabela 40: Učiteljice angleščine o sprejemanju učencev priseljencev prve generacije s strani 

vrstnikov 

Kako (na splošno) učence 
priseljence sprejemajo 
vrstniki? 

N 
1          

f % 
2          

f % 
3          

f % 
4          

f % 
5          

f % 
M σ 

Test 
homogenosti 

varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

Učiteljice 
poučujejo 
večinoma 

1.–5. r. 40 0,0 0,0 27,5 45,0 27,5 4,00 ,751 2,363 ,099 2,545 ,083 

6.–9. r. 40 2,5 5,0 40,0 32,5 20,0 3,63 ,952 

1.–9. r. 28 3,6 0,0 39,3 46,4 10,7 3,61 ,832 

Skupaj 108 19 1,9 35,2 40,7 20,4 3,76 ,863 

Legenda: N – numerus, 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – srednje dobro, 4 – dobro in 5 – zelo dobro, M 

– aritmetična sredina, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, α – stopnja pomembnosti 

 

O sprejetosti med vrstniki, sošolci smo vprašali tudi učence priseljence. Kot je prikazano v 

Tabeli 41, se jih je na začetku dobra tretjina počutila precej osamljene: 

 »Si bila na začetku bolj sama?« »Sama.« 

 »Kako pa je bilo s sošolci? So te lepo sprejeli v razredu?« »Mmmm ja, ampak, včasih 

so mi tudi nagajali, fantje.« »Fantje so ti nagajali, kaj pa punce? So ti kaj pomagale? 
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So ti kaj pokazale?« »Včasih.« »Si bila na začetku bolj sama?« »Ja.« »Kako je pa 

sedaj, kako se sedaj počutiš na šoli?« »Kar malce dobro.« 

Prav takšen delež, dobra tretjina, se jih je, preden so se začeli družiti z drugimi sošolci, 

najprej spoprijateljil s kakšnim drugim učencem priseljencem v razredu ali na šoli: 

 »Kako pa si se na začetku pogovarjala z njimi (sošolci)?« »Nč nisem. Nisem 

pogovarjala. Samo z eno punco, ona je Albanka.«  

 »Jaz sem bila na začetku sama, potem sem se pa začela družit z E (učenka 

priseljenka) in ostalimi in pol sem se začela družit s celim razredom.« 

  »Kako se ti je zdelo, da so te sošolci sprejeli v razred? So te sprejeli, ali si bil na 

začetku bolj sam?« »Mmm, sam, sa mojim prijateljem.« »Aha, imaš v razredu 

prijatelja od prej?« »Ja.« »Sta skupaj hodila k slovenščini pri učiteljici A?« »Ja.« 

Nekateri so s sošolci navezali stike kasneje, ko so se že nekoliko naučili govoriti slovensko: 

  »Or did you feel like you are more or less alone in your class?« »Yes, alone.« »Aha, 

and later when you started to communicate with them (in Slovene), you felt 

accepted?« »Yeah.« 

 »At first time I am alone .. and then I… be friends this school some students ... I’m 

friend and they … I ... now I am speaking with they Slovenian. « 

Med učenci, ki smo jih intervjuvali, sta oba učenca iz tretjega triletja navedla, da sta se že 

od samega začetka počutila s strani sošolcev dobro sprejeta: 

 »Se ti zdi, da so te sošolci sprejeli v razred?« »Prvi put?« »Da.« »Amm, ja.« »Si se 

lahko z njimi kaj pogovarjala, jih kaj vprašala?« »Ja.«   

 »Do you think that your classmates accepted you well when you came here?« »Yes, 

I think, because they accepted me so well.« 

Ena od intervjuvank nam je povedala, da so jo sošolci sicer prijazno sprejeli medse, a se je 

na začetku sama izogibala njihovi družbi: 

 »I was pretty annoyed that I left the other school, because it was an International 

one. /…/ But everyone … one girl was obsessed with me, on Friday, she took like so 

much toys … and other girls ... We were friends, but I kind of ignored everyone at 

the beginning /…/ Then on the holidays we had like a school trip and we had to share 

rooms with each other so I pared with three girls, they took me into their room, 

because there should be four people ... and then I made more friends. I got more 

better with my Slovene and …« 

 
Tabela 41: Učenci priseljenci o svoji sprejetosti v slovenski osnovni šoli  

Kategorija 
Intervjuvanci 

Skupaj 
Osnovna šola A Osnovna šola B 

 Osamljenost na začetku  2 (28,6) 2 (50,0) 4 (36,4) 

Spoprijateljitev z drugim učencem priseljencem 3 (42,6) 1 (25,0) 4 (36,4) 

Prijazna sprejetost v razredu 2 (28,6)  2 (18,1) 

Na začetku izogibanje družbi novih sošolcev  1 (25,0) 1 (9,1) 

Skupaj 7 (100,0) 4 (100,0) 11 (100,0) 

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti 
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Glede na odgovore učencev bi lahko rekli, da vrstniki učence priseljence od samega začetka 

ne sprejemajo tako zelo dobro. Rekli bi, da jih v razredu tolerirajo, a z njimi navadno ne 

navežejo posebnega stika. Učenci priseljenci zato prijatelje na šoli iščejo predvsem v drugih 

učencih priseljencih, z nepriseljenimi vrstniki pa se začnejo družiti kasneje, ko se bolje 

naučijo jezika okolja. Podobne ugotovitve navedejo tudi pri raziskavi znotraj projekta Za 

medkulturno sobivanje (Štirn, Podlesek in Rutar, 2018). Avtorice omenjene raziskave 

namreč ugotavljajo, da učenci priseljenci v razrednih skupnostih pogosteje zasedajo manj 

želene sociometrične položaje kot njihovi nepriseljeni vrstniki, poleg tega ugotavljajo, da 

ima pomemben delež učencev priseljencev šibkejši občutek pripadanja razredu (prav tam).  

 

Preverili smo, ali socialna vključenost učenca priseljenca vpliva na njegovo (ne)uspešnost 

pri pouku angleščine. Pri tem smo se uprli na učiteljičine ocene, kako vrstniki sprejemajo 

učence priseljence prve generacije, ter ocene, ali pri učencih priseljencih prve generacije 

opažajo slabši učni uspeh in/ali več učnih težav kot pri nepriseljenih učencih. Kullbackov 

preizkus je pokazal statistično pomembne razlike [2Ȋ(4) = 12,323, α = 0,015] v 

(ne)uspešnosti učencev priseljencev pri angleščini glede na to, kako so (po oceni anketirank) 

ti sprejeti med vrstniki. Med učenci priseljenci, ki so po oceni anketirank med vrstniki 

sprejeti zelo dobro, jih ima le slaba petina več učnih težav kot nepriseljeni učenci, medtem 

ko ima skoraj tri petine učencev, za katere anketiranke ocenjujejo, da so med vrstniki sprejeti 

srednje dobro, pri angleščini več učnih težav kot nepriseljeni učenci.  

 

V nadaljevanju smo anketiranke prosili še, da na štiristopenjski lestvici, kjer je pomenilo 1 

– sploh ni pomembno, 2 – manj pomembno, 3 – pomembno in 4 – zelo pomembno, ocenijo, 

kako (ne)pomembni so po njihovem mnenju podani dejavniki za dobro socialno vključenost 

učenca priseljenca v razred. Iz vzorčnih aritmetičnih sredin lahko razberemo, da so kot 

najpomembnejši dejavnik za dobro socialno vključenost učencev priseljencev v razred 

navedle osebnost učenca priseljenca (M = 3,58). Kot pomembna dejavnika ocenjujejo še 

svojo (učiteljičino) prizadevnost k socialni vključenosti učenca (M = 3,32) in učenčevo 

znanje slovenščine (M = 2,78). Pomembnost slednjega lahko potrdimo iz že predstavljenih 

odgovorov učencev priseljencev, ki so nam v večini potrdili, da so se v razred bolje vključili 

kasneje, ko so bolje obvladali jezik okolja. Kot manj pomembna dejavnika so označile 

učenčevo znanje angleščine (M = 2,20) in državo, iz katere učenec prihaja (M = 1,92). 

Preverili smo še, ali med ocenami anketirank obstajajo pomembne razlike glede na to, v 

katerih razredih večinoma poučujejo. Analiza variance (ANOVA) in Kruskalov-Wallisov 

test (kjer predpostavke parametričnega testa niso bile dosežene) sta statistično pomembne 

razlike pokazala pri dveh dejavnikih – učiteljičini prizadevnosti k socialni vključenosti 

učenca priseljenca in učenčevemu znanju angleščine. Učiteljice angleščine, ki poučujejo 

(tudi) v nižjih razredih OŠ (M(1.–9. r.) = 3,58; M(1.–5. r.) = 3,53), se za socialno vključenost 

učencev priseljencev v razredu počutijo bolj odgovorne kot učiteljice angleščine, ki 

poučujejo (le) v višjih razredih OŠ (M(6.–9. r.) = 2,98). Pomembne razlike se pojavljajo tudi 

pri oceni učenčevega znanja angleščine. Da ta dejavnik pomembno vpliva na učenčevo 
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socialno vključenost v razredu v pomembno večjem deležu ocenjujejo učiteljice angleščine, 

ki poučujejo (tudi) v višjih razredih OŠ (M(1.–5. r.) = 1,97; M(1.–9. r.) = 2,44; M(6.–9. r.) = 2,26).   

 

Tabela 42: Učiteljice angleščine o (ne)pomembnosti izbranih dejavnikov za socialno vključenost 

učencev priseljencev v razredu glede na razrede, v katerih večinoma poučujejo  

(Ne)pomembnost 
dejavnikov za 
socialno 
vključenost učenca 
priseljenca v 
razredu  

UČITELJICE 
VEČINOMA 

POUČUJEJO 
N 

1          
f % 

2          
f % 

3          
f % 

4          
f % 

M σ 

Test 
homogenosti 

varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

Osebnost učenca 
priseljenca 

1.–5. r. 42 0,0 2,4 38,1 59,5 3,57 ,547 1,740 ,180 ,625 ,537 

6.–9. r. 43 0,0 2,3 30,2 67,4 3,65 ,529 

1.–9. r. 28 0,0 7,1 35,7 57,1 3,50 ,638 

Skupaj 113 0,0 3,5 34,5 61,9 3,58 ,563 

Učiteljičina 
prizadevnost k 
socialni 
vključenosti 
učenca priseljenca 

1.–5. r. 40 0,0 0,0 47,5 52,5 3,53 ,506 ,808 ,448 13,181 ,000 

6.–9. r. 42 0,0 21,4 59,5 19,0 2,98 ,643 

1.–9. r. 26 0,0 0,0 42,3 57,7 3,58 ,504 

Skupaj 108 0,0 8,3 50,9 40,7 3,32 ,624 

Učenčevo znanje 
slovenščine 

1.–5. r. 41 4,9 29,3 53,7 12,2 2,73 ,742 ,114 ,892 ,191 ,826 

6.–9. r. 42 0,0 357 50,0 14,3 2,79 ,682 

1.–9. r. 26 7,7 19,2 53,8 19,2 2,85 ,834 

Skupaj 109 3,7 29,4 52,3 14,7 2,78 ,737 

Učenčevo znanje 
angleščine 

1.–5. r. 39 17,9 69,2 10,3 2,6 1,97 ,628 5,564 ,005a 7,342 ,025 

6.–9. r. 42 14,3 47,6 35,7 2,4 2,26 ,734 

1.–9. r. 25 12,0 40,0 40,0 8,0 2,44 ,821 

Skupaj 106 15,1 53,8 27,4 3,8 2,20 ,736 

Država, iz katere 
učenec prihaja 

1.–5. r. 41 341 51,2 12,2 2,4 1,83 ,738 ,654 ,522 ,532 ,589 

6.–9. r. 42 23,8 61,9 9,5 4,8 1,95 ,731 

1.–9. r. 27 22,2 55,6 22,2 0,0 2,00 ,679 

Skupaj 110 27,3 56,4 13,6 2,7 1,92 718 

Legenda: N – numerus, 1 – sploh ni pomembno, 2 – manj pomembno, 3 – pomembno in 4 – zelo 

pomembno, M – aritmetična sredina, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, α – stopnja 

pomembnosti 

a – Zaradi nedoseganja predpostavk parametričnega testa, smo v tem primeru uporabili 

neparametričen Kruskal-Wallisov test. 

 

8.2.2.3 Počutje in motivacija učencev priseljencev pri pouku angleščine  

 

Naprej nas je zanimalo, kako se učenci priseljenci pri pouku angleščine v slovenski osnovni 

šoli počutijo in ali so za učenje angleščine dovolj motivirani. Anketirankam smo podali tri 

trditve in jih prosili, da na štiristopenjski lestvici, kjer je pomenilo 1 – se sploh ne strinjam, 

2 – se ne strinjam, 3 – se strinjam in 4 – popolnoma se strinjam, ocenijo svoje (ne)strinjanje 

z njimi. Anketiranke so na to vprašanje odgovarjale le za tiste učence, ki jih poučujejo v 

večini. Tiste, ki poučujejo enakomerno, 1.–9. razreda, smo pri tem usmerili na vprašanja za 

učence 6.–9. razreda. Pri vseh treh trditvah o počutju in motivaciji učencev priseljencev pri 

pouku angleščine je T-test med odgovori anketirank, ki poučujejo v različnih razredih OŠ, 

pokazal statistično pomembne razlike (glej Tabelo 43). Učenci priseljenci 1.–5. razreda se 

po oceni učiteljic pri pouku angleščine počutijo pomembno bolj uspešne kot učenci 

priseljenci 6.–9. razreda [t = 4,823, α = 0,000]. Ob tem pri učencih nižjih razredov 

anketiranke zaznavajo tudi pomembno večjo motiviranost za učenje angleščine kot pri 
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učencih priseljencih višjih razredov OŠ [t = 3,483, α = 0,001]. Poleg tega pa pri pouku 

angleščine učenci nižjih razredov OŠ občutijo tesnobo v pomembno manjšem deležu kot 

učenci priseljenci 6.–9. razreda (glej Tabelo 43). 

 

Tabela 43: Učiteljice angleščine o počutju in motivaciji za učenje učencev priseljencev prve 

generacije pri pouku angleščine glede na stopnjo osnovnega šolanja 

Počutje in motivacija 
učencev priseljencev 
pri pouku angleščine 

UČENCI 
RAZRE-

DOV 
N 

1          
f % 

2          
f % 

3          
f % 

4          
f % 

M σ 

Test 
homogenosti 

varianc 
T-test 

F α t α 

Angleščina je šolski 
predmet, pri katerem 
se počutijo uspešne. 

1.–5. r. 40 0,0 20,0 52,5 27,5 3,08 ,694 1,046 ,309 4,823 ,000 

6.–9. r. 69 5,8 47,8 43,5 2,9 2,43 ,653 

Skupaj 109 3,7 37,6 46,8 11,9 2,67 ,734 

Večinoma so motivirani 
za učenje angleščine. 

1.–5. r. 37 0,0 16,2 59,5 24,3 3,08 ,640 2,028 ,158 3,483 ,001 

6.–9. r. 65 6,2 29,2 61,5 3,1 2,62 ,654 

Skupaj 102 3,9 24,5 60,8 10,8 2,78 ,684 

Pri pouku angleščine 
pogosto občutijo 
tesnobo. 

1.–5. r. 39 23,1 61,5 10,3 5,1 1,97 ,743 5,105 ,026a 4,994 ,025 

6.–9. r. 65 13,8 49,2 27,7 9,2 2,32 ,831 

Skupaj 104 17,3 53,8 21,2 7,7 2,19 ,813 

Legenda: N – numerus, 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se strinjam in 4 – popolnoma 

se strinjam, M – aritmetična sredina, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, t – vrednost T-testa, 

α – stopnja pomembnosti 

a) Zaradi nedoseganja predpostavk parametričnega testa, smo v tem primeru uporabili 

neparametričen Kruskal-Wallisov test. 

 

O počutju pri pouku angleščine smo vprašali tudi učence. Kot je prikazano v Tabeli 44, so 

prav vsi med njimi povedali, da se pri pouku angleščine počutijo dobro. Nekateri so celo 

omenili, da jim je pouk angleščine v Sloveniji lažji in bolj všeč kot v matični državi:  

 »If you speak Turkish they punished you.« »Oh, so English lessons were more 

difficult in Turkey?« »Yes.« »And do you like English lessons here in Slovenia?« 

»Yes.« 

 »Je bila mal težka tam. Smo učili za en dan več besed.« »Aha, tukaj se pa učite lepo 

počasi, več ponavljate in je lažje?« »Jaaa,« 

Pri pouku angleščine se počutijo dobro tudi tisti, ki se jim zdi angleščina težka (dobra tretjina 

intervjuvanih učencev): 

 »Malo mi je težek, mam rada, ampak malo mi je težko.« 

Slabi dve tretjini jih navaja, da se pri pouku angleščine počutijo uspešne: 

 »Yes, I like, I like it so much. It is not so hard and I am so good at English.« 

Dobri polovici učencem se zdi to celo predmet, pri katerem imajo enake možnosti za uspeh 

kot njihovi nepriseljenci sošolci. Kljub dobremu počutju pri tem predmetu, pa slaba petina 

učencev  ne vidi smisla v njegovem učenju oz. se jim ta jezik zanje ne zdi pomemben: 

 »Mmmm, jaz sem, mmm, ne bi tok rada angleško znala.«  
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Tabela 44: Učenci priseljenci o svojem počutju in motivaciji za učenje pri pouku angleščine glede 

na stopnjo osnovnega šolanja 

Kategorija 

Intervjuvanci 

Skupaj           
f (f %) 

Osnovna šola A Osnovna šola B 

1.–5. r. 6.–9. r. 1.–5. r. 6.–9. r. 

f (f %) f (f %) f (f %) f (f %) 

Dobro počutje pri pouku angleščine  4 (100,0) 3 (100,0) 4 (100,0) / 11 (100,0) 

Pri angleščini se počutim uspešnega 2 (50,0) 2 (66,6) 3 (75,0) / 7 (63,6) 

Angleščina mi je težka 2 (50,0) 1 (33,3) 1 (25,0) / 4 (36,4) 

Angleščina je predmet, pri katerem 
nepriseljeni sošolci niso v takšni 
prednosti in se zato lahko tu bolj 
izkažem  

1 (25,0) 2 (66,6) 3 (75,0) / 6 (54,5) 

Dobra motiviranost za učenje 
angleščine 

2 (50,0) 3 (100,0) 2 (50,0) / 7 (63,6) 

Znanje angleščine mi je pomembno 3 (75,0) 3 (100,0) 3 (75,0) / 9 (81,8) 

Znanje angleščine mi ni pomembno 1 (25,0)  1 (25,0) / 2 (18,2) 

Skupaj 4 (100,0) 3 (100,0) 4 (100,0) / 11 (100,0) 

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti  

 

Nekaj intervjuvanih učencev nas je opozorilo, da je zanje učenje angleščine v Sloveniji, kljub 

temu da so pri tem predmetu uspešni in kljub temu da se jim sam pouk angleščine zdi tu lažji 

kot v matični državi, precej težje, kot jim je bilo v domovini. To pripisujejo svoji 

usmerjenosti v učenje jezika okolja – slovenščine. V želji po tem, da bi se sloveščine čim 

prej čim bolje naučili, angleščino nekoliko odrivajo na stran in imajo težave tudi s priklicom 

že usvojenega znanja:    

 »And you know, teacher… first I came here.. and I learn Slovenian I study study and 

I’m little forgetting English.« »Oh, because you are so focused on Slovenian 

language?« »Yes. I am from Turkey.. I am studying… I know Turkish, I am not 

studying to Turkish but I am also studying English.. but … I don't .. in Turkey I don't 

study anything and I don't forgot English.. I am speaking with some people English… 

but here I am learn new language and I am now focused on Slovenian.« »So, you 

think it is harder to learn English here.« »Yes.« 

 »Aha, je težko, ker se učiš slovensko in angleško? Ti si prišla v Slovenijo in moraš 

znati oba jezika.« »Ja.« »Je težko ker si fokusirana na slovenščino, pa se potem učiš 

še angleško. Je to zate veliko?« »Ja.«  

 »What about… because you are learning Slovene, do you think that you are 

forgetting English… is learning more languages at once hard for you?« »Yes. It is 

hard.« »Aha, even though you use a lot of English, because you speak mostly in 

English here also durng the other school subjects, right?« »Yes.« 

 

Razredno učno okolje oz. dogajanje znotraj razreda je tisto, ki najbolj odločilno vpliva na 

učenčevo (ne)uspešnost pri pouku. Na posameznikovo delovanje in s tem tudi na njegovo 

(učno) uspešnost močno vpliva njegova socialna vključenost v razred – občutek pripadnosti 

in pozitivni odnosi z drugimi (CDC, 2009; Osterman, 2000), zato je za vzpostavitev 

optimalnega razrednega učnega okolja (za vse učence) ključno ustvariti okolje, v katerem se 

bodo vsi učenci počutili sprejete, vključene in v katerem bo vsem omogočena možnost 
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razvijanja svojih potencialov (Grah, Rogič Ožek in Žarkovič Adlešič, 2017: 7). Seveda je za 

kaj takega izjemno pomembno učinkovito vodenje razreda. Iz predstavljenih rezultatov je 

razvidno, da se učiteljice angleščine tega zavedajo. Med dejavniki, ki pomembno vplivajo 

na (ne)uspešnost učencev priseljencev pri pouku angleščine, so način poučevanja, 

diferenciacijo in individualizacijo pouka, socialno vključenost učenca v razred in pomoč 

vrstnikov ocenile precej visoko. Svojo današnjo usposobljenost poučevanja učencev 

priseljencev večinoma ocenjujejo kot dobro, pri čemer jo učiteljice, ki poučujejo (tudi) v 

nižjih razredih, ocenjujejo pomembno bolje kot učiteljice, ki poučujejo v višjih razredih OŠ. 

Na to morda vpliva tudi to, da se učiteljice angleščine nižjih razredov v precej večjem deležu 

kot učiteljice višjih razredov o poučevanju učencev priseljencev še dodatno izobražujejo. 

Svoje znanje o tem v pomembno večjem deležu pridobivajo na dodatnih izobraževanjih, ki 

se jih udeležijo samoiniciativno, poleg tega pa v precej večjem deležu kot učiteljice višjih 

razredov o tej temi samoiniciativno prebirajo še strokovno literaturo. Na drugi strani se 

učiteljice višjih razredov bolj zanašajo na znanje, ki ga pridobijo preko svojih izkušenj v 

razredu (kar je sicer med vsemi anketirankami najpogostejši odgovor), ob tem pa v 

pomembno večjem deležu kot učiteljice nižjih razredov znanje pridobivajo tudi preko 

izkušenj drugih učiteljic. Največje težave pri poučevanju učencev priseljencev večini 

učiteljic (predvsem učiteljicam višjih razredov) predstavljata diferenciacija in 

individualizacija pouka. Učiteljice višjih razredov imajo tudi pomembno več težav s 

posredovanjem učne snovi. Precejšen delež anketirank, predvsem učiteljice nižjih razredov, 

navaja tudi, da pri poučevanju učencev priseljencev nima posebnih težav. Spodbuden je 

podatek, da se večina anketirank ob težavah pri poučevanju učencev priseljencev lahko opre 

na pomoč drugih pedagoških delavcev – največkrat so to svetovalni delavci in razredničarke 

teh učencev. Glede socialne vključenosti učencev priseljencev v razredu večina anketirank, 

ne glede na razred poučevanja, ocenjuje, da so ti učenci med svojimi vrstniki sprejeti dobro. 

Na drugi strani učenci priseljenci poročajo o tem, da so (vsaj na začetku) v razredu pogosto 

osamljeni, večina jih prijatelje poišče med drugimi učenci priseljenci, z nepriseljenimi 

učenci pa navežejo (tesnejše) stike kasneje, ko se bolje naučijo jezika okolja. To bi lahko 

pomenilo, da učiteljice angleščine sprejetje učencev priseljencev enačijo s tem, da so v 

razredu tolerirani, in niti niso (dovolj) pozorne na njihove dejanske odnose z vrstniki. Kljub 

temu se anketiranke, predvsem učiteljice nižjih razredov, zavedajo svoje vloge glede 

socialne vključenosti učencev priseljencev v razredu. Svojo prizadevnost k vključenosti 

učenca priseljenca v razred namreč ocenjujejo kot precej pomemben dejavnik za učenčevo 

(dobro) socialno vključenost v razredu, takoj za učenčevo osebnostjo (kar ocenjujejo kot 

zelo pomemben dejavnik). Poleg tega pomemben dejavnik vidijo še v učenčevem znanju 

slovenščine, učenčevo znanje angleščine in njegovo državo izvora pa ocenjujejo kot manj 

pomembna dejavnika. Glede počutja in motivacije učencev priseljencev pri pouku 

angleščine opažajo anketiranke med učenci različnih stopenj šolanja razlike. To je, glede na 

podatke o njihovi uspešnosti in učnih težavah pri pouku angleščine, pričakovano. Za učence 

priseljence nižjih razredov poročajo, da so ti večinoma motivirani za učenje angleščine, pri 

pouku angleščine navadno ne občutijo tesnobe in se pri tem predmetu počutijo uspešne. Na 

drugi strani tudi za učence priseljence višjih razredov navajajo, da so ti za učenje angleščine 



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   119 

 

motivirani (čeprav pomembno manj kot učenci nižjih razredov), da tudi oni večinoma pri 

pouku angleščine ne čutijo tesnobe (čeprav pomembno bolj kot učenci nižjih razredov), 

vendar pa večini angleščina predstavlja učni predmet, pri katerem se ne počutijo uspešne. 

Prav vsi intervjuvani učenci priseljenci so nam povedali, da se pri pouku angleščine počutijo 

dobro, tudi če jim je ta predmet zahteven. Veliko jih je navedlo, da je pouk angleščine v 

Sloveniji lažji, bolj zanimiv kot v matični državi in da so tudi učiteljice tu manj stroge. Kar 

nekaj jih je povedalo, da jim angleščina predstavlja učni predmet, pri katerem se lahko dobro 

izkažejo. Večini se zdi znanje angleščine pomembno in so za učenje angleščine motivirani. 

So nas pa nekateri učenci opozorili, da jim je učenje angleščine, kljub temu da jim je tu pouk 

angleščine bolj zanimiv in lažji in kljub temu da imajo dobro predznanje angleščine, precej 

težje kot v matični državi. To pripisujejo predvsem svoji osredotočenosti na učenje 

slovenščine.  

   

8.2.3 Učenci priseljenci prve generacije in domače učno okolje 

 

Pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja pomembno mesto zaseda tudi učenčevo domače 

učno okolje. Starši predstavljajo ključni element otrokovega primarnega okolja in so 

pomemben člen pri načrtovanju ter izvajanju pedagoškega dela. Poleg možnosti, ki jih 

družina daje otroku za njegov intelektualni in siceršnji razvoj, lahko ta igra pomembno vlogo 

za učenčevo (ne)uspešnost v šoli s svojo pomočjo otroku pri pripravi na pouk, pomembno 

pa lahko vpliva tudi na učenčevo motivacijo za šolsko delo (Grah, Rogič Ožek in Žarkovič 

Adlešič, 2017). Ker starši svojega otroka poznajo z drugih vidikov kot pedagoški delavci, so 

lahko njihove informacije o učencu ključne za njegovo optimalno delovanje v šolskem 

okolju. V nadaljevanju raziščemo, kako učiteljice angleščine sodelujejo s starši učencev 

priseljencev. Ker je osnovni pogoj za (dobro) sodelovanje uporaba razumljivega jezika, nas 

zanima, ali bi učiteljice v takšni situaciji večkrat potrebovale prevajalca in na koga se lahko 

takrat obrnejo? Kako sploh vidijo starše učencev priseljencev učiteljice angleščine? In kaj o 

svojem domačem učnem okolju pravijo intervjuvani učenci?      

 

8.2.3.1 Učiteljice angleščine o sodelovanju s starši učencev priseljencev  

 

Najprej smo anketiranke prosili, da na štiristopenjski lestvici, kjer je pomenilo 1 – sploh ni 

pomembno, 2 – manj pomembno, 3 – pomembno in 4 – zelo pomembno, ocenijo, kako 

pomembno se jim zdi sodelovanje s starši učencev priseljencev. Tabela 45 prikazuje, da v 

povprečju anketiranke takšno sodelovanje ocenjujejo kot pomembno (M = 3,20). Enosmerna 

analiza variance (ANOVA) je v vzorcu med anketirankami, ki poučujejo v različnih razredih 

OŠ, pokazala statistično pomembne razlike glede njihove ocene pomembnosti sodelovanja 

s starši učencev priseljencev [F =3,135, α = 0,047]. Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je 

razvidno, da učiteljice, ki angleščino poučujejo večinoma 1.–5. razreda, sodelovanju s starši 

učencev priseljencev pripisujejo pomembno manjšo vrednost (M = 3,00) kot učiteljice, ki 

angleščino poučujejo (tudi) v višjih razredih OŠ (M (6.–9. r.) = 3,28; M (1.–9. r.) = 3,38). 
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Tabela 45: Učiteljice angleščine o (ne)pomembnosti sodelovanja s starši učencev priseljencev glede 

na razrede, v katerih večinoma poučujejo 

(Ne)pomembnost 
sodelovanja s starši učencev 
priseljencev ocenjujem kot …   

N 
1          

f % 
2          

f % 
3          

f % 
4          

f % 
M σ 

Test 
homogeno
sti varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

Učiteljice 
večinoma 
poučuejo  

1.–5. r. 45 0,0 28,9 42,2 28,9 3,00 ,769 ,069 ,933 3,135 ,047 

6.–9. r. 50 2,0 6,0 54,0 38,0 3,28 ,671 

1.–9. r. 29 0,0 6,9 48,3 44,8 3,38 ,622 

Skupaj 124 0,8 14,5 48,4 36,3 3,20 ,710 

Legenda: N – numerus, 1 – sploh ni pomembno, 2 – manj pomembno, 3 – pomembno in 4 – zelo 

pomembno, M – aritmetična sredina, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, α – stopnja 

pomembnosti 

 

Anketiranke smo prosili še, da na petstopenjski lestvici, kjer je pomenilo 1 – zelo slabo, 2 – 

slabo, 3 – srednje dobro, 4 – dobro in 5 – zelo dobro, ocenijo svoje (dejansko) sodelovanje 

s starši učencev priseljencev. Pogled na Tabelo 46 pokaže, da v povprečju anketiranke svoje 

sodelovanje s starši učencev priseljencev ocenjujejo kot slabo do srednje dobro (M = 2,56). 

Enosmerna analiza variance (ANOVA) v vzorcu med anketirankami, ki poučujejo v 

različnih razredih OŠ, ni pokazala statistično pomembnih razlik [F = 0,284, α = 0,753]. Iz 

vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da v povprečju svoje sodelovanje s starši učencev 

priseljencev najbolje ocenjujejo anketiranke, ki poučujejo enakomerno, 1.–9. razreda (M = 

2,69). Sledijo jim anketiranke, ki angleščino poučujejo 6.–9. razreda (M = 2,56), najslabše 

pa svoje sodelovanje s starši učencev priseljencev ocenjujejo anketiranke, ki angleščino 

poučujejo 1.–5. razreda (M = 2,49).  

 

Tabela 46: Učiteljice angleščine o svojem sodelovanju s starši učencev priseljencev glede na 

razrede, v katerih večinoma poučujejo 

Svoje sodelovanje s 
starši učencev 
priseljencev ocenjujem 
kot …  

N 
1          

f % 
2          

f % 
3          

f % 
4          

f % 
5          

f % 
M σ 

Test 
homogeno-
sti varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

Učiteljice 
večinoma 
poučujejo  

1.–5. r. 45 22,2 20,0 44,4 13,3 0,0 2,49 ,991 2,867 ,061 ,284 ,753 

6.–9. r. 50 28,0 20,0 28,0 16,0 8,0 2,56 1,280 

1.–9. r. 29 13,8 27,6 34,5 24,1 0,0 2,69 1,004 

Skupaj 124 22,6 21,8 35,5 16,9 3,2 2,56 1,113 

Legenda: N – numerus, 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – srednje dobro, 4 – dobro in 5 – zelo dobro, M 

– aritmetična sredina, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, α – stopnja pomembnosti 

 

Zanimalo nas je, ali bi učiteljice angleščine pri pogovorih s starši učencev priseljencev 

večkrat potrebovale prevajalca. Glede na celoten vzorec je dobra polovica anketirank na to 

vprašanje odgovorila pritrdilno, slaba polovica pa ocenjuje, da pri pogovorih s starši učencev 

priseljencev prevajalca ne potrebuje. Vrednost χ2-preizkusa med odgovori anketirank, ki 

poučujejo v različnih razredih OŠ, ni pokazal statistično pomembnih razlik [χ2(2) = 0,779, α 

= 0,677]. Iz podatkov, predstavljenih v Tabeli 47, je kljub temu razvidno, da pri takšnih 

pogovorih večkrat potrebujejo prevajalca učiteljice, ki angleščino poučujejo (tudi) v višjih 

razredih OŠ (57,1 %), med učiteljicami, ki angleščino poučujejo 1.–5. razreda, pa ga večkrat 

potrebuje slaba polovica anketirank.  
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Tabela 47: Učiteljice angleščine o potrebi prevajalca pri pogovorih s starši učencev priseljencev 

glede na razrede, v katerih večinoma poučujejo 

Bi pri pogovorih s starši učencev priseljencev 
večkrat potrebovali prevajalca? 

Učiteljice večinoma poučujejo 
Skupaj  χ2 g α 

1.–5. r. 6.–9. r. 1.–9. r. 

 Da. Število vrednosti 22 28 16 66 ,779 2 ,677 

Delež vrednosti (%)  48,9 57,1 57,1 54,1 

Ne. Število vrednosti 23 21 12 56 

Delež vrednosti (%)  51,1 42,9 42,9 45,9 

Skupaj Število vrednosti 45 49 28 122 

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 100,0 

Delež celotnega vzorca (%) 36,9 40,2 23,0 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

 

Ker slovenske šole nimajo možnosti brezplačnega prevajalca, nas je zanimalo, na koga se 

anketiranke navadno obrnejo, kadar pri pogovoru s starši učencev priseljencev naletijo na 

jezikovne ovire. Na vprašanje smo podali pet odgovorov in možnost »drugo«, med katerimi 

so jih lahko izbrale največ tri. Iz rezultatov, predstavljenih v Tabeli 48, lahko razberemo, da 

se v takih primerih učiteljice največkrat obrnejo na učence na šoli, ki govorijo jezik, ki ga 

starši razumejo (slabi dve tretjini anketirank), na zaposlene na šoli, ki govorijo jezik, ki ga 

starši razumejo (slaba tretjina anketirank) ali pa se v takšni situaciji poskušajo znajti same 

(slaba tretjina anketirank).  

 

Tabela 48: Učiteljice angleščine o pomoči pri pogovoru s starši učencev priseljencev, kadar naletijo 

na jezikovne ovire, glede na razrede, v katerih večinoma poučujejo 

Na koga se po navadi obrnete, kadar v pogovoru 
s starši učencev priseljencev naletite na 
jezikovne ovire? 

Učiteljice večinoma 
poučujejo Skupaj  χ2 g α 

1.–5. r. 6.–9. r. 1.–9. r. 

 Učenci na šoli, ki govorijo 
jezik, ki ga starši 
razumejo. 

Število vrednosti 26 31 20 77 ,583 2 ,747 

Delež vrednosti (%)  60,5 62,0 69,0 63,1    

Zaposleni na šoli, ki 
govorijo jezik, ki ga starši 
razumejo. 

Število vrednosti 13 13 9 35 ,305 2 ,859 

Delež vrednosti (%)  30,2 26,0 31,0 28,7    

V takšnih situacijah sem 
prepuščena sama sebi. 

Število vrednosti 11 10 12 33 4,324 2 ,115 

Delež vrednosti (%)  25,6 20,0 41,4 27,0    

Prevajalec. Število vrednosti 5 4 4 13 ,720a 2 ,698 

Delež vrednosti (%)  11,6 8,0 13,8 10,7    

Lokalni prostovoljci, ki 
sodelujejo s šolo. 

Število vrednosti 6 2 3 11 3,073a 2 ,215 

Delež vrednosti (%)  14,0 4,0 10,3 9,0    

Drugo. Število vrednosti 5 9 1 15  

Delež vrednosti (%)  11,6 18,0 3,4 12,3 

Skupaj  Število vrednosti 43 50 29 122  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 100,0 

Delež vrednosti 
celotnega vzorca (%) 

35,2 41,0 23,8 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

a – zaradi nedoseganja pogojev, potrebnih za izvedbo Pearsonovega χ2-preizkusa, smo uporabili 

Kullbackov 2Ȋ-preizkus 

 

Iz Tabele 48 lahko razberemo še, da učiteljice, ki angleščino poučujejo (tudi) 1.–5. razreda, 

v večjem deležu kot učiteljice višjih razredov sodelujejo tudi z lokalnimi prostovoljci in se 
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ob jezikovnih ovirah v pogovorih s starši učencev priseljencev obrnejo tudi nanje. 

Anketiranke, ki so na to vprašanje izbrale možnost »drugo«, so zapisale, da se v takšnih 

situacijah obrnejo na učenčeve starejše sorojence, da jim pri tem pomagajo učenci sami, ali 

pa si pomagajo z uporabo spletnega prevajalnika in slovarja. Nekaj jih omeni, da se v takšni 

situaciji še niso znašle, in da starši teh učencev razumejo jezik okolja.   

 

Anektiranke smo vprašali še, kako ocenjujejo zanimanje, podporo in pomoč staršev učencev 

priseljencev svojim otrokom pri njihovem učenju angleščine (glej Tabelo 49). Pri tem smo 

podali šest trditev in anketiranke prosili, da na petstopenjski lestvici, kjer je pomenilo 1 – 

sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – ne vem, 4 – se strinjam in 5 – popolnoma se 

strinjam, izrazijo svoje (ne)strinjanje z njimi.  

 

Tabela 49: Učiteljice angleščine o podpori in pomoči staršev učencev priseljencev svojim otrokom 

pri učenju angleščine  

Starši učencev 
priseljencev …  

RAZRE-
DI 

POUČE
-VANJA 

N 
1          

f % 
2          

f % 
3          

f % 
4          

f % 
5          

f % 
M σ 

Test 
homogenos

ti varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

Zaradi jezikovnih 
preprek svojemu 
otroku ne znajo 
pomagati pri 
učenju angl. 

1.–5. r. 42 7,1 11,9 28,6 35,7 16,7 3,43 1,129 1,156 ,318 1,808 ,169 

6.–9. r. 48 2,1 10,4 14,6 50,0 22,9 3,81 ,982     

1.–9. r. 27 0,0 14,8 18,5 37,0 29,6 3,81 1,039     

Skupaj 117 3,4 12,0 20,5 41,9 22,2 3,68 1,057     

Zaradi jezikovnih 
preprek ne vedo, 
kaj se od otrok 
pri pouku 
zahteva. 

1.–5. r. 42 0,0 19,0 26,2 35,7 19,0 3,55 1,017 ,540 ,584 ,311 ,734 

6.–9. r.  47 2,1 12,8 17,0 53,2 14,9 3,66 ,962     

1.–9. r.  27 0,0 18,5 29,6 37,0 14,8 3,48 ,975     

Skupaj 116 0,9 16,4 23,3 43,1 16,4 3,58 ,979     

Se za uspeh 
svojega otroka 
zanimajo manj 
kot ostali starši. 

1.–5. r. 44 13,6 27,3 22,7 34,1 2,3 2,84 1,119 ,295 ,745 1,275 ,283 

6.–9. r. 50 8,0 20,0 26,0 38,0 8,0 3,18 1,101     

1.–9. r.  28 14,3 28,6 21,4 28,6 7,1 2,86 1,208     

Skupaj 122 11,5 24,6 23,8 34,4 5,7 2,98 1,135     

Svojih otrok ne 
spodbujajo dovolj 
k učenju. 

1.–5. r.  42 4,8 42,9 16,7 33,3 2,4 2,86 1,026 3,933 ,022a 1,308 ,520 

6.–9. r. 48 6,3 14,6 45,8 33,3 0,0 3,06 ,861     

1.–9. r. 27 7,4 33,3 25,9 22,2 11,1 2,96 1,160     

Skupaj 117 6,0 29,1 30,8 30,8 3,4 2,97 ,991     

Za dodatno 
razlago pri ang. 
svojemu otroku 
pogosto poiščejo 
pomoč nekoga 
drugega. 

1.–5. r.  42 16,7 33,3 40,5 9,5 0,0 2,43 ,887 ,013 ,987 1,985 ,142 

6.–9. r.  47 10,6 31,9 42,6 12,8 2,1 2,64 ,919     

1.–9. r.  27 7,4 25,9 48,1 7,4 11,1 2,89 1,050     

Skupaj 116 12,1 31,0 43,1 10,3 3,4 2,62 ,948     

Pri angleščini od 
svojih otrok 
pričakujejo 
veliko. 

1.–5. r.  44 4,5 27,3 40,9 25,0 2,3 2,93 ,900 ,037 ,964 4,980 ,008 

6.–9. r.  47 10,6 55,3 23,4 8,5 2,1 2,36 ,870     

1.–9. r.  28 7,1 46,4 32,1 14,3 0,0 2,54 ,838     

Skupaj 119 7,6 42,9 31,9 16,0 1,7 2,61 ,903     

Legenda: N – numerus, 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – ne vem, 4 – se strinjam in 5 

– popolnoma se strinjam, M – aritmetična sredina, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, α – 

stopnja pomembnosti 

a – Zaradi nedoseganja predpostavk parametričnega testa, smo v tem primeru uporabili 

neparametričen Kruskal-Wallisov test. 

 

Iz vzorčnih aritmetičnih sredin razberemo (glej Tabelo 49), da se anketiranke, ne glede na 

razrede, v katerih poučujejo, v povprečju strinjajo s tem, da starši učencev priseljencev 
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svojim otrokom, zaradi jezikovnih preprek, pri učenju angleščine ne znajo pomagati (M = 

3,68) ter da zaradi jezikovnih preprek ne vedo, kaj se od otrok pri pouku zahteva (M = 3,58). 

Bolj deljena mnenja imajo glede tega, ali se starši učencev priseljencev za uspeh svojega 

otroka zanimajo manj, kot ostali starši (M = 2,98) in glede tega, da starši učencev 

priseljencev svojih otrok ne spodbujajo dovolj k učenju (M = 2,97). Nekoliko večje 

nestrinjanje pa so pokazale pri dveh trditvah, in sicer da starši učencev priseljencev za 

dodatno razlago pri angleščini svojemu otroku pogosto poiščejo pomoč nekoga drugega (M 

= 2,62) ter da pri angleščini od svojih otrok pričakujejo veliko (M = 2,61). Le pri slednji 

trditvi smo med odgovori anketirank, ki poučujejo v različnih razredih, zaznali tudi 

statistično pomembne razlike [F = 4,980, α = 0,008]. Anketiranke, ki poučujejo (tudi) 6.–9. 

razreda se s to trditvijo v povprečju ne strinjajo (M = 2,36), anketiranke ki poučujejo 1.–5. 

razreda, pa imajo o njej precej bolj deljeno mnenje (M = 2,93).  

 

8.2.3.2 Učenci priseljenci o domačem učnem okolju  

 

O jezikovnem znanju staršev učencev priseljencev, njihovi podpori in pomoči učencem pri 

učenju angleščine, smo povprašali tudi učence. Iz Tabele 50 lahko razberemo, da 

slovenščino večinoma govorijo njihovi očetje, mame pa v nekoliko večjem deležu kot očetje 

govorijo angleško. Starši učencev priseljencev z dobrim predznanjem angleščine, navadno 

tudi sami govorijo angleško, pri skoraj treh četrtinah učencev pa angleško govorijo tudi 

njihovi (starejši) bratje in sestre. 

 

Tabela 50: Učenci priseljenci o jezikovnem znanju svojih staršev  

Kategorija 

Intervjuvanci 
Skupaj  

Osnovna šola A Osnovna šola B 

f (f %) f (f %) f (f %) 

Oče govori slovensko 1 (14,3) 2 (50,0) 3 (27,3) 

Oče govori malo slovensko 4 (57,1)  4 (36,4) 

Mama govori slovensko  1 (25,0) 1 (9,1) 

Mama govori malo slovensko 2 (28,6) 1 (25,0) 3 (27,3) 

Oče govori angleško 1 (14,3) 2 (50,0) 3 (27,3) 

Mama govori angleško 3 (42,9) 2 (50,0) 5 (45,5) 

Angleško govori brat/sestra 5 (71,4) 3 (75,0) 8 (72,7) 

Mama govori samo materni jezik 2 (28,6)  2 (18,2) 

 Skupaj 7 (100,0) 4 (100,0) 11 (100,0) 

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Kot je prikazano v Tabeli 51, je dobrima dvema tretjinama staršem učencev priseljencev 

pomembno, da ti znajo angleško in jih spodbujajo k učenju angleščine, slaba tretjina 

intervjuvancev pa jih pravi, da staršem to ni tako pomembno. Petino učencev pri učenju 

angleščine podpirajo tudi sestre ali bratje. Numerus intervjuvancev pri tem vprašanju je 

manjši, ker učenec, katerega angleščina je materni jezik, na ta vprašanja ni odgovarjal.  
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Tabela 51: Učenci priseljenci o spodbudi njihove družine k učenju angleščine 

Kategorija 

Intervjuvanci 
Skupaj 

Osnovna šola A Osnovna šola B 

f (f %) f (f %) f (f %) 

Staršem je pomembno, da znam angleško 5 (71,4) 2 (66,6) 7 (70,0) 

Staršem ni pomembno, da znam angleško 2 (28,6) 1 (33,3) 3 (30,0) 

K učenju angleščine me spodbuja brat/sestra 1 (14,3) 1 (33,3) 2 (20,0) 

 Skupaj 7 (100,0) 3 (100,0) 10 (100,0) 

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti 
 

Izbor značilnih odgovorov: 

 »Meni je mami vedno govorila, da se moram naučit angleščino, ker bom jo v življenju 

rabila, ker angleško se največ pogovarjajo.«  

 »Govorijo, uči se to, ne vem, neki greš ... vsi tam govorijo angleščino.«  

 »Oni gledajo, da se ja trudim i učim sa drugaricama i sad njima to je veselo što ja 

govorim z drugaricama engleško.« 

 

Doma se intervjuvani učenci pri učenju angleščine v največjem deležu lahko obrnejo na 

pomoč k staršem (skupaj 40,0 %), neredko jim pomagajo tudi starejši bratje ali sestre (slaba 

tretjina). Petina intervjuvancev živi v azilnem domu, kjer imajo organizirano učenje 

angleščine in lahko za pomoč pri učenju angleščine prosijo tudi njih (glej Tabelo 52).   

 
Tabela 52: Učenci priseljenci o prejemanju pomoči pri učenju angleščine doma  

Kategorija 

Intervjuvanci 
Skupaj 
f (f %) 

Osnovna šola A Osnovna šola B 

f (f %) f (f %) 

 Pomoč s strani staršev 1 (14,3) 1 (33,3) 2 (20,0) 

Pomoč s strani mame 2 (28,6)  2 (20,0) 

Pomoč s strani brata/sestre 2 (28,6) 1 (33,3) 3 (30,0) 

Pomoč v azilnem domu 2 (28,6)  2 (20,0) 

 Skupaj 7 (100,0) 3 (100,0) 10 (100,0) 

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Izbor značilnih odgovorov: 

 »Pri učenju angleščine ti pomaga brat?« »Ja, zelo mi pomaga. Na primer, če imamo 

test, on me, mi pove, kako more in jaz učim. Tko.«  

 »Meni starši ne pomagajo, ampak sestra. Starši pa zato ne, ker se oni prej niso učili 

angleško, ampak so se v šoli učili nemško.«  

 »Se lahko pri učenju angleščine kdaj obrneš tudi na starše? Ti pomagajo, ko se učiš 

angleščino, če česa ne razumeš?« »Ja.«  

 

Iz predstavljenih rezultatov lahko strnemo, da učiteljice angleščine domačega učnega okolja 

učencev priseljencev ne zaznavajo kot posebej pomemben dejavnik za njihovo (ne)uspešnost 

pri pouku angleščine. Podporo staršev ocenjujejo kot srednje pomemben, socialno-

ekonomski status družine pa celo kot manj pomemben dejavnik. Kljub temu sodelovanje s 

starši učencev priseljencev, predvsem učiteljice (tudi) višjih razredov, ocenjujejo kot 
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pomembno. Svoje dejansko sodelovanje z njimi ocenjujejo kot srednje dobro. Ugotovitev, 

da bi pri pogovorih s starši učencev priseljencev večkrat potrebovale prevajalca, kaže na to, 

da v takšnih situacijah večkrat naletijo na jezikovne ovire. Ker Slovenija nima možnosti 

brezplačnega prevajalca, se v takšnih primerih najpogosteje obrnejo na druge učence na šoli, 

ki govorijo tako jezik staršev kot jezik, ki ga razumejo same. Večina učiteljic angleščine, ne 

glede na razred poučevanja, se strinja, da starši učencev priseljencev zaradi jezikovnih 

preprek svojemu otroku pri učenju angleščine ne znajo pomagati in tudi ne vedo, kaj se od 

otrok pri pouku zahteva. Glede tega, ali se starši učencev priseljencev za uspeh svojega 

otroka zanimajo manj kot ostali starši, ali ti starši svoje otroke dovolj spodbujajo k učenju 

ter ali svojim otrokom za dodatno razlago angleščine poiščejo tudi pomoč koga drugega, so 

anketiranke ostale neopredeljene. Statistično pomembne razlike med anketirankami, ki 

poučujejo v različnih razredih, se pojavljajo glede pričakovanj staršev, ki jih imajo do svojih 

otrok pri pouku angleščine. Učiteljice (tudi) nižjih razredov ne vedo, kakšna so pričakovanja 

staršev do svojih otrok pri pouku angleščine, učiteljice višjih razredov pa ocenjujejo, da 

starši učencev priseljencev pri tem učnem predmetu od svojih otrok ne pričakujejo veliko. 

Intervjuvani učenci so nam o svojem domačem učnem okolju podali nekoliko pozitivnejšo 

sliko. Večina jih je poročala, da jih starši, pa tudi starejši bratje in sestre, spodbujajo pri 

učenju angleščine. Čeprav veliko staršev nima znanja angleščine, se (učenci) ob težavah pri 

učenju tega jezika lahko doma vedno obrnejo na pomoč. Veliko jih poroča, da jim pri učenju 

angleščine doma pomagajo starejši bratje in sestre.  

 

8.3 Pojmovanja pravične šole med učiteljicami angleščine  

 

»Šola stoji in pade z učiteljem« – nekoliko obrabljena fraza, ki jasno opiše učiteljičino vlogo 

tudi pri uresničevanju koncepta inkluzije. Ne glede na to, kako dobre in premišljene 

strokovno utemeljene rešitve ponuja šolski sistem, na koncu je učiteljica vedno ključen akter, 

ki s svojim delom in odnosom do učencev v razredu vpliva na samo vzgojno-izobraževalno 

izkušnjo. V sklopu tretjega cilja smo raziskali, kakšna so stališča učiteljic angleščine glede 

vključevanja učencev priseljencev prve generacije v slovenski VI-sistem, ter ali ideal 

pravične šole uresničujejo tudi znotraj rednega pouka. 

 

Najprej nas je zanimalo, kako anketiranke vidijo razrede, v katerih so tudi učenci priseljenci 

(jim ti učenci predstavljajo oviro, težave, morda izziv in priložnost razvijanja kulture 

medsebojnega sprejemanja in razumevanja). Vprašali smo jih, v kakšnih razredih poučujejo 

najraje, in jim ponudili tri odgovore, med katerimi so lahko izbrale le enega. Večina (83,9 

%) jih je izbrala odgovor, s katerim niso jasno opredelile svojega občutenja do poučevanja 

(tudi) učencev priseljencev – »vseeno mi je, kakšno populacijo učencev poučujem.« 

Najmanj (7,1 %) anketirank najraje vidi, da v razredih, ki jih poučujejo, ni učencev 

priseljencev, podoben delež (8,9 %) pa jih najraje vidi, da so v razredih, kjer poučujejo, tudi 

učenci priseljenci. Iz rezultatov, predstavljenih v Tabeli 53, sklepamo, da učenci priseljenci 

pri pouku angleščine večini anketirank ne predstavljajo strahu, ovire, težave; te učence 
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anketiranke sprejemajo, a v njih ne vidijo posebnega izziva, priložnosti razvijanja kulture 

medsebojnega sprejemanja in razumevanja.  

  

Tabela 53: Učiteljice angleščine o populaciji učencev, ki jo najraje poučujejo 
Najraje poučujem v razredih, kjer … Število vrednosti Delež vrednosti (%) 

 Ni učencev priseljencev 8 7,1 

So tudi učenci priseljenci 10 8,9 

Vseeno mi je, kakšno populacijo učencev poučujem 94 83,9 

Skupaj 112 100,0 

 

Glede na rezultate iz prejšnje tabele lahko rečemo, da je večini anketirank torej vseeno, kako 

raznoliko populacijo učencev poučujejo. Kako pa bi po njihovem mnenju morali s takšno 

(heterogeno) populacijo učencev delati, da bi šola predstavljala pravičen prostor za vse? V 

ta namen smo jim zastavili vprašanje, katera šola je po njihovi oceni najbolj pravična in jim 

podali tri možne odgovore, med katerimi so lahko izbrale enega. Kot je prikazano v Tabeli 

54, se največji delež anketirank (53,1 %) načelno nagiba k oceni, da je pravična šola tista, v 

kateri je delo v razredu prilagojeno potrebam posameznih učencev. Skoraj polovica manj 

(27,4 %) se nagiba k oceni, da je delo v razredu treba prilagajati potrebam posameznim 

skupinam učencev. Najmanj (19,5 %) pa jih ocenjuje, da je pravična šola tista, v kateri je 

delo v razredu enako za vse učence. Stališča anketirank izražajo, da večini posameznikom 

prilagojen pouk predstavlja ideal, zelo veliko (skupaj 80,5 %) pa je prepričanih, da je za 

doseganje pravične šole za vse učence delo v razredih treba prilagajati, torej da je pri delu v 

razredu nujna individualizacija in diferenciacija pouka, s čimer poučevanje ne poteka za vse 

učence enako.  

 

Tabela 54: Učiteljice angleščine o idealu pravične šole  

Pravična šola je tista, v kateri je večina aktivnosti …  Število vrednosti Delež vednosti (%) 

 za ves razred enakih 22 19,5 

prilagojenih potrebam posameznih skupin 31 27,4 

prilagojenih potrebam posameznih učencev 60 53,1 

Skupaj 113 100,0 

 

Zanimalo nas je, v kakšnem deležu svoj ideal o pravični šoli anketiranke uresničujejo v 

praksi. V ta namen smo jih vprašali, koliko časa (kar so izrazile z odstotnimi deleži) znotraj 

rednega pouka namenjajo aktivnostim, ki so za ves razred enake, aktivnostim, ki so 

prilagojene potrebam posameznih skupin učencev in aktivnostim, ki so za vsakega učenca 

drugačne. Ker gre za vprašanje odprtega tipa, ki je nekoliko težje (morda celo neprijetno), 

in ker smo pri reševanju anketnega vprašalnika dovoljevali prehod na naslednja vprašanja, 

kljub predhodno nerešenim, je nanj odgovorilo le 63 anketirank. Dobljeni rezultati kažejo 

obratno sliko idealu, izraženemu pri prejšnjem vprašanju. Iz Tabele 55 lahko razberemo, da 

anketiranke znotraj rednega pouka večino časa namenjajo aktivnostim, ki so za ves razred 

enake (v povprečju 66,33 %), približno tretjino časa pa diferencirajo oz. individualizirajo, 

torej delo prilagajajo skupinam (20,67 %) in posameznim učencem (13 %).  
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Tabela 55: Učiteljice angleščine o uresničevanju ideala pravične šole  

Koliko časa znotraj rednega pouka 
namenjate aktivnostim,  … 

Numerus 
Minimum   

(%) 
Maksimum 

(%) 
Povprečje 
deležev 

Standardni 
odklon 

 Ki so za ves razred enake 63 30 95 66,33 17,192 
 Ki so različne po posameznih skupinah 63 4 50 20,67 11,801 
Ki so za vsakega učenca drugačne 63 0 33 13,00 7,839 

Veljavni numerus 63     

 

V nadaljevanju smo želeli izvedeti, ali se stališča učiteljic angleščine o pravični šoli kako 

razlikujejo glede na to, v katerih razredih anketiranke večinoma poučujejo, glede na število 

učencev priseljencev (vključno z 2. generacijo) na šoli, kjer poučujejo, glede na njihovo 

današnjo usposobljenost poučevanja učencev priseljencev, glede na njihovo delovno dobo 

(v šolstvu) ter glede na njihovo oceno o (ne)uspešnosti učencev priseljencev pri pouku 

angleščine.  

 

Razlike med anketirankami, ki poučujejo v različnih razredih OŠ, so statistično pomembne 

v njihovem stališču, da je pravična šola tista, v kateri je večina aktivnosti prilagojenih 

potrebam posameznih učencev [χ2(2) = 8,702, α = 0,013]. Učiteljice angleščine, ki poučujejo 

6.–9. razreda zavzemajo to staliče v pomembno večjem deležu kot druge anketiranke (69,8 

%) (glej Tabelo 56). Iz vzorčnih podatkov, predstavljenih v Tabeli 56, je še razvidno, da 

anketiranke, ki poučujejo angleščino 1.–5. razreda vidijo pravično šolo kot šolo, v kateri je 

večina aktivnosti prilagojenih ali potrebam posameznih učencev (47,6 %) ali potrebam 

posameznih skupin učencev (35,7 %), anketiranke, ki poučujejo enakomerno 1.–9. razreda 

pa so med podanimi odgovori vse izbrale v podobnem deležu. 

 

Tabela 56: Učiteljice angleščine o idealu pravične šole glede na razrede, v katerih večinoma 

poučujejo 

Pravična šola je tista, v kateri je večina 
aktivnosti … 

Učiteljice večinoma poučujejo 
Skupaj  χ2 g α 

1.–5. r. 6.–9. r. 1.–9. r. 

Za ves razred enakih Število vrednosti 7 6 9 22 3,913 2 ,141 

Delež vrednosti (%)  16,7 14,0 32,1 19,5 

Prilagojenih potrebam 
posameznih skupin 

Število vrednosti 15 7 9 31 4,446 2 ,108 

Delež vrednosti (%)  35,7 16,3 32,1 27,4 

Prilagojenih potrebam 
posameznih učencev 

Število vrednosti 20 30 10 60 8,702 2 ,013 

Delež vrednosti (%)  47,6 69,8 35,7 53,1 

Skupaj Število vrednosti 42 43 28 113  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 100,0 

Delež vrednosti 

celotnega vzorca (%) 
37,2 38,1 24,8 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

 

Statistično pomembne razlike med anketirankami v njihovem stališču, da je pravična šola 

tista, v kateri je večina aktivnosti prilagojenih potrebam posameznih učencev, smo zaznali 

tudi glede na število učencev priseljencev na šoli, kjer poučujejo [χ2(3) = 8,267, α = 0,041]. 

To stališče v pomembno večjem deležu zavzemajo anketiranke, ki poučujejo na šolah s 

podpovprečnim številom učencev priseljencev (60 %). V nekoliko manjšem deležu, a kljub 

temu kot najpogostejšo izbiro, so to stališče izbrale tudi anketiranke, ki poučujejo na šolah 

z nadpovprečnim številom učencev priseljencev (46,7 %). Iz podatkov, predstavljenih v 



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

128 

 

Tabeli 57, je še razvidno, da anketiranke, ki poučujejo na šolah s povprečnim deležem 

učencev priseljencev pravično šolo vidijo kot šolo, kjer je večina aktivnosti prilagojenih 

potrebam posameznih skupin učencev, anketiranke, ki poučujejo na šolah, kjer v času 

izvedbe te ankete ni bilo nobenih učencev priseljencev, pa pravično šolo vidijo kot šolo, kjer 

je večina aktivnosti za ves razred enakih.  

 
Tabela 57: Učiteljice angleščine o idealu pravične šole glede na število učencev priseljencev 

(vključno z 2. generacijo) na šoli 

Pravična šola je tista, v kateri je večina 
aktivnosti … 

Število uč. (1. in 2. gen.) pris. na šoli 
Skupaj  χ2 g α 

1 2 3 4 

Za ves razred 
enakih 

Število vrednosti 2 12 1 7 22 3,882a 3 ,274 

Delež vrednosti (%)  66,7 20,0 10,0 23,3 21,4 

Prilagojenih 
potrebam 
posameznih skupin 

Število vrednosti 1 12 6 9 28 6,548a 3 ,088 

Delež vrednosti (%)  33,3 20,0 60,0 30,0 27,2 

Prilagojenih 
potrebam 
posameznih 
učencev 

Število vrednosti 0 36 3 14 53 8,267 3 ,041 

Delež vrednosti (%)  0,0 60,0 30,0 46,7 51,5 

Skupaj Število vrednosti 3 60 10 30 103  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Delež vrednosti 

celotnega vzorca (%) 
2,9 58,3 9,7 29,1 100,0 

Legenda: 1 – ni učencev priseljencev, 2 – podpovprečno št., 3 – povprečno št., 4 – nadpovprečno št., 

χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja pomembnosti  

a – zaradi nedoseganja pogojev, potrebnih za izvedbo Pearsonovega χ2-preizkusa, smo uporabili 

Kullbackov 2Ȋ-preizkus 

 

Med anketirankami, ki svojo usposobljenost poučevanja učencev priseljencev ocenjujejo kot 

dobro, in tistimi, ki jo ocenjujejo kot slabo, razlike v njihovem stališču o pravični šoli niso 

statistično pomembne (glej Tabelo 58). Iz podatkov, predstavljenih v Tabeli 58, je razvidno, 

da anketiranke, ne glede na oceno svoje usposobljenosti poučevanja učencev priseljencev, v 

največji meri vidijo pravično šolo, kot šolo, kjer je večina aktivnosti učencem prilagojena, 

torej da poučevanje v taki šoli ne poteka za vse učence enako.   

 
Tabela 58: Učiteljice angleščine o idealu pravične šole glede na svojo današnjo usposobljenost 

poučevanja učencev priseljencev  

Pravična šola je tista, v kateri je večina aktivnosti 
… 

Današnja 
usposobljenost Skupaj χ2 g α 

Slaba dobra 

Za ves razred enakih Število vrednosti 2 20 22 2,470a 
 

1 
 

,116 
 Delež vrednosti (%)  8,7 22,2 19,5 

Prilagojenih potrebam 
posameznih skupin 

Število vrednosti 7 24 31 ,131 1 ,718 

Delež vrednosti (%)  30,4 26,7 27,4 

Prilagojenih potrebam 
posameznih učencev 

Število vrednosti 14 46 60 ,700 1 ,403 

Delež vrednosti (%)  60,9 51,1 53,1 

Skupaj Število vrednosti 23 90 113  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

Delež vrednosti 

celotnega vzorca (%) 
20,4 79,6 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

a – zaradi nedoseganja pogojev, potrebnih za izvedbo Pearsonovega χ2-preizkusa, smo uporabili 

Kullbackov 2Ȋ-preizkus 
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Pri preverjanju razlik v stališčih učiteljic angleščine o pravični šoli glede na njihovo delovno 

dobo (v šolstvu) smo uporabili združevanje kategorij posameznih spremenljivk, s čimer smo 

zagotovili pogoje za izračun χ2-preizkusa. Kategorije »do 3 let«, »3–6 let«, »7–18 let«, »19–

30 let« in »nad 31 let« smo združili v tri kategorije, in sicer: »do 3 let« (saj so nas zanimala 

stališča učiteljic začetnic), »3–18 let« ter »19 in več let«. Razlike med anketirankami niso 

statistično pomembne (glej Tabelo 59), lahko pa iz vzorčnih podatkov, predstavljenih v 

Tabeli 59, kljub temu opazimo nekaj razlik med njimi. Stališče, da je pravična šola tista, kjer 

je večina aktivnosti prilagojenih potrebam posameznih učencev, v največjem deležu 

zavzemajo anketiranke z delovno dobo (v šolstvu) 19 ali več let, v nekoliko manjšem deležu, 

a kljub temu kot najpogostejšo izbiro, pa to stališče zavzemajo še anketiranke z delovno 

dobo od 3 do 18 let. Anketiranke z najmanjšo delovno dobo (do 3 let) pravično šolo prav 

tako vidijo, kot šolo, v kateri je večina aktivnosti prilagojenih, je pa njihovo mnenje deljeno 

ali naj bodo te aktivnosti prilagojene potrebam posameznih skupin učencev ali potrebam 

posameznih učencev.  

 

Tabela 59: Osnovnošolske učiteljice angleščine o idealu pravične šole glede na svojo delovno dobo 

v šolstvu  

Pravična šola je tista, v kateri je večina 
aktivnosti … 

Delovna doba (v šolstvu) 

Skupaj  χ2 g α 
Do 3 let 3–18 let 

19 in 
več let 

Za ves razred enakih Število vrednosti 2 13 6 21 1,522 2 ,467 

Delež vrednosti (%)  16,7 23,2 13,6 18,8 

Prilagojenih potrebam 
posameznih skupin 

Število vrednosti 5 16 10 31 1,734 2 ,420 

Delež vrednosti (%)  41,7 28,6 22,7 27,7 

Prilagojenih potrebam 
posameznih učencev 

Število vrednosti 5 27 28 60 3,122 2 ,210 

Delež vrednosti (%)  41,7 48,2 63,6 53,6 

Skupaj Število vrednosti 12 56 44 112  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 100,0 

Delež vrednosti 

celotnega vzorca (%) 
10,7 50,0 39,3 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

 

Tudi med anketirankami, ki različno ocenjujejo učno uspešnost učencev priseljencev pri 

pouku angleščine, razlike v njihovem stališču o pravični šoli niso statistično pomembne (glej 

Tabelo 60). Lahko pa iz podatkov, predstavljenih v Tabeli 60, vidimo, da anketiranke, ki 

ocenjujejo, da učenci priseljenci pri pouku angleščine ne dosegajo pomembno slabšega 

učnega uspeha kot njihovi nepriseljeni vrstniki, v nekoliko večji meri vidijo pravično šolo 

kot šolo, kjer je večina aktivnosti prilagojena specifičnostim posameznih učencev.  
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Tabela 60: Osnovnošolske učiteljice angleščine o idealu pravične šole glede na njihovo oceno učne 

uspešnosti učencev priseljencev pri pouku angleščine  

Pravična šola je tista, v kateri je večina      
aktivnosti … 

Slabši učni uspeh 
Skupaj χ2 g α 

Da. Ne. 

Za ves razred enakih Število vrednosti 9 10 19 ,064 1 ,801 

Delež vrednosti (%)  19,1 17,2 18,1 

Prilagojenih potrebam 
posameznih skupin 

Število vrednosti 14 15 29 ,200 1 ,655 

Delež vrednosti (%)  29,8 25,9 27,6 

Prilagojenih potrebam 
posameznih učencev 

Število vrednosti 24 33 57 ,356 1 ,551 

Delež vrednosti (%)  51,1 56,9 54,3 

Skupaj Število vrednosti 47 58 105  

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

Delež vrednosti 

celotnega vzorca (%) 
44,8 55,2 100,0 

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti  

 

Med osnovnošolskimi učiteljicami angleščine torej obstajajo razlike v njihovih stališčih o 

pravični šoli glede na nekatere izbrane dejavnike. Zanimalo nas je, ali njihova stališča 

vplivajo na njihovo delo v razredu – se učiteljice, katerim pravična šola pomeni šolo, 

prilagojeno posameznikovim specifičnostim, znotraj rednega pouka v večji meri poslužujejo 

diferenciacije in individualizacije pouka? 

 

Z enosmerno analizo variance (ANOVA) in T-testom smo preverili, ali dejavniki, ki smo si 

jih izbrali za preverjanje razlik v stališčih učiteljic angleščine o pravični šoli, vplivajo na 

realizacijo teh idealov znotraj rednega pouka – torej, ali razredi poučevanja, število učencev 

priseljencev (vključno z 2. generacijo) na šoli, učiteljičina današnja usposobljenost 

poučevanja učencev priseljencev, učiteljičina delovna doba (v šolstvu) in učiteljičina ocena 

o (ne)uspešnosti učencev priseljencev pri pouku angleščine kako vplivajo na to, koliko časa 

učiteljice angleščine znotraj rednega pouka namenjajo aktivnostim, ki so za ves razred 

enake, ki so različne po posameznih skupinah in aktivnostim, ki so za vsakega učenca 

drugačne. V vseh primerih test ni pokazal statistično pomembnih razlik (Tabelarni prikazi 

izvedenih testov so predstavljeni v Prilogi 6). Anketiranke, ne glede na izbrane dejavnike, 

znotraj rednega pouka približno dve tretjini časa namenjajo aktivnostim, ki so za ves razred 

enake, približno petino časa delo prilagajajo skupinam, le dobro desetino časa pa namenjajo 

aktivnostim, prilagojenim posameznim učencem. Izvedeni testi so pokazali, da stališče 

učiteljic angleščine o pravični šoli ne vpliva na njihovo posluževanje diferenciacije in 

individualizacije pouka. Iz vzorčnih povprečij deležev smo celo zaznali, da učiteljice, ki 

zavzemajo najbolj inkluzivno naravnano stališče o pravični šoli, med rednim poukom še v 

nekoliko večjem deležu namenjajo čas aktivnostim, ki so za ves razred enake.  

 

Med pisanjem tega dela se nam je večkrat zastavilo vprašanje »Ali bi lahko rekli, da 

učiteljice angleščine stremijo k idealu inkluzivno naravnane šole ter ali učencem 

priseljencem aktivnosti znotraj rednega pouka prilagajajo glede na njihove potrebe v večji 

meri kot druge osnovnošolske učiteljice?« Na to smo pomislili, ker se z učenjem drugih 

jezikov lahko povečuje posameznikova jezikovna in kulturna senzibilnost do drugih, 

solidarnost in medsebojno razumevanje kulturno drugačnih oseb (Jezikovna politika EU, b. 
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d.), kar pomeni, da bi lahko učiteljice angleščine bolje razumele te učence in bi jim zato tudi 

v večji meri prilagajale pouk. Anketna vprašanja, s katerimi smo raziskovali svoj tretji cilj, 

smo, kot smo že omenili, povzeli po raziskavi M. Peček in I. Lesar (2006), v kateri sta 

avtorici raziskovali tudi pogled na pravičnost šole slovenskih učiteljic osnovnih šol. Čeprav 

je med našo in njuno raziskavo minilo že 15 let, se nam je zdelo zanimivo primerjati 

rezultate, kako na pravično šolo gledajo (oz. so gledale) učiteljice slovenskih osnovnih šol 

in učiteljice angleščine slovenskih osnovnih šol.  

 

Omenjeni avtorici sta v svoji raziskavi ugotovili, da se največji delež razrednih in 

predmetnih učiteljic načelno nagiba k mnenju, da je pravična šola tista, v kateri je delo v 

razredu prilagojeno specifičnostim posameznih skupin učencev (glej Tabelo 61). Vendar pa 

je ideal veliko bolj usmerjen v smeri individualizacije in notranje diferenciacije pouka kot 

realnost. Ugotovili sta, da razredne učiteljice znotraj rednega pouka petino časa namenjajo 

aktivnostim, ki so za ves razred enake, dobro četrtino časa aktivnostim, ki so prilagojene 

posameznim skupinam učencev in slabo petino časa aktivnostim, prilagojenim posameznim 

učencem (glej Tabelo 62). Z izvedbo T-testa sta dokazali, da se med razrednimi in 

predmetnimi učiteljicami pojavljajo statistično pomembne razlike, saj je pri predmetnih 

učiteljicah delež, namenjen aktivnostim, ki so za ves razred enake, bistveno višji kot med 

razrednimi učiteljicami, pri ostalih aktivnostih pa je njihov delež pomembno nižji od deležev 

razrednih učiteljic.    

 

Tabela 61: Osnovnošolske učiteljice o idealu pravične šole glede na vrsto izobrazbe (v letu 2004) 

Pravična šola je tista, v kateri … Razredni učitelji Predmetni učitelji 

 je večina aktivnosti za ves razred enakih Delež vrednosti (%) 11,8 17,5 

so aktivnosti prilagojene potrebam 
posameznih skupin 

Delež vrednosti (%) 44,4 42,5 

je večina aktivnosti prilagojenih potrebam 
posameznih učencev 

Delež vrednosti (%) 43,8 40,0 

Legenda: f % – delež vrednosti 

Vir: Peček, M. in Lesar, I. (2006, str. 167) 

 
Tabela 62: Osnovnošolske učiteljice o uresničevanju ideala pravične šole glede na vrsto izobrazbe 

(v letu 2004) 

Koliko časa znotraj rednega pouka namenjate aktivnostim, … Razredni učitelji Predmetni učitelji 

  ki so za ves razred enake Delež vrednosti (%) 52,9 61,4 

 ki so različne po posameznih skupinah Delež vrednosti (%) 28,5 22,8 

 ki so za vsakega učenca drugačne Delež vrednosti (%) 18,6 15,8 

Legenda: f % – delež vrednosti 

Vir: Peček, M. in Lesar, I. (2006, str. 168) 

 

Iz rezultatov, pridobljenih v naši raziskavi, razberemo, da se največji delež profesoric 

razrednega pouka z angleščino in profesoric angleščine načelno nagiba k mnenju, da je 

pravična šola tista, v kateri je delo v razredu prilagojeno specifičnostim posameznih učencev 

(glej Tabelo 63).  
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Tabela 63: Učiteljice angleščine o idealu pravične šole glede na vrsto svoje izobrazbe  

Pravična šola je tista, v kateri je večina aktivnosti … prof. RP z ang. 
prof. 

angleščine Skupaj 

 Za ves razred enakih Število vrednosti 6 16 22 

Delež vrednosti (%)  17,6 20,3 19,5 

Prilagojenih potrebam 
posameznih skupin 

Število vrednosti 12 19 31 

Delež vrednosti (%)  35,3 24,1 27,4 

Prilagojenih potrebam 
posameznih učencev 

Število vrednosti 16 44 60 

Delež vrednosti (%)  47,1 55,7 53,1 

Skupaj Število vrednosti 34 79 113 

Delež vrednosti (%)  100,0 100,0 100,0 

Legenda: RP – razredni pouk 

 

So pa v našem primeru razlike med idealom in realnostjo še nekoliko večje kot v raziskavi 

prej omenjenih avtoric. Učiteljice razrednega pouka (z angleščino) znotraj rednega pouka 

skoraj dve tretjini časa namenjajo aktivnostim, ki so za ves razred enake, slabo četrtino časa 

aktivnostim, ki so prilagojene posameznim skupinam učencev in le dobro osmino časa 

aktivnostim, prilagojenim posameznim učencem (glej Tabelo 64). Med profesoricami 

angleščine (predmetne učiteljice) pa je razkorak med idealom in realnostjo njihovega dela 

še nekoliko večji. Analiza variance (T-test) je pokazala, da razlike v odgovorih med 

profesoricami razrednega pouka (z angleščino) in profesoricami angleščine niso statistično 

pomembne – anketiranke našega vzorca, ne glede na vrsto svoje izobrazbe, znotraj rednega 

pouka vse omenjene aktivnosti izvajajo v podobnih deležih. 

 

Tabela 64: Učiteljice angleščine o uresničevanju ideala pravične šole glede na vrsto svoje izobrazbe  

Koliko časa znotraj rednega pouka namenjate       
aktivnostim,  … 

prof. RP z ang. 
prof. 

angleščine 
Skupaj 

  ki so za ves razred enake Delež vrednosti (%) 63,06 67,64 66,33 

ki so različne po posameznih 
skupinah 

Delež vrednosti (%) 23,00 19,73 20,67 

 ki so za vsakega učenca drugačne Delež vrednosti (%) 13,94 12,62 13,00 

Legenda: RP – razredni pouk 

 

Iz predstavljenih rezultatov lahko razberemo, da se osnovnošolske učiteljice angleščine v 

večjem deležu načelno nagibajo k prepričanju, da je pravična šola tista, v kateri je delo v 

razredu prilagojeno specifičnostim posameznih učencev (kar velja za najbolj inkluzivno 

naravnano idejo) kot osnovnošolske učiteljice, ki so sodelovale v podobni raziskavi pred 15 

leti. Vendar pa anketiranke, ki so sodelovale v naši raziskavi (osnovnošolske učiteljice 

angleščine), znotraj rednega pouka več časa namenjajo aktivnostim, ki so za ves razred 

enake. Ta ugotovitev nas je precej presenetila, saj bi, glede na to, da se ideja inkluzivno 

naravnane šole v zadnjem času precej bolj poudarja kot pred dobrim desetletjem, pričakovali 

drugačne rezultate. 

 

Zaključimo lahko, da učiteljice angleščine učence priseljence sprejemajo medse, ob njih ne 

doživljajo strahu, nelagodja, zaradi katerega jih ne bi želele poučevati, a glede na rezultate 

njihovo vključevanje temelji bolj na konceptu integracije kot na inkluzivnosti. Načelno se 

sicer nagibajo k mnenju, da je pravična šola tista, v kateri so aktivnosti prilagojene 
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specifičnostim posameznih učencev, a je realnost v razredih precej drugačna. Ugotovili smo, 

da se stališča anketirank o pravični šoli pomembno razlikujejo glede na to, v katerih razredih 

večinoma poučujejo, in glede na število učencev priseljencev na šoli, kjer poučujejo, a to 

nima vpliva na njihovo dejansko izvajanje diferenciacije in individualizacije znotraj rednega 

pouka. Ugotovili smo, da anketiranke, ne glede na izbrane dejavnike, v največji meri 

(približno dve tretjini časa) izvajajo aktivnosti, ki so za ves razred enake, petino časa 

namenjajo aktivnostim, prilagojenim specifičnostim posameznih skupin učencev, zgolj 

dobro desetino časa pa namenjajo aktivnostim, prilagojenim specifičnostim posameznih 

učencev.  

 

8.4 Prilagoditve, ki se pri pouku angleščine že izvajajo  

 

S četrtim ciljem smo želeli izvedeti, katere prilagoditve učiteljice angleščine vključujejo v 

svoje delo z učenci priseljenci prve generacije in ali se te prilagoditve razlikujejo glede na 

razrede, v katerih večinoma poučujejo, glede na število priseljencev na šoli, usposobljenosti 

učiteljic ter glede na njihovo delovno dobo (v šolstvu). 

 

Na zastavljeno vprašanje o načinih prilagajanja pouka učencem priseljencem smo 

anketirankam ponudili enajst odgovorov in možnost »drugo«, kamor so lahko zapisale lasten 

odgovor. Število odgovorov ni bilo omejeno. Gledano na celoten vzorec je 6,5 % anketirank 

navedlo, da pri poučevanju učencev priseljencev prilagoditve niso potrebne. Med 

učiteljicami, ki se prilagoditev poslužujejo, jih te največ (63,6 %) izvaja z uporabo dodatnih 

materialov (npr. slikovni material), temu pa sledijo prilagoditve, vezane predvsem na 

ocenjevanje učenčevega znanja angleščine (prilagojeno ocenjevanje – 52,3 %, podaljšan čas 

pisanja testov – 48,6 %, možnost prehoda v višji razred, kljub neocenjenemu znanju – 45,8 

%).  

 

Tabela 65: Učiteljice angleščine o načinih prilagajanja pouka učencem priseljencem  
Na kakšen način prilagajate pouk učencem priseljencem? število vrednosti delež vrednosti (%) 

 Uporaba dodatnega (slikovnega …) materiala. 68 63,6 

Prilagojeno ocenjevanje (npr. razdelitev snovi na več enot). 56 52,3 

Podaljšan čas pisanja testov. 52 48,6 

Možnost prehoda v višji razred, kljub neocenjenemu znanju 
pri tem predmetu.   

49 45,8 

Prilagojen učni tempo. 49 45,8 

 Zagotovljen čas za ponovitev snovi. 41 38,3 

Zmanjšanje učnih standardov. 34 31,8 

Prevodi besedišča in navodil v učenčevi materinščini. 32  29,9 

Določitev pomočnika v razredu (vloga tutorja v razredu). 31 29,0 

Prilagoditev besedišča. 29 27,1 

Dodatne prilagoditve niso potrebne. 7 6,5 

Drugo. 3 2,8 

Numerus 107 100,0 
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Kot druge prilagoditve učencem priseljencem, so tri anketiranke dopisale še: uporabo 

slovarja, dodatno strokovno pomoč (DSP) in možnost neocenjenosti v prvi konferenci ali 

zmanjšano število ocen (sklep učiteljskega zbora). 

 

Med anketirankami, ki poučujejo v različnih razredih OŠ, smo pri prilagoditvah, ki jih 

uporabljajo, zaznali štiri pomembne razlike. Učiteljice (tudi) nižjih razredov pri urah 

angleščine v pomembno večji meri [χ2(2) = 6,263, α = 0,044] uporabljajo več dodatnega 

materiala, kar je sicer razumljivo, saj je uporaba tega pri mlajših učencih stalna praksa tudi 

pri drugih učnih predmetih. Te učiteljice svojim učencem zagotavljajo tudi pomembno več 

[χ2(2) = 6,769, α = 0,034] časa za ponovitev učne snovi. Na drugi strani učiteljice, ki 

poučujejo (tudi) v višjih razredih prilagoditve pomembno večkrat [χ2(2) = 13,710, α = 0,001] 

uporabljajo pri ocenjevanju učencev priseljencev. Na našem vzorcu lahko opazimo, da 

učiteljice višjih razredov uporabljajo tudi več prilagoditev, vezanih na besedišče, kar 

sovpada z ugotovitvijo, da imajo učenci višjih razredov z besediščem več težav kot učenci 

nižjih razredov. Zanimiva se nam zdi ugotovitev, da učiteljice, ki enakomerno poučujejo 

učence nižjih in višjih razredov pri urah angleščine tem učencem pomembno večkrat [χ2(2) 

= 7,676, α = 0,022] v razredu dodelijo pomočnika. Pri posluževanju zmanjšanja učnih 

standardov med učiteljicami nismo zaznali pomembnih razlik, kar nas je, glede na velik 

odstotek uporabe te »prilagoditve« pri učiteljicah višjih razredov in oceno anketirank, da 

učenci nižjih razredov pri angleščini večinoma nimajo več težav kot njihovi nepriseljeni 

vrstniki, izjemno presenetilo – zakaj je po njihovi presoji tem učencem potem treba zniževati 

učne standarde? Poleg tega učiteljice nižjih razredov (celo večkrat kot učiteljice višjih 

razredov) uporabljajo tudi možnost prehoda učenca v višji razred kljub njegovi 

neocenjenosti znanja.  

 

Tabela 66: Učiteljice angleščine o načinih prilagajanja pouka učencem priseljencem glede na 

razrede, v katerih večinoma poučujejo 

Na kakšen način prilagajate pouk učencem 
priseljencem? 

Učiteljice večinoma poučujejo 

χ2 g α 1.–5. r. 6.–9. r. 1.–9. r. 

f % f % f % 

 Uporaba dodatnega (slikovnega …) materiala. 72,5 48,8 73,1 6,263 2 ,044 

Prevodi besedišča in navodil v učenčevi materinščini. 17,5 39,0 34,6 4,838 2 ,089 

Prilagojen učni tempo. 47,5 41,5 50,0 ,542 2 ,763 

Zagotovljen čas za ponovitev snovi. 52,5 24,4 38,5 6,769 2 ,034 

Podaljšan čas pisanja testov. 40,0 53,7 53,8 1,891 2 ,389 

Določitev pomočnika v razredu (vloga tutorja v    
razredu). 

25,0 19,5 50,0 7,676 2 ,022 

Prilagoditev besedišča. 15,0 36,6 30,8 5,008 2 ,082 

Prilagojeno ocenjevanje (npr. razdelitev snovi na več 
enot). 

30,0 61,0 73,1 13,710 2 ,001 

Zmanjšanje učnih standardov. 27,5 41,5 23,1 3,020 2 ,221 

Možnost prehoda v višji razred, kljub neocenjenemu 
znanju pri tem predmetu.   

45,0 43,9 50,0 ,255 2 ,880 

Numerus 40 41 26    

Legenda: χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja 

pomembnosti 
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Med anketirankami, ki poučujejo na šolah z različnim deležem učencem priseljencev, je 

Kullbackov preizkus pokazal eno statistično pomembno razliko glede na njihovo 

prilagajanje pouka. Kot je razvidno v Tabeli 67, anketiranke na šolah s povprečnim številom 

učencev priseljencev v pomembno večjem deležu [2Ȋ(3) = 10,301, α = 0,016] kot druge 

anketiranke učencem priseljencem zmanjšujejo učne standarde (kar 77,8 %). Pri drugih 

prilagoditvah sicer nismo našli pomembnih razlik, pa vendar lahko iz rezultatov razberemo, 

da prav te anketiranke v nekoliko večjem deležu uporabljajo tudi možnost prehoda učencev 

priseljencev v višji razred, kljub neocenjenemu znanju, ostale prilagoditve pa večinoma 

uporabljajo v manjšem deležu kot druge anketiranke. 

 

Tabela 67: Učiteljice angleščine o načinih prilagajanja pouka učencem priseljencem glede na število 

učencev priseljencev (vključno z 2. generacijo) na šoli  

Na kakšen način prilagajate pouk učencem 
priseljencem? 

Št. uč. priseljencev na šoli               
(1. in 2. generacija) 

2Ȋ g α Podpovpr. 
št. pris. 

Povpr. št. 
pris. 

Nadpovpr. 
št. pris. 

f % f % f % 

 Uporaba dodatnega (slikovnega …) materiala. 70,7 55,6 51,7 5,042 3 ,169 

Prevodi besedišča in navodil v učenčevi 
materinščini. 

34,5 11,1 34,5 3,950 3 ,267 

Prilagojen učni tempo. 50,0 44,4 37,9 1,164 3 ,762 

Zagotovljen čas za ponovitev snovi. 43,1 11,1 34,5 4,207 3 ,240 

Podaljšan čas pisanja testov. 53,4 33,3 48,3 4,062 3 ,255 

Določitev pomočnika v razredu (vloga tutorja v 
razredu). 

22,4 11,1 44,8 7,484 3 ,058 

Prilagoditev besedišča. 32,8 22,2 20,7 2,019 3 ,568 

Prilagojeno ocenjevanje (npr. razdelitev snovi na 
več enot). 

51,7 44,4 55,2 ,328 3 ,955 

Zmanjšanje učnih standardov. 24,1 77,8 37,9 10,301 3 ,016 

Možnost prehoda v višji razred, kljub 
neocenjenemu znanju pri tem predmetu.   

46,6 55,6 44,8 2,817 3 ,421 

Numerus 58 9 29  

Legenda: f % – delež vrednosti, 2Ȋ – vrednost Kullbackovega preizkusa, g – stopnja prostosti, α – 

stopnja pomembnosti 

 

Glede usposobljenosti učiteljic za poučevanje učencev priseljencev, smo uspeli dokazati eno 

pomembno razliko. Učiteljice, ki svojo usposobljenost poučevanja učencev priseljencev 

ocenjujejo kot dobro, v pomembno večji meri [χ2(1) = 4,105, α = 0,043] tem učencem 

zagotavljajo več časa za ponovitev snovi. Čeprav pri drugih prilagoditvah pomembnih razlik 

nismo uspeli dokazati, na svojem vzorcu lahko opazimo, da učiteljice, ki svojo 

usposobljenost za poučevanje učencev priseljencev ocenjujejo kot dobro, tem učencem v 

večji meri dodeljujejo pomočnika v razredu, poleg tega pa (kar se nam zdi pomembno) v 

manjši meri učencem znižujejo učne standarde in v manjši meri uporabljajo možnost 

prehoda učenca v višji razred kljub njegovi neocenjenosti. 
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Tabela 68: Učiteljice angleščine o načinih prilagajanja pouka učencem priseljencem glede na 

njihovo oceno današnje usposobljenosti poučevanja teh učencev  

Na kakšen način prilagajate pouk učencem priseljencem? 

Usposobljenost učiteljice 

χ2 g α Slaba Dobra 

f % f % 

 Uporaba dodatnega (slikovnega …) materiala. 66,7 62,8 ,109 1 ,741 

Prevodi besedišča in navodil v učenčevi materinščini. 28,6 30,2 ,022 1 ,882 

Prilagojen učni tempo. 52,4 44,2 ,457 1 ,499 

Zagotovljen čas za ponovitev snovi. 19,0 43,0 4,105 1 ,043 

Podaljšan čas pisanja testov. 52,4 47,7 ,150 1 ,699 

Določitev pomočnika v razredu (vloga tutorja v razredu). 14,3 32,6 2,739 1 ,098 

Prilagoditev besedišča. 38,1 24,4 1,598 1 ,206 

Prilagojeno ocenjevanje (npr. razdelitev snovi na več enot). 47,6 53,5 ,233 1 ,629 

Zmanjšanje učnih standardov. 42,9 29,1 1,480 1 ,224 

Možnost prehoda v višji razred, kljub neocenjenemu znanju 
pri tem predmetu.   

61,9 41,9 2,732 1 ,098 

Numerus 21 86  

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti, χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat 

preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja pomembnosti 

 

Tudi glede na delovno dobo učiteljic angleščine (v šolstvu) smo dokazali eno pomembno 

razliko pri njihovi izbiri prilagoditev. Učiteljice z nižjo delovno dobo v pomembno večji 

meri [χ2(2) = 8,216, α = 0,016] učencem priseljencem prilagajajo pouk angleščine z uporabo 

dodatnega materiala.  

 

Tabela 69: Učiteljice angleščine o načinih prilagajanja pouka učencem priseljencem glede na svojo 

delovno dobo v šolstvu  

Na kakšen način prilagajate pouk učencem 
priseljencem? 

Delovna doba (v šolstvu) 

χ2 g α do 3 let 3–18 let 
19 let in 

več 

f % f % f % 

 Uporaba dodatnega (slikovnega …) materiala. 100,0 61,8 55,0 8,216 2 ,016 

Prevodi besedišča in navodil v učenčevi materinščini. 16,7 27,3 37,5 2,286 2 ,319 

Prilagojen učni tempo. 41,7 49,1 42,5 ,498 2 ,780 

Zagotovljen čas za ponovitev snovi. 50,0 40,0 32,5 1,332 2 ,514 

Podaljšan čas pisanja testov. 50,0 54,5 40,0 1,972 2 ,373 

Določitev pomočnika v razredu (vloga tutorja v    
razredu). 

8,3 27,3 37,5 3,975 2 ,137 

Prilagoditev besedišča. 16,7 32,7 22,5 1,971 2 ,373 

Prilagojeno ocenjevanje (npr. razdelitev snovi na več 
enot). 

25,0 54,5 57,5 4,130 2 ,127 

Zmanjšanje učnih standardov. 8,3 30,9 40,0 4,309 2 ,116 

Možnost prehoda v višji razred, kljub neocenjenemu 
znanju pri tem predmetu.   

25,0 54,5 40,0 4,328 2 ,115 

Numerus 12 54 40  

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti,  χ2 – vrednost Pearsonovega hi kvadrat 

preizkusa, g – stopnja prostosti, α – stopnja pomembnosti 

 

Rezultati našega vzorca prikazujejo, da te učiteljice učencem priseljencem tudi v manjši meri 

(8,3 %) zmanjšujejo učne standarde, se v manjši meri poslužujejo možnosti prehoda učenca 
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v višji razred kljub neocenjenosti (25 %) in jim v največji meri zagotavljajo čas za ponovitev 

snovi (50 %). Na drugi strani, učiteljice z delovno dobo 19 let in več, učencem priseljencem 

zmanjšujejo učne standarde v večji meri kot njihove mlajše kolegice. Sicer pa te učiteljice 

učencem priseljencem v večji meri, kot druge učiteljice, prilagajajo ocenjevanje, jim 

prevajajo besedišče in navodila v učenčevo materinščino in jim dodeljujejo pomočnika v 

razredu. Anketiranke z delovno dobo od 3 do 19 let v nekoliko večji meri učencem 

priseljencem pri urah angleščine prilagajajo učni tempo in besedišče ter jim omogočajo 

podaljšan čas pisanja testov.  

 

O prilagoditvah med poukom angleščine smo povprašali tudi učence priseljence, ki 

večinoma ne zaznavajo, da bi jim pri pouku angleščine učiteljice posebej prilagajale delo, 

oziroma pravijo, da pri pouku delajo vse enako, kot drugi sošolci (Tabela 70). Jim pa, kadar 

prosijo za pomoč, učiteljice snov poskušajo razložiti še na kakšen drug način. 

 

Tabela 70: Učenci priseljenci o prilagoditvah in oblikah pomoči, ki jim jih nudijo učiteljice 

angleščine 

Kategorija 

Intervjuvanci 
Skupaj 
f (f %) 

Osnovna šola A Osnovna šola B 

f (f %) f (f %) 

 Pri pouku delam vse enako kot drugi 
učenci 

7 (100,0) 4 (100,0) 11 (100,0) 

Vloga pomočnice učiteljice  1 (25,0) 1 (9,1) 

Uporaba dodatnega materiala, kadar to 
zaprosi učenec 

 1 (25,0)  1 (9,1) 

Skupaj 7 (100,0) 4 (100,0) 11 (100,0) 

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

Značilni odgovori intervjuvanih učencev: 

 »No, mmm, ko smo imeli nekaj besed, je dajala take sličice.« »Vsem ali samo tebi?« 

»No, vsem.« »Delaš pri pouku angleščine enako, kot delajo tvoji sošolci?« »Ja.« »Nič 

drugače?« »Ne.« 

 »Ne, men da, kar drugim da.« »Aha, se pravi delaš enako kot ostali?« »Ja.« »Kaj pa 

če česa ne razumeš? Ti pa potem to poskuša posebej razložiti?« »Ja, če česa ne 

razumem, vprašam učiteljico in ona mi pove tko z rokami, mi pokaže slikco.« 

 »Ja, jaz zdaj sama poskusim i onda zamislim si šta je to, pa onda kada uradim ja 

idem kod nje i onda ona kaže to dobro, to dobro, to nije dobro i malo mi pomaže.« 

 

Takšen način dela učencem večinoma ustreza, pouk angleščine jim je večinoma všeč, smo 

pa opazili, da se zaradi neprilagajanja dela učenci z dobrim predznanjem angleščine 

(nekaterim angleščina predstavlja tudi materni jezik) pri urah angleščine velikokrat 

dolgočasijo:  

 »Example, they are doing the page, and I am also doing this page. Teacher is not 

giving me some different work. Just same. Not extra.« 

 »You said the lessons are too easy for you.« »Yes, because I already know.« 
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 »Are english lessons too easy for you?« »Too easy.« »Are you bored during the 

lessons?« »Yeaaaaah, little bit.« 

 »Are you bored during the English lessons?« »Yeah, kind of. Because I always have 

to.. I just always have to wait until the kids are finished.« 

Ena od intervjuvank je pri urah angleščine dobila posebno vlogo, vlogo pomočnice 

učiteljice, a te vloge ne opravlja rada:  

 »I have to be the English teacher’s helper /…/ I help her with am all the word tables, 

am I help her with the kids when they don’t really understand the words /…/ but I 

don’t really like doing it..« 

Zaradi dobrega predznanja angleščine, se zgodi, da ti učenci pri urah angleščine dobivajo 

celo naloge, s katerimi naj bi vadili svojo slovenščino: 

 »But you know what the teacher does sometimes… she gives me the homework but 

she translated it all in Slovene so I had to do all the homework in Slovene and mostly 

do it all by myself.« »At English classes you have to write your homework in Slovene 

language?« »Yeah.« 

V sklopu tega cilja nas je zanimalo še, kako učiteljice angleščine ocenjujejo svoje 

poznavanje formalno ponujenih prilagoditev, ki jih lahko ponudijo učencem priseljencem. 

Odgovore na to vprašanje smo merili s štiristopenjsko lestvico, kjer je pomenilo 1 – zelo 

slabo, 2 – slabo, 3 – dobro in 4 – zelo dobro. Na vprašanje je odgovorilo 106 anketirank, ki 

v povprečju menijo, da je njihovo poznavanje formalno ponujenih prilagoditev nekoliko 

slabše (M = 2,45). Analiza enosmerne variance (ANOVA) med odgovori učiteljic, ki 

poučujejo v različnih razredih OŠ, ni pokazala statistično pomembnih razlik, je pa iz 

vzorčnih aritmetičnih sredin razvidno, da svoje poznavanje formalno urejenih prilagoditev 

nekoliko bolje ocenjujejo anketiranke, ki poučujejo v nižjih razredih OŠ (M = 2,53).  

 

Tabela 71: Učiteljice angleščine o svojem poznavanju formalno urejenih prilagoditev za učence 

priseljence   

Poznavanje formalno 
urejenih prilagoditev  

N 
1          

f % 
2          

f % 
3          

f % 
4          

f % 
M σ 

Test 
homogenosti 

varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

Učiteljice 
poučujejo 
večinoma 

1.–5. r. 40 7,5 42,5 40,0 10,0 2,53 ,784 1,456 ,238 ,354 ,703 

6.–9. r. 40 5,0 52,5 40,0 2,5 2,40 ,632 

1.–9. r. 26 7,7 42,3 50,0 0,0 2,42 ,643 

Skupaj 106 6,6 46,2 42,5 4,7 2,45 ,692 

Legenda: N – numerus, 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – dobro in 4 – zelo dobro, M – aritmetična 

sredina, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, α – stopnja pomembnosti 

 

Iz predstavljenih rezultatov lahko zaključimo, da učiteljice angleščine učencem priseljencem 

prilagajajo pouk predvsem z uporabo dodatnih materialov, sicer pa večino prilagoditev 

izvajajo pri ocenjevanju učenčevega znanja. Učenci na drugi strani posebnih prilagoditev ne 

zaznavajo in navajajo, da pri pouku vse delajo enako kot drugi učenci. Kadar imajo pri pouku 

angleščine kakšne težave, se vedno lahko obrnejo na pomoč učiteljice, ki jim v takšni 

situaciji snov poskuša razložiti še na kakšen drug način. Učenci priseljenci z dobrim 

predznanjem angleščine navajajo še, da se zaradi neprilagajanja pouka njihovemu znanju 
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angleščine, pri pouku pogosto dolgočasijo. V tem delu smo anketiranke povprašali še, kako 

dobro je njihovo poznavanje formalno ponujenih prilagoditev, kar so ocenile, kot slabše. 

Ugotavljamo, da se učiteljice angleščine pri prilagajanju pouka učencem priseljencem 

preveč zanašajo na lastno presojo, se v premajhni meri zanimajo za druge mogoče rešitve in 

dajejo preveliko težo (le) doseganju ciljev v učnem načrtu – zaradi česar učenci z dobrim 

predznanjem angleščine (ki že dosegajo zastavljene cilje) pri pouku angleščine ne 

pridobivajo novega znanja in se dolgočasijo. Ob izbirah prilagoditev bi morale biti tudi bolj 

pozorne na potrebe in želje otrok – npr. dodelitev vloge pomočnika učitelja učencu, ki te 

vloge ne opravlja rad, ni primerna.  

 

8.5 Prilagoditve in oblike pomoči, ki bi jih bilo še smiselno realizirati  

 

Učiteljice angleščine in učence priseljence smo vprašali, ali bi bilo pri pouku angleščine 

smiselno realizirati še kakšne oblike pomoči in prilagoditve dela. Na to vprašanje so 

odgovorile 104 anketiranke, od katerih jih je 59,6 % odgovorilo pritrdilno (Tabela 72). Te 

anketiranke smo vprašali še, katere oblike pomoči in prilagoditve bi pri svojem delu z učenci 

priseljenci še potrebovale. Kot lahko vidimo v Tabeli 73, si večina anketirank (slabi dve 

tretjini) želi, da bi se za učence priseljence uvedla skupina, kjer bi se učenci učili angleščino, 

prilagojeno njihovemu predznanju (pripravljalnica ali nadaljevalnica), ali pa da bi šola 

zaposlila dodatnega strokovnega delavca, ki bi učencem priseljencem pri angleščini lahko 

nudil dodatno pomoč.  

 

Tabela 72: Učiteljice angleščine o potrebi ureditve dodatnih možnosti pomoči in prilagoditev dela 

za izboljšanje poučevanja učencev priseljencev 

Si, glede na trenutne ureditve na vaši šoli, želite uvedbo dodatnih 
možnosti pomoči in prilagoditev dela za poučevanje učencev 
priseljencev pri angleščini? 

število vrednosti delež vrednosti (%) 

 
Da. 62 59,6 

Ne. 42 40,4 

Skupaj 104 100,0 

 

Tabela 73: Učiteljice angleščine o prilagoditvah, ki bi jih za boljše poučevanje učencev priseljencev 

še potrebovale/želele 
Katere prilagoditve za lažje poučevanje učencev priseljencev bi si 
še želeli?  

število vrednosti 
delež vrednosti 

(%) 

 Možnost prevodov navodil, razlage v učenčevo materinščino. 20 32,3 

Možnost prevedenega vpogleda učnih načrtov (za angleščino) 
držav, od koder učenci priseljenci prihajajo. 

21 33,9 

Možnost prevajalca (za pomoč učencu, stike s starši …). 14 22,6 

Zaposlitev dodatnega strokovnega delavca, ki bi bil usposobljen za 
pomoč učencem priseljencem. 

36 58,1 

Uvedba skupine, prilagojene učenčevemu predznanju angleščine 
(pripravljalnica/nadaljevalnica). 

37 59,7 

Drugo. 0 0,0 

Numerus 62 100,0 

 

Približno tretjina bi si želela prevedene učne načrte (za predmet angleščina) iz držav, od 

koder učenci priseljenci prihajajo, s katerimi bi pridobile boljši vpogled v to, kaj so se učenci 
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pri angleščini že učili. Približno toliko si jih želi tudi možnost prevodov navodil in razlage 

v učenčevo materinščino. Najmanj, 22,6 %, pa bi si jih želelo možnost prevajalca, ki bi jim 

bil v pomoč pri stiku s starši učencev priseljencev ali pa pri učenju učencev priseljencev.   

 

Iz intervjujev z učenci priseljenci smo razbrali, da so ti učenci pri angleščini radi skupaj z 

drugimi vrstniki in se jim ideja individualnega ali skupinskega učenja angleščine glede na 

njihovo predznanje ne zdi najboljša:  

 »Would it be better for you if you would learn English in a small group, where you 

could learn advanced English and you would learn more /…/ Or it is OK like it is?«  

»Yes, it is OK.« 

 »Would you rather have individual lessons for learning English like you have for 

learning Slovene?« »I think so, this like it is, is good for me.«  

 »Would you rather have individual English lessons where you could learn advanced 

English?« »No, I would rather like my parents to teach me at home. /…/ I wouldn’t 

know what they (classmates) are learning.«    

Kot je prikazano v Tabeli 74, si slaba tretjina učencev priseljencev (predvsem tisti, ki se jim 

zdi učenje angleščine težko) želeli prilagojen učni tempo in zagotovljen čas ponovitve snovi: 

 »Mmmm … da bi bilo mogoče malo manj angleščine.« »Aha, da bi bilo manj snovi? 

Da bi šli bolj počasi naprej, bi bolj ponavljali in bi imela več časa, da se naučiš, kar 

se pri angleščini učite?« »Ja.«  

 »Ne znam, meni je … kadar je angleščina, malo ne razumem.« »Bi ti bilo lažje, če bi 

imela napisana navodila v srbščini?« »Pa ... vse mi je to jedno, slovenščina, srbščina 

… ko isto je.« »Bi ti bilo bolj všeč, če bi se tukaj angleško učila bolj počasi, z več 

ponavljanja?« »Ja.« »Je tempo učenja angleščine v razredu zate prehiter?« »Ja. 

Prehitro.« 

Dobra tretjina intervjuvancev (učenci z boljšim predznanjem angleščine) pa bi si želela več 

dodatnih nalog, saj se tako pri angleščini ne bi dolgočasili in bi se tudi oni naučili še kaj 

novega: 

 »You would like to do some extra exercises during the lessons?« »Yeah.« »So you 

would learn something new.« »Yeah.« 

 »So, you like being in the class with your classmates. Would it be better for you, if 

you would get some extra exercises from your teacher during the lessons?« »Yeah, it 

would be OK, but I wouldn’t know what they are learning.« »Aha, I meant that you 

would hear what they are learning, just that you would get some extra exercises, 

while you are waiting for them to finish theirs.« »Am I would rather not really like 

that because now I know what they are learning.« 

Učenci, ki pri pouku angleščine nimajo posebno velikih težav, pa tudi nimajo boljšega 

predznanja angleščine, navajajo, da so jim ure angleščine v Sloveniji večinoma všeč in se 

jim dodatne prilagoditve ne zdijo potrebne (dobra tretjina): 

 »Bi si ti želela, da bi ti pri pouku angleščine še kako pomagali? Bi ti bilo mogoče 

lažje, če bi ti kakšno angleško besedo prevedli v albanščino?« »Ne.« »Ti je dovolj ta 

pomoč, ki jo imaš sedaj?« »Ja.«  
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 »Meni je v redu (tako kot je).« 

 »Bi si želela, da bi bilo pri pouku angleščine kaj drugače, ali ti je tako, kot je, v 

redu?« »V redu.« 

 
Tabela 74: Učenci priseljenci o prilagoditvah in pomoči, ki bi jih pri pouku angleščine še 

potrebovali/želeli 

Kategorija 

Intervjuvanci 
Skupaj 
f (f %) 

Osnovna šola A Osnovna šola B 

f (f %) f (f %) 

 Prilagojen učni tempo 2 (28,6) 1 (25,0) 3 (27,3) 

Več utrjevanja/ponavljanja snovi 2 (28,6) 1 (25,0) 3 (27,3) 

Več dodatnih nalog 3 (42,9) 1 (25,0) 4 (36,4) 

Učenje, prilagojeno predznanju, v manjši skupini 2 (28,6)  2 (18,2) 

Prevodi v materinščino 1 (14,3)  1 (9,1) 

Dodatne prilagoditve niso potrebne 2 (28,6) 2 (50,0) 4 (36,4) 

 Skupaj 7 (100,0) 4 (100,0) 11 (100,0) 

Legenda: f – število vrednosti, f % – delež vrednosti 

 

V intervjujih z učiteljicami angleščine, ki smo jih izvedli, da bi pred oblikovanjem anketnega 

vprašalnika pridobili vpogled v približno stanje, so nam intervjuvanke povedale, da se 

zavedajo dejstva, da bi pri pouku angleščine lahko izvajale več prilagoditev in da jim je ideja 

individualizacije in diferenciacije pouka izredno všeč, a se jim ob vsem delu na šoli zdi 

nekako neizvedljiva, saj pravijo, da glede na heterogenost (vseh) učencev same tega 

enostavno ne zmorejo. Sklepamo, da je zaradi podobnih razlogov, toliko anketirank izrazilo 

željo po tem, da bi učencem priseljencem pri angleščini pomagal nekdo drug (tudi) izven 

razreda. Učenci imajo ob tem drugačne želje. Iz njihovih odgovorov je možno razbrati, da 

so pri pouku angleščine radi skupaj s svojimi sošolci, želijo pa si, da bi jim bil pouk bolj 

prilagojen – prilagojen učni tempo, več ponavljanja/utrjevanja snovi, ali pa več dodatnih 

nalog, da se pri pouku angleščine ne bi dolgočasili. Iz prejšnjih rezultatov smo že ugotovili, 

da ima z individualizacijo in diferenciacijo pouka kar nekaj učiteljic angleščine težave, zato 

menimo, da bi moral biti takšen način poučevanja bolj poudarjen že v času izobraževanja 

učiteljic.   

 

8.6 Kaj nam še sporočajo učiteljice angleščine? 

 

Anketirankam smo na koncu anketnega vprašalnika ponudili tudi prazen prostor, kamor so 

lahko zapisale svoje mnenje, misli in ideje glede obravnavane tematike. Odzvalo se je 12 

anketirank, ki so z napisanim še podprle ugotovitve naše raziskave. Med učenci priseljenci 

zaznavajo razlike: 

 »Med učenci priseljenci so velike razlike. Znanje angleščine pri nekaterih močno 

odstopa glede na ostale predmete, posebno v primerjavi s slovenskim jezikom. Vsekakor 

je veliko lažje poučevati učenca iz slovansko govoreče države. Posebno težko je 

pomagati albansko govorečim učencem. Pomembno je tudi, kakšno predznanje, način 

učenja je učenec imel pred prihodom v Slovenijo.« 
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Nekatere opažajo, da pouk angleščine učencem priseljencem predstavlja učni predmet, kjer 

njihovi nepriseljeni vrstniki (glede na jezikovno znanje) niso v taki prednosti in lahko zato 

tu lažje pokažejo svojo uspešnost: 

 »Opažam, da učenci priseljenci pri angleščini dosegajo boljše ocene kot pri ostalih 

predmetih. V povprečju, gledano na razred, so učenci priseljenci v znanju angleškega 

jezika v zgornji tretjini.« 

 »Tuj jezik angleščina ponuja možnost, da so priseljenci enakovredni v komunikaciji 

angleškega jezika s slovenskimi šolarji.« 

Druge so mnenja, da bi se učenci priseljenci najprej morali naučiti jezika okolja, šele nato 

še (dodaten) tuj jezik: 

 »Menim, da bi se morali priseljenci naučiti slovenščine, šele nato pa še tuj jezik. Po 

mojem mnenju pretirano prilagajanje in sploh prevajanje v njihovo materinščino naredi 

več slabega kot dobrega, saj bodo potem v slovensko govorečem okolju prejemali 

navodila v angleščini in jih ne bodo razumeli.« 

Veliko jih učence priseljence vidi kot motivirane, delovne, dobre učence in v njihovi 

prisotnosti vidijo tudi priložnost razvijanja medkulturnosti: 

 »Na naši šoli nimamo veliko učencev priseljencev prve generacije. Ta učenec, ki ga 

imamo, govori slovensko zelo dobro in je odličen učenec.« 

 »Izkušnje imam z učenci priseljenci s slabšim predznanjem angleščine od 

pričakovanega, vendar z večjo notranjo motivacijo za delo, marljivostjo, željo po znanju 

angleščine. Ti učenci vlagajo zelo veliko truda, da dosegajo majhne korake.« 

 »Učenci priseljenci so prijetni in zanimivi, pomagajo nam razvijati medkulturnost.« 

Pri poučevanju učencev priseljencev anketiranke naletijo tudi na težave: 

 »Na naši šoli imamo težave pri poučevanju otrok s Kosova, moška populacija. Tudi 

sodelovanje s starši iz te države je slabše.« 

Nekatere anketiranke menijo, da šole (in učiteljice) niso odgovorne za učno uspešnost 

učencev priseljencev in to odgovornost vidijo predvsem pri starših teh otrok: 

 »Učitelj je v zadnjih letih, ob nespremenjenih normativih, postal strokovnjak za celo 

vrsto učnih primanjkljajev, učnih težav, osebnostnih težav pa še strokovnjak za 

poučevanje otrok, s katerimi sploh ne more komunicirati. Bravo, učitelji, res smo 

neverjetni.« 

 »Odgovornost staršev in splošno znanje otroka je mnogo bolj pomembna od možnosti, 

ki jih ponuja šola v tujini. Starši se odločijo za spremembo, kar ne pomeni, da se 

odgovornost in prilagajanje prelaga na šolo, ki se že tako prilagaja sto in enemu 

različnemu, medtem ko dolžnosti otrok in staršev malokdaj poznajo, kaj šele izvajajo.« 

Učiteljice angleščine si na področju poučevanja učencev priseljencev želijo pomoč, 

spremembe: 

 »Pomoč je dobrodošla.« 

 »Želim si spremembo zakona o všolanju otrok priseljencev.« 
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9 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

V magistrskem delu smo obravnavali problematiko učencev priseljencev prve generacije pri 

pouku angleščine. Gre za populacijo učencev, katere število se po podatkih SURS-a iz leta 

v leto povečuje, poleg tega pa se povečuje tudi pestrost držav, od koder prihajajo. Vključitev 

v novo okolje je zanje lahko posebej stresna in naporna. Selitve v drugo državo pogosto ne 

razumejo, zapustijo svoje poznano okolje, prijatelje, znance, morda tudi družinske člane in 

se v novem okolju poleg novega jezika, kulture, običajev, srečajo tudi z novim šolskim 

okoljem. Zaradi neznanja jezika okolja pogosto ne razumejo dogajanja v razredu, socialno 

vključenost jim lahko otežuje tudi nepoznavanje norm in navad okolja. Vse to lahko vodi k 

slabi učni uspešnosti, kar lahko vpliva tudi na njihovo (slabšo) samopodobo. Ker so ti učenci 

ob selitvi še v fazi oblikovanja svoje identitete, sta lahko sprememba okolja in sočasni obstoj 

dveh kultur zanje precej problematična. Razpetost med domačo in novo kulturo lahko v njih 

povzroči zmedo in razklanost. Tudi zato je izjemno pomembno, da se na te učence primerno 

odzivamo. Z vzpostavitvijo varnega, spodbudnega okolja, v katerem se počutijo pripoznani, 

spoštovani in v katerem jim je omogočena možnost aktivnega sodelovanja, jim stresno 

vključitev lahko precej olajšamo in tako vplivamo tudi na njihovo učno uspešnost.  

V slovenski OŠ se učenci priseljenci poleg (novega) jezika okolja, ki je tudi njihov učni 

jezik, srečajo še s (vsaj z enim) tujim jezikom – navadno angleščino. Mnogi raziskovalci 

navajajo, da je za učenje in usvajanje drugih jezikov ključnega pomena dobro usvojen 

materni jezik, Domej (2001) pa ob tem opozarja, da neredki priseljeni otroci prihajajo v 

državo sprejemnico s pomanjkljivim znanjem materinščine. Glede na to, da v Sloveniji 

namenjamo zelo malo pozornosti poučevanju materinščine učencev priseljencev, se 

zastavlja vprašanje, kako se to odraža na drugih jezikih teh učencev. Ker je učenje več 

jezikov hkrati lahko zelo naporno in ker slovenščina učencem priseljencem predstavlja učni 

jezik in jezik komunikacije z okolico, kar jo zanje dela pomembnejšo, se sprašujemo, kaj to 

pomeni za njihovo učenje angleščine. Ker se v slovenski OŠ angleščina poučuje tudi s 

pomočjo slovenščine, jim to morda predstavlja še dodatne težave? Sprašujemo se torej, ali 

je učni predmet angleščina zanje »dodatno breme« ali pa je to predmet, pri katerem se (morda 

tudi zaradi že dobrega predhodnega znanja tega jezika) počutijo enakovredne svojim 

vrstnikom in pri katerem se zato lahko še posebej izkažejo.  

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako učenci priseljenci prve generacije »uspevajo« 

pri pouku angleščine – se tu srečujejo z več učnimi težavami kot njihovi nepriseljeni vrstniki, 

katere so te težave, kakšni so vzroki teh težav ter ali se verjetnost pojava učnih težav med 

učenci priseljenci prve generacije razlikuje glede na razred, v katerega se vključijo, in 

državo, iz katere prihajajo. Poleg tega nas je zanimalo še, kateri izmed izbranih dejavnikov 

pomembno vplivajo na učni (ne)uspeh učencev priseljencev pri pouku angleščine, katere 

prilagoditve dela in pomoč učencem priseljencem prve generacije nudijo učiteljice 

angleščine ter ali bi bile za omogočanje enakih možnosti uspeha pri angleščini smiselne še 

kakšne prilagoditve. Raziskava je potekala s kombiniranim, torej kvantitativnim in 



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

144 

 

kvalitativnim, raziskovalnim pristopom, v njej pa je sodelovalo 172 osnovnošolskih učiteljic 

angleščine iz cele Slovenije in 11 učencev priseljencev iz 8 različnih držav, ki so se v času 

izvedbe raziskave šolali na eni izmed dveh izbranih OŠ iz osrednjeslovenske regije. 

Glede na dobljene rezultate dobra polovica anketirank ocenjuje, da učenci priseljenci pri 

pouku angleščine nimajo več učnih težav in tudi ne dosegajo slabšega učnega uspeha kot 

njihovi nepriseljeni vrstniki. Smo pa ugotovili, da se verjetnost pojava učnih težav med 

temi učenci razlikuje glede na osnovnošolsko stopnjo, v katero se vključijo, in tudi glede 

na državo, iz katere prihajajo. Za učence priseljence 1.–5. razreda učiteljice angleščine 

tako večinoma ne opažajo, da bi imeli ti več učnih težav in slabši učni uspeh kot njihovi 

nepriseljeni vrstniki, za učence priseljence 6.–9. razreda pa ocenjujejo, da imajo ti večinoma 

več učnih težav in tudi slabši učni uspeh kot njihovi nepriseljeni vrstniki. Skladno s temi 

ugotovitvami med učiteljicami angleščine velja tudi prepričanje, da se učenci priseljenci 

nižjih razredov OŠ pri pouku angleščine počutijo uspešne, so motivirani za učenje tega 

jezika in pri pouku ne občutijo tesnobe. Na drugi strani pa za učence priseljence višjih 

razredov OŠ opažajo, da se večina teh, kljub motiviranosti za učenje in dobremu počutju pri 

pouku (čeprav je ta delež pomembno manjši kot pri učencih nižjih razredov), pri tem učnem 

predmetu ne počuti uspešne.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se glede na razred, ki ga učenci obiskujejo, nekoliko 

razlikujejo tudi učne težave, s katerimi se ti večinoma srečujejo. Tako mlajši kot starejši 

učenci imajo sicer največ težav pri pisanju in pisnem sporočanju, kar je pričakovano, imajo 

pa starejši učenci glede na mlajše več težav še z branjem, njihove učne težave pa so vezane 

predvsem na besedišče, medtem ko so učne težave mlajših učencev vezane predvsem na 

slovnico. Sklepamo, da imajo mlajši učenci več težav s slovnico zaradi njihovega slabšega 

poznavanja jezikovnih pravil (tudi v svojem maternem jeziku), medtem ko imajo starejši 

učenci že več tovrstnega znanja in jim je ta snov že bolj razumljiva. Imajo pa starejši učenci 

več težav z besediščem, ker je to vsako leto zahtevnejše ter tudi količinsko obsežnejše.  

 

Vpliv matične države učenca priseljenca na njegovo (ne)uspešnost pri pouku 

angleščine je opažen predvsem s strani učiteljic višjih razredov OŠ. Čeprav anketiranke 

ocenjujejo, da se večina učencev priseljencev z angleščino, kot učnim predmetom, sreča že 

v matični državi, kar so nam potrdili tudi intervjuvani učenci priseljenci, ugotavljamo, da je 

po ocenah učiteljic njihovo predznanje angleščine precej različno. Slabše predznanje 

angleščine učiteljice prepoznavajo predvsem pri učencih, ki prihajajo iz Albanije, Bosne in 

Hercegovine ter Kosova, kar se nam zdi izjemno pomemben podatek, glede na to, da po 

podatkih SURS-a (pa tudi naše raziskave) ravno iz teh držav v Slovenijo pride največji delež 

priseljencev. Slabo predznanje učencev priseljencev iz Bosne in Hercegovine (do neke mere) 

pojasnjuje podatek intervjuvanega učenca priseljenca iz te države – da se tam začnejo 

angleščino učiti šele v 6. razredu OŠ. To smo preverili in ugotovili, da je v tej državi pouk 

angleščine res obvezen (sicer) od 5. razreda dalje. Na drugi strani boljše predznanje 
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angleščine, poleg tistih, ki prihajajo iz angleško govorečih držav, učiteljice angleščine 

prepoznavajo predvsem pri tistih učencih, ki prihajajo iz držav EU, Rusije in Srbije.  

 

Že J. A. Komensky (1995: 96) je dejal, da je narobe, če šole neznano učijo z neznanim, ter 

poudaril pomembnost podajanja učne snovi v učencu znanem jeziku. Čeprav se nekatere 

učiteljice angleščine trudijo, da pri pouku angleščine uporabljajo čim manj slovenščine, je 

njena uporaba, predvsem v višjih razredih OŠ, kjer je snov zahtevnejša, nekako neizogibna. 

Nekatere učence priseljence lahko to postavi v neprijeten položaj, saj se pri enem predmetu 

srečajo kar z dvema neprvima jezikoma. Intervjuvani učenci priseljenci so nam potrdili, 

da učiteljice angleščine pri pouku uporabljajo tudi slovenščino (predvsem za dodatno 

razlago snovi), ob tem pa jih je večina navedla, da jih to ne moti. Kadar razlage ne razumejo, 

se namreč lahko vedno obrnejo na učiteljico, da jim snov razloži še v njim razumljivem 

jeziku ali jim to razloži na kakšen drug način, nekateri pa pomoč poiščejo tudi pri drugih 

učencih priseljencih, ki govorijo njihov materni jezik in že tudi bolje razumejo jezik okolja. 

Nekateri učenci uporabo slovenščine pri pouku angleščine vidijo celo kot zelo pozitivno, saj 

se na tak način učijo tudi tega jezika. Tudi učiteljice angleščine vzroka za učne težave 

učencev priseljencev ne pripisujejo nerazumevanju razlage in navodil. Učiteljice, ki 

večinoma poučujejo v nižjih razredih OŠ, jih pripisujejo predvsem prezahtevni učni snovi 

glede na učenčevo predznanje angleščine in preobsežni količini učne snovi v prekratkem 

času, učiteljice, ki večinoma poučujejo v višjih razredih, pa prezahtevni učni snovi glede na 

učenčevo predznanje angleščine in preobremenjenosti učencev zaradi težav, ki jih imajo tudi 

pri drugih učnih predmetih.  

 

Sama souporaba slovenščine pri pouku angleščine torej (glede na rezultate naše raziskave) 

ne vpliva na (ne)uspešnost učencev priseljencev pri tem učnem predmetu, pa vendar ima 

znanje slovenščine pri tem precejšen vpliv. Nekateri intervjuvani učenci so nas opozorili, da 

se v Sloveniji izredno trudijo, da bi se čim prej naučili jezika okolja. Ker so tako osredotočeni 

na slovenščino, opažajo, da angleščino kar malo »pozabljajo«, tudi, če je (bilo) njihovo 

znanje angleščine zelo dobro. Eden izmed intervjuvanih učencev nam je povedal, da je pouk 

angleščine v Sloveniji lažji in prijetnejši kot v njegovi matični državi, a da je učenje 

angleščine, prav zaradi osredotočenosti na učenje slovenščine, tu zanj težje. Zaradi 

podobnosti jezika bi bili lahko pri tem učenci priseljenci iz držav nekdanje Jugoslavije na 

boljšem, pa vendar tudi njim lahko sočasno učenje dveh neprvih jezikov predstavlja veliko 

težavo.  

 

Presenetljiv se nam zdi podatek, da učiteljice angleščine med izbranimi dejavniki 

jezikovnega (pred)znanja učenca priseljenca niso ocenile kot pomembnejšega za 

njegovo učno (ne)uspešnost pri pouku angleščine. Učiteljice nižjih razredov tako 

predznanje angleščine, znanje slovenščine kot znanje materinščine ocenjujejo kot manj 

pomemben dejavnik za učenčevo (ne)uspešnost pri tem predmetu, je pa zanimivo, da so med 

navedenimi jeziki kot najpomembnejšega izbrale učenčevo materinščino, tej pa sledita še 

predznanje angleščine in znanje slovenščine. Učiteljice, ki večinoma poučujejo (tudi) v 
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višjih razredih OŠ, predznanje angleščine ocenjujejo kot pomembno, nekoliko manj (a še 

vedno kot pomembno) ocenjujejo tudi znanje slovenščine, znanje materinščine pa ocenjujejo 

kot manj pomemben dejavnik za učenčevo (ne)uspešnost pri pouku angleščine. Glede 

pomembnosti znanja učenčeve materinščine so mnenja med učiteljicami angleščine zelo 

deljena, nas pa preseneča, da je glede na mnoge raziskave, ki potrjujejo, da je znanje 

materinščine osnova za učenje drugih jezikov, povprečna ocena tako nizka – celo najnižja 

med vsemi izbranimi (dvanajstimi) dejavniki. Kot najpomembnejšega akterja za 

učenčevo (ne)uspešnost pri angleščini anketiranke vidijo učenca samega (njegovo 

motivacijo in prizadevanje za učenje), je pa spodbudno, da kot pomembno pri tem 

zaznavajo še svoje delo (način poučevanja, individualizacijo in diferenciacijo pouka) pa 

tudi socialno vključenost učenca v razredu (povezano s tem tudi pomoč vrstnikov). Poleg 

tega kot pomemben dejavnik ocenjujejo še dodatno pomoč, ki jo ponuja šola (poudarjajo 

predvsem učiteljice višjih razredov) in podporo staršev, kot manj pomemben dejavnik pa 

ocenjujejo še socialno-ekonomski status družine učenca priseljenca.   

 

Kot smo dokazali tudi sami, lahko učenje več jezikov hkrati učencem predstavlja precejšen 

napor, ki pa ga je možno z zunanjimi spodbudami in ukrepi precej omiliti. Pri tem 

pomembno vlogo igrajo šolsko učno okolje, razredno učno okolje in domače učno okolje. 

Ker smo v tem magistrskem delu posebno pozornost namenili tudi zagotavljanju pravičnega 

šolanja, smo nekoliko podrobneje pregledali položaj znotraj vseh treh omenjenih učnih 

okoljih. 

 

Pri pregledu šolskega učnega okolja smo ugotovili, da ga velika večina učiteljic 

angleščine na področju vključevanja učencev priseljencev ocenjuje kot precej 

spodbudnega. Po oceni anketirank šole stremijo k čim boljši vključenosti učencev 

priseljencev, spodbudne so tudi njihove ocene dela vodstva šole. Večina anketirank navaja, 

da se ob kakršnihkoli težavah s poučevanjem učencev priseljencev lahko vedno obrnejo na 

vodstvo, da jih to spodbuja k iskanju novih rešitev na področju poučevanja, da spodbuja 

kolegialno podpiranje med učiteljicami, izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter glede 

vključevanja učencev priseljencev v šolski prostor in njihovega poučevanja v zadovoljivi 

meri skrbi tudi za izobraževanje svojih zaposlenih. Znotraj šolskega učnega okolja smo 

posebno pozornost namenili tudi dodatni pomoči, ki jo šola ponuja učencem priseljencem 

za njihovo jezikovno znanje. Rezultati raziskave sicer med šolami niso pokazali statistično 

pomembnih razlik, smo pa razlike zaznali na svojem vzorcu. Opazili smo, da šole, na 

katerih so učenci priseljenci bolj opazni – tj. na šolah z nadpovprečnim številom učencev 

priseljencev in na manjših ter srednje velikih šolah – izvajajo večjo količino dodatnega 

učenja slovenščine, ponujajo več oblik dodatne pomoči tako pri slovenščini kot 

angleščini in čeprav je izvajanje učenja materinščine učenca priseljenca na šoli redkost, 

je na šolah z nadpovprečnim številom učencev priseljencev tudi za to precej večja možnost. 

Menimo, da so takšne razlike med šolami lahko precej nevarne – saj lahko to vodi v 

nenamerno »getoiziranje« šol. Šole, ki učencem priseljencem ponujajo boljše izobraževalne 

možnosti, lahko s tem pritegnejo še več drugih učencev te populacije z okoliških šol, to pa 
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lahko vodi k izpisovanju učencev večinske družbe iz teh šol, na kar je opozorila že B. Hanuš 

(2010). Na drugi strani morda nekatere šole prav zaradi tega razloga učencem priseljencem 

ne ponudijo zadostne količine pomoči. 

 

Izsledki raziskave so pokazali, da je učiteljicam angleščine vseeno, kakšno populacijo 

učencev poučujejo. Glede na njihove odgovore sklepamo, da drugačnosti učencev 

priseljencev ne vidijo kot težavo, vendar pa ob njih tudi ne vidijo priložnosti za razvijanje 

medkulturnosti.  

 

V stališčih učiteljic angleščine glede pravične šole smo med anketirankami zaznali nekaj 

razlik – z najbolj pravično (in inkluzivno) naravnanim stališčem se v nekoliko večjem deležu 

strinjajo učiteljice, ki večinoma poučujejo v višjih razredih OŠ, torej predmetne učiteljice, 

učiteljice, ki poučujejo na šolah s podpovprečnim številom učencev priseljencev, učiteljice 

z delovno dobo (v šolstvu) 19 ali več let, učiteljice, ki svojo usposobljenost poučevanja 

učencev priseljencev ocenjujejo kot slabšo ter učiteljice, ki ocenjujejo, da učenci priseljenci 

pri pouku angleščine ne dosegajo slabšega uspeha kot njihovi nepriseljeni vrstniki. Glede na 

celoten vzorec pa se večina nagiba k oceni, da je pravična šola tista, kjer je večina 

aktivnosti prilagojenih specifičnostim posameznikov. Vendar pa slika dejanskega stanja 

v razredih ni tako spodbudna, saj je glede na ideal, ta ravno obratna. Po ocenah učiteljic 

angleščine te znotraj rednega pouka približno dve tretjini časa namenjajo aktivnostim, ki so 

za ves razred enake, le približno tretjino časa pa namenijo aktivnostim, prilagojenim 

skupinam učencem ali posameznim učencem. Izredno nas je presenetila ugotovitev, da 

pravičnosti bolj naklonjena stališča učiteljic nimajo pozitivnejšega vpliva na samo dogajanje 

v razredu. Celo nasprotno, rezultati raziskave so pokazali, da učiteljice, ki v večjem deležu 

podpirajo šolo, kjer so aktivnosti prilagojene specifičnostim posameznika, aktivnosti znotraj 

rednega pouka prilagajajo v manjšem deležu kot druge učiteljice. Presenetili so nas tudi 

rezultati primerjave naše raziskave s podobno raziskavo, ki je bila izvedena pred 15 leti na 

vzorcu osnovnošolskih razrednih in predmetnih učiteljic (ne samo učiteljic angleščine) 

(Peček in Lesar, 2006) – ugotovili smo, da učiteljice naše raziskave sicer izražajo pravičnosti 

bolj naklonjena stališča, vendar pa aktivnosti znotraj rednega pouka prilagajajo celo v 

manjšem deležu kot učiteljice izpred 15 let.  

 

Glede usposobljenosti poučevanja učencev priseljencev smo ugotovili, da učiteljice 

angleščine svojo začetno usposobljenost ocenjujejo nekje med slabo in dobro, svojo 

današnjo usposobljenost pa kot dobro. Med anketirankami se glede na razrede poučevanja 

in delovno dobo (v šolstvu) sicer ne pojavljajo statistično pomembne razlike, smo pa zaznali, 

da učiteljice, ki angleščino poučujejo v nižjih razredih OŠ in učiteljice z daljšo delovno dobo, 

svojo začetno in današnjo usposobljenost poučevanja učencev priseljencev ocenjujejo 

nekoliko bolje kot ostale učiteljice. Svoje znanje o poučevanju učencev priseljencev 

učiteljice angleščine pridobivajo predvsem iz lastnih izkušenj, ob tem pa se učiteljice, ki 

poučujejo predvsem v nižjih razredih, še samoiniciativno udeležujejo dodatnih 

izobraževanj in na to temo prebirajo različno strokovno literaturo. Učiteljice, ki 
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poučujejo predvsem v višjih razredih OŠ, pa to znanje pridobivajo še preko izkušenj drugih 

učiteljic. Dobra tretjina učiteljic nižjih razredov OŠ in dobra petina učiteljic višjih razredov 

ter tistih, ki poučujejo 1.–9. razreda enakomerno, navaja, da pri poučevanju učencev 

priseljencev nima posebnih težav, sicer pa kot najpogostejšo težavo navajajo 

individualizacijo in diferenciacijo pouka, v nekoliko manjšem deležu pa tudi sodelovanje 

s starši učencev priseljencev (predvsem učiteljice nižjih razredov) in posredovanje učne 

snovi (predvsem učiteljice (tudi) višjih razredov). Ob težavah pri poučevanju učencev 

priseljencev se največkrat obrnejo na šolsko svetovalno službo, učenčevo razredničarko 

ali pa jih poskušajo rešiti same.   

 

Med prilagoditvami, ki jih učiteljice angleščine uporabljajo pri poučevanju učencev 

priseljencev, je najpogostejša uporaba dodatnega materiala, temu pa sledijo 

prilagoditve, vezane na ocenjevanje učenčevega znanja (prilagojeno ocenjevanje, 

podaljšan čas pisanja testov, tudi možnost prehoda v višji razred, kljub neocenjenemu 

znanju). Zaskrbljujoč je podatek, da slaba tretjina anketirank učencem priseljencem 

znižuje učne standarde. Glede na izbrane dejavnike – razred poučevanja, število učencev 

priseljencev (vključno z 2. generacijo) na šoli, učiteljičino samooceno današnje 

usposobljenosti poučevanja učencev priseljencev in učiteljičin delovni staž – smo med 

anketirankami zaznali nekatere razlike pri njihovi uporabi prilagoditev za učence 

priseljence. Izpostavili bi predvsem razlike glede na število učencev priseljencev (vključno 

z 2. generacijo) na šoli. Ugotovili smo namreč, da se učiteljice angleščine, ki poučujejo na 

šolah s podpovprečnim številom učencev priseljencev, poslužujejo prilagoditev celo v 

večjem deležu kot učiteljice, ki poučujejo na šolah z nadpovprečnim deležem učencev 

priseljencev. Na šolah s povprečnim deležem učencev priseljencev je delež uporabljenih 

prilagoditev najbolj skop, poleg tega pa se učiteljice na teh šolah v izjemno velikem deležu 

(skoraj štiri petine teh) poslužujejo zniževanja učnih standardov. Zanimivo je, da na šolah, 

ki učencem priseljencem na ravni šole ponujajo več dodatne pomoči, učiteljice angleščine 

(tem učencem) manj individualizirajo in diferencirajo pouk ter uporabljajo manj 

prilagoditev, kot na šolah, kjer je takšne pomoči manj. Glede na rezultate raziskave so 

najmanj pomoči in prilagoditev znotraj razreda deležni učenci priseljenci, ki 

obiskujejo šole s povprečnim deležem te populacije. O prilagoditvah pri pouku angleščine 

smo vprašali tudi učence priseljence. Ti večinoma ne zaznavajo, da bi jim učiteljice kako 

prilagajale delo, jim pa, kadar prosijo za pomoč, učiteljice snov poskušajo razložiti še na 

kakšen drug način. Ugotovili smo, da se učenci priseljenci z zelo dobrim predznanjem 

angleščine pri pouku angleščine pogosto dolgočasijo in da zanje učiteljice posegajo tudi po 

neprimernih prilagoditvah – na primer določitev vloge pomočnika, čeprav tega dela 

učenec ne želi opravljati, nekateri pri pouku angleščine celo dobivajo naloge, za vadbo 

slovenščine (ne angleščine).   

 

Sprejemanje učencev priseljencev s strani vrstnikov velika večina učiteljic angleščine, 

ne glede na razrede, v katerih večinoma poučujejo, ocenjuje kot dobro. Ob tem navajajo, 

da na dobro vključenost učenca v razredu najbolj vpliva učenec sam (njegova osebnost), pa 
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tudi delo učiteljice – pri čemer učiteljice nižjih razredov svojo vlogo za socialno vključenost 

učencev priseljencev ocenjujejo kot zelo pomembno, učiteljice višjih razredov pa kot 

pomembno. Kot dejavnik, ki pomembno prispeva k dobri vključenosti učencev priseljencev 

v razred, anketiranke ocenjujejo še učenčevo znanje slovenščine, kot manj pomembna 

dejavnika pa navajajo učenčevo znanje angleščine in državo, iz katere učenec prihaja. O 

svoji socialni vključenosti smo povprašali tudi učence priseljence in ugotovili, da je slika o 

sprejemanju učencev priseljencev v razredu z njihove perspektive nekoliko drugačna. Po 

podatkih učencev priseljencev sklepamo, da jih vrstniki v razredu tolerirajo, a z njimi 

navadno ne navežejo posebnega stika. Učenci priseljenci prijatelje na šoli iščejo predvsem 

v drugih učencih priseljencih, z nepriseljenimi vrstniki pa navežejo stike kasneje, ko se 

bolje naučijo jezika okolja. S tem učenci potrjujejo pomembnost jezika okolja za učenčevo 

socialno vključenost. Podobne ugotovitve je pokazala tudi raziskava o socialni vključenosti 

učencev priseljencev, ki je bila izvedena znotraj projekta Za medkulturno sobivanje (Štirn, 

Podlesek in Rutar, 2018). Avtorice so ugotovile, da učenci priseljenci v razrednih skupnostih 

pogosteje zasedajo manj želene sociometrične položaje kot njihovi nepriseljeni vrstniki ter 

da ima pomemben delež učencev priseljencev šibkejši občutek pripadanja razredu (prav 

tam).  

 

Pri pregledu družinskega okolja učencev priseljencev smo se osredotočili predvsem na 

sodelovanje staršev učencev priseljencev z učiteljicami angleščine ter na starševsko podporo 

in pomoč svojim otrokom (pri učenju angleščine). Učiteljice angleščine sodelovanje s 

starši učencev priseljencev ocenjujejo kot pomembno, pri čemer rezultati kažejo, da je 

učiteljicam nižjih razredov to sodelovanje nekoliko manj pomembno kot učiteljicam, ki 

poučujejo (tudi) v višjih razredih OŠ. Svoje dejansko sodelovanje s starši učencev 

priseljencev ob tem ocenjujejo kot slabo do srednje dobro, pri čemer ga učiteljice nižjih 

razredov ocenjujejo nekoliko slabše kot učiteljice, ki poučujejo (tudi) v višjih razredih OŠ. 

Večina anketirank navaja, da bi pri pogovorih s starši učencev priseljencev večkrat 

potrebovala pomoč prevajalca, ker pa v Sloveniji ta pomoč ni omogočena brezplačno, se 

učiteljice v takšnem primeru največkrat obrnejo na učence, ki govorijo jezik, ki ga starši 

razumejo. V nekoliko manjšem deležu pomoč poiščejo tudi pri zaposlenih na šoli, ki 

govorijo jezik, ki ga starši razumejo, ali pa si, prepuščene same sebi, pomagajo s slovarji, 

spletnimi prevajalniki ipd. Za starše učencev priseljencev učiteljice angleščine ocenjujejo, 

da ti, zaradi jezikovnih preprek, svojemu otroku ne znajo pomagati pri učenju angleščine ter 

da ne vedo, kaj se pri pouku od otrok zahteva. Učiteljice angleščine višjih razredov 

ocenjujejo, da ti starši od svojih otrok pri pouku angleščine ne zahtevajo veliko, učiteljice 

nižjih razredov pa ne vedo, kakšna pričakovanja imajo pri učenju angleščine starši do svojih 

otrok. Anketiranke tudi ne vedo, ali se ti starši za uspeh svojega otroka zanimajo manj kot 

ostali starši, ali ti starši svoje otroke dovolj spodbujajo k učenju angleščine ter ali ob težavah 

pri pouku angleščine svojemu otroku poiščejo pomoč koga drugega. Rezultati, pridobljeni s 

strani intervjuvanih učencev priseljencev, kažejo, da je večini staršev pomembno, da se 

(otroci) naučijo angleško in jih pri tem tudi spodbujajo. Večina staršev učencev priseljencev 

sicer ne govori angleško, znajo pa (navadno) to učenčevi bratje in sestre. Pomoč pri učenju 
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angleščine doma si učenci priseljenci poiščejo tako med starši kot tudi med svojimi 

sorojenci.  

 

Na tem mestu se nam zdi vredno omeniti še socialno-ekonomski status družin, iz katerih 

prihajajo učenci priseljenci prve generacije, ki ga v samem delu sicer nismo posebej 

tematizirali. Omenili smo, da ima precejšen delež staršev učencev priseljencev nižjo stopnjo 

izobrazbe (SURS) in da jih (tudi) zato veliko opravlja slabo plačana priložnostna dela z 

dolgimi, napornimi urniki. To lahko pomeni, da starši nimajo časa in energije za aktivnejše 

vključevanje v novo okolje (npr. učenje jezika okolja), kar lahko vpliva tudi na njihovo 

pomoč svojim otrokom pri vključevanju v družbo. Slabši socialno-ekonomski status in nižja 

izobrazba staršev lahko vplivata tudi na sam govorni razvoj otroka. Pomanjkljiv govorni 

vzor in nespodbujanje govornih aktivnosti na primer vplivata na otrokovo skromnejše 

besedišče, slabša finančna situacija pa lahko vpliva tudi na otrokovo manjšo izpostavljenost 

otroški literaturi, s čimer so ti otroci prikrajšani tudi za izkušnje z besedilom v pisni različici. 

Tudi to delno pojasni, zakaj je med učenci priseljenci prve generacije, ki se pri pouku 

angleščine srečujejo z več učnimi težavami, toliko učencev, ki so v Slovenijo prišli iz držav 

z nižjim ekonomskim standardom (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo idr.). Gre torej 

za pogosto spregledan dejavnik, ki pomembno vpliva tudi na učenčevo učno uspešnost in na 

katerega učiteljice in drugi zaposleni v šolstvu nimamo neposrednega vpliva, je pa zato še 

toliko bolj pomembno, da se ga zavedamo in z različnimi oblikami pomoči skušamo omiliti 

neenakosti med učenci, ki jih ta dejavnik povzroča. Žal ob tem ugotovitev, da učiteljice 

angleščine socialno-ekonomski status družine učenca priseljenca ocenjujejo kot manj 

pomemben dejavnik za učenčevo (ne)uspešnost pri pouku angleščine, ni spodbudna.    

 

Glede na trenutne ureditve na šoli si večina (skoraj tri petine) učiteljic angleščine želi 

uvedbo dodatnih možnosti pomoči in prilagoditev dela za poučevanje učencev 

priseljencev. Pri tem si večinoma želijo, da bi šole zaposlile dodatnega strokovnega 

delavca, ki bi bil usposobljen za pomoč učencem priseljencem in/ali da bi se na šoli uvedla 

skupina, v kateri bi bilo poučevanje angleščine prilagojeno učenčevemu predznanju 

(pripravljalnica in/ali nadaljevalnica). Na drugi strani učenci priseljenci navajajo, da so pri 

pouku angleščine radi skupaj s svojimi sošolci in si ne želijo prejemati pomoči zunaj 

razreda. Si pa želijo več prilagoditev znotraj rednega pouka angleščine – učenci s slabšim 

znanjem angleščine bi si želeli bolj prilagojen učni tempo in več ponavljanja/utrjevanja 

snovi, učenci z dobrim znanjem angleščine pa bi si želeli več dodatnih nalog, da se pri 

pouku angleščine ne bi dolgočasili.  

 

Z raziskavo smo omogočili vpogled v proučevano tematiko, se pa glede na njeno (siceršnjo) 

neraziskanost ponuja še veliko tem, ki bi jih bilo vredno nadalje raziskati. Ker sami v 

raziskavo žal nismo pritegnili nobenega učenca priseljenca s slabšim znanjem tako 

slovenščine kot angleščine, bi bilo dobro bolje raziskati, kako pri pouku angleščine uspevajo 

te učenci. Glede na nizko stopnjo zavedanja (učiteljic angleščine) vpliva maternega jezika 

na (ne)uspešnost pri angleščini, bi bilo zanimivo izvesti raziskavo, kjer bi se spremljal uspeh 
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tistih učencev, ki se učijo tudi svoj materni jezik in tistih, ki ne. Zanimivo bi bilo tudi 

raziskati, kako učenci priseljenci, ki se v slovensko OŠ vključijo v nižjih razredih, in tam z 

angleščino nimajo težav, uspevajo pri angleščini kasneje, v višjih razredih OŠ. Podrobneje 

bi lahko raziskali vpliv socialno-ekonomskega statusa družine na učno uspešnost učencev, 

razlike med učenci priseljenci, ki prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije in ostalimi učenci 

priseljenci, pa tudi vpliv (še) nekaterih dejavnikov na (ne)uspešnost učencev priseljencev pri 

pouku angleščine.  

 

  



Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

152 

 

10   VIRI IN LITERATURA 

Akcijski načrt za jezikovno opremljenost /ANJO/ (2015). Najdeno dne 14. 9. 2018 na 

spletnem naslovu http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo 

/raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/ANJO.pdf 

Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje /ANJI/ (2015). Najdeno dne 14. 9. 2018 na 

spletnem naslovu http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/ 

raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/ANJI.pdf 

Allen, A. K., Bowles, K. (2012). Belonging as a Guiding Principle in the Education of 

Adolescents. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, številka 

12 (str. 108–119). 

Anderson, B. in Blinder, S. (2017). Who Counts as a Migrant? Definitions and their  

Consequences. United Kingdom: University of Oxford. 

Balažic Bulc, T. (2004). Jezikovni prenos pri učenju sorodnih jezikov. Jezik in slovstvo,  

številka 3/4 (str. 77–89). 

Berger, P. L. in Luckmann, T. (1988). Družbena konstrukcija realnosti: razprava iz 

sociologije znanja. Ljubljana: Cankarjeva založba.  

Bešter, R. (2007). Integracija in model integracijske politike. V M. Komac (ur). Priseljenci. 

Najdeno dne 19. 8. 2018 na spletnem naslovu URN:NBN:SI:DOC-CPOEEZTX from 

http://www.dlib.si 

Bešter, R. (2009). Integracijski programi za priseljence v izbranih državah Evropske unije. 

Razprave in gradivo – Inštitut za narodnostna vprašanja (1990), številka 59 (str. 40–62). 

Najdeno dne 19. 8. 2018 na spletnem naslovu URN:NBN:SI:DOC-3R41YAHK from 

http://www.dlib.si 

Bešter, R. in Medvešek, M. (2010). Vključevanje migrantskih otrok v vzgojno-izobraževalni 

sistem. V R. Bešter in M. Medvešek (ur.). Državljani tretjih držav ali tretjerazredni 

državljani? (str. 205–269). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. 

Brinegar, K. (2010). »I Feel Like I'm Safe Again:« A Discussion of Middle Grades 

Organizational Structures from the Perspective of Immigrant Youth and Their Teachers. 

RMLE Online: Research in Middle Level Education 33/9. Najdeno dne 22. 7. 2018 na 

spletnem naslovu https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ887823.pdf 

Budinoska, I. (2013). Ali osnovnošolski učitelji aktivno vključujejo učence priseljence v 

pouk? Jezik in slovstvo. 58(3) (str. 66–88). Najdeno dne 5. 7. 2018 na spletnem naslovu 

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2013%7C3%7C75%E2%80%9388 

Centers for Disease Control and Prevention. (2009). School connectedness: Strategies for 

increasing protective factors among youth. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and 

Human Services. 

Cerkovnik, B. (2003). Specifične učne težave in učna pomoč pri učenju angleškega jezika. 

Didakta 68/69 (str. 65–68). 

Cummins, J. (2006). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in Crossfire. 

Clevedon: Multilingual Matters Ltd. 

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo%20/raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/ANJO.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo%20/raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/ANJO.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/%20raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/ANJI.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/%20raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/ANJI.pdf
http://www.dlib.si/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ887823.pdf
https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2013%7C3%7C75%E2%80%9388


Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   153 

 

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

stališčih osnovnošolskih učiteljev: primerjava Slovenije in Švedske. Diplomsko delo, 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

Čančar, I. (2013). Interkulturnost? Da! Priročnik za interkulturno pedagogiko opis področij 

in dobrih praks. Ljubljana: BKZ. 

Černe, T. (2002). Obravnava otrok in mladostnikov s specifično motnjo branja in pisanja. V 

N. Končnik Goršič in M. Kavkler (ur.). Specifične učne težave otrok in maldostnikov: 

prepoznavanje, razumevanje, pomoč (str. 135–154). Ljubljana: Svetovalni center za 

otroke, mladostnike in starše.  

Čok L., Skela. J., Kogoj, B. in Razdevšek – Pučko, C. (1999). Učenje in poučevanje tujega 

jezika: smernice za učitelje v drugem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta v Ljubljani in Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper. 

Čurin Radovič, S. (2003). Identitete, človekove pravice in evropske integracije. 2000: revija 

za krščanstvo in kulturo, številka 153/154/155 (str. 64–86). 

Dekleva, B. in Razpotnik, Š. (ur.). (2002). Čefurji so bili rojeni tu. Življenje mladih 

priseljencev druge generacije v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta in Inštitut za 

kriminologijo pri Pravni fakulteti. 

DiFino, S. M. in Lomardino, L.J. (2004). Language Learning Disabilities: The Ultimate 

Foreign Language Challenge. Foreign language annals, številka 3 (str. 390–400). 

Dolar, M. (2003). Slovenska nacionalna identiteta in kultura – navodila za uporabo. V N. 

Pagon in M. Čepič (ur.). Nacionalna identiteta in kultura (str. 21–35). Ljubljana: Inštitut 

za civilizacijo in kulturo. 

Domej, T. (2001). Položaj manjšinskega jezika v izobraževanju na Koroškem. V M. Ivšek 

(ur.). Zbornik mednarodnega seminarja Materni jezik na pragu 21. stoletja (str. 172–

192). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

European Commission/EACEA/Eurydice. (2017). Key Data on Teaching Languages at 

School in Europe – 2017 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of 

the European Union. Najdeno dne 23. 1. 2019 na spletnem naslovu 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/key-data-teaching-

languages-school-europe-%E2%80%93-2017-edition_en 

Evropska komisija. (2008). Zelena knjiga. Migracije in mobilnost: izzivi in priložnosti za 

izobraževalne sisteme v EU. Najdeno dne 23. 9. 2017 na spletnem naslovu 

https://publications.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/7a1f2071-3a01-4ced-

aee9-dbf9310f6da3/language-sl 

Fatur, S. (2001). Jezik kot materinščina. V M. Ivšek (ur.). Materni jezik na pragu 21. stoletja 

(zbornik mednarodnega seminarja Materni jezik na pragu 21. stoletja, v Portorožu, 

december 1999) (str. 365–372). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

Ferbežar, I. (1998). Kako testirati jezikovno zmožnost. V M. Bešter (ur.). Skripta 2 (str. 67–

83). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 

Ferbežar, I. (2000). Merjenje in merljivost v jeziku. (Na stičišču jezikoslovja in psihologije: 

nekaj razmislekov). Slavistična revija, številka 4 (str. 417–436). 

Ferbežar, I., Kranjc, S., Pižorn, K. in Skela, J. (2011). Skupni evropski jezikovni okvir: 

učenje, poučevanje, ocenjevanje. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport. 

https://publications.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/7a1f2071-3a01-4ced-aee9-dbf9310f6da3/language-sl
https://publications.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/7a1f2071-3a01-4ced-aee9-dbf9310f6da3/language-sl


Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

154 

 

Glosar migracij. (2006). V Mednarodno migracijsko pravo. Geneva: International 

Organization for Migration. 

Grah, J., Rogič Ožek, S., Žarkovič Adlešič, B. (2017). Vključujoča šola: priročnik za učitelje 

in strokovne delavce: 1. zvezek: Zakaj vključujoča šola. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

Griffiths, M. (1998). Towarsd a theoretical framework for understanding social justice in 

educational practice. Educational Philosophy and Theory, številka 2 (str. 175–192). 

Najdeno dne 3. 10. 2018 na spletnem naslovu https://www.researchgate.net/publication/ 

229601861_Towards_a_Theoretical_Framework_for_Understanding_Social_Justice_in

_Educational_Practice 

Grobelšek, A. (2010). Izzivi multi-/interkulturnosti v šolskem prostoru. Socialna 

pedagogika, številka 2 (str. 153–176). Najdeno 19. 8. 2018 na spletnem naslovu 

URN:NBN:SI:doc-PQE1DUF4 from http://www.dlib.si 

Hanuš, B. (2010). Jezikovne in kulturne ovire, ki vplivajo na opismenjevanje učencev 

priseljencev. Sodobna pedagogika, številka 1 (str. 122–135). 

Harley, B., Allen, P., Cummins, J. in Swain, M. (1990). The development of second language 

proficiency. Cambridge: Cambridge University Press.  

Heckmann, F. (2008). Education and Migration: strategies for integrating migrant children 

in European schools and societies. A synthesis of research findings for policy-makers. 

Report submitted to the European Commission by the NESSE network experts. European 

Commission`s Directorate-General for Education and Culture. Najdeno dne 10. 8. 2018 

na spletnem naslovu http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/ 

education-and-migration-pdf 

Javrh, P. (2011). Razvoj učiteljeve poklicne poti. Učno gradivo 2, Poklicanost. Ljubljana: 

Andragoški center Slovenije. 

Jazbec, S. (2008). PROJEKT: Sporazumevanje v tujih jezikih – Uvajanje tujega jezika in 

medkulturnega/medjezikovnega uzaveščanja v 1. VIO v OŠ. Najdeno 2. 10. 2018 na 

spletnem naslovu https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje _v_tujih_ 

jezikih/tuj-jezik-v-prvemtriletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/ 

projekt_zgodnje_ucenje_sasa_jazbec_28_08.2008.pdf 

Jazbec, S., Lipavec Oštir, A., Pižorn, K., Dagarin Fojkar, M., Pevec Semec, K., Šečerov, N. 

(ur.). (2010). Pot v večjezičnost – zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. 

Zgledi CLIL-a. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Najdeno dne 17. 9. 2018 na spletnem 

naslovu https://www.zrss.si/pdf/vecjezicnostclil.pdf 

Jelen Madruša, M. in Kocbek, K. (2018). Začetno učenje slovenščine v obliki intenzivnega 

tečaja jezika. V K. Kocbek (ur.), Poročilo o evalvaciji Predloga programa dela z otroki 

priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega 

izobraževanja (str. 13–18). Ljubljana: ISA Institut. Najdeno dne 9. 1. 2019 na spletnem 

naslovu http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Evalvacijsko-

poro%C4%8Dilo_s-prilogami.pdf 

Jelen Madruša, M. in Majcen, I. (ur.). (2018). Predlog programa dela z otroki priseljenci za 

področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. 

Ljubljana: ISA institut. Najdeno dne 9. 1. 2019 na spletnem naslovu 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Varno_okolje/Predlog_progr

ama_dela_z_otroki_priseljenci.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje%20_v_tujih_%20jezikih/tuj-jezik-v-prvemtriletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/%20projekt_zgodnje_ucenje_sasa_jazbec_28_08.2008.pdf
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje%20_v_tujih_%20jezikih/tuj-jezik-v-prvemtriletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/%20projekt_zgodnje_ucenje_sasa_jazbec_28_08.2008.pdf
https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje%20_v_tujih_%20jezikih/tuj-jezik-v-prvemtriletju/Strokovni%20%C4%8Dlanki%20in%20prevodi/%20projekt_zgodnje_ucenje_sasa_jazbec_28_08.2008.pdf
https://www.zrss.si/pdf/vecjezicnostclil.pdf
http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Evalvacijsko-poro%C4%8Dilo_s-prilogami.pdf
http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Evalvacijsko-poro%C4%8Dilo_s-prilogami.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Varno_okolje/Predlog_programa_dela_z_otroki_priseljenci.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Varno_okolje/Predlog_programa_dela_z_otroki_priseljenci.pdf


Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   155 

 

Jereb, A. (2011). Strategije vrstniške pomoči za učence z učnimi težavami. V S. Pulec Lah 

in M. Velikonja (ur.). Učenci z učnimi težavami-izbrane teme (str. 94–110). Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

Jezikovna politika (b. d.). Najdeno dne 14. 10. 2018 na spletnem naslovu  

http://www.jezikovna-politika.si/slovenscina-v-evropski-uniji/jezikovna-politika-eu/ 

Južnič, S. (1989). Politična Kultura. Maribor: Obzorja.  

Južnič, S. (1993). Identiteta. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Kavkler, M. (2008). Opredelitev inkluzivne vzgoje in izobraževanja. V M. Kavkler, A. 

Clement Morrison, M. Košak Babuder, S. Pulec Lah in S. Viola (ur.). Razvoj inkluzivne 

vzgoje in izobraževanja – izbrana poglavja v pomoč šolskim timom (str. 9–20). Ljubljana: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Kattmann, U. (2018). Rase? Saj sploh ne obstajajo! (prevedla Oblak, S.). Najdeno dne 1. 2. 

2019 na spletnem naslovu 

https://www.researchgate.net/publication/329775849_Rase_Saj_sploh_ne_obstajajo 

Klein, W. (1996). Language Acquisition at different ages. V D. Magnusson (ur.). Individual 

Development over the Lifespan: Biological and Psychosocial Perspectives (str. 88–108). 

Cambridge: Cambridge University Press. Najdeno dne 2. 10. 2018 na spletnem naslovu 

https://www.mpi.nl/world/materials/publications/Klein/118_1996_Language_acquisitio

n_at_different_ages.pdf 

Klinar, P. (1976). Mednarodne migracije. Maribor: Založba obzorja Maribor. 

Klinar, P. (1989). Sociološki-kulturološki in socialno-psihološki pristop. Uvodna teoretična 

izhodišča. Ljubljana: Raziskovalni inštitut FSPN. 

Knaflič, L. (1991). Neslovenski otroci in šola: Jezikovni problemi otrok, ki se ne šolajo v 

maternem jeziku. Vzgoja in izobraževanje, številka 2 (str. 38–41). 

Knaflič, L. (1995). Otroci priseljencev in šolanje. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, 

mladostnike in starše. 

Knaflič, L. (1996). Psihološki dejavniki dvojezičnosti v povezavi z učnim uspehom v začetku 

šolanja: doktorska disertacija. Ljubjana: Filozofska fakulteta. 

Knaflič, L. (2010). Pismenost in dvojezičnost. Sodobna pedagogika, številka 2 (str. 280–

294). 

Knez, M. (2010). Otroci priseljenci v slovenskih šolah – njihovi prvi koraki v slovenščino. 

V I. Novak Popov (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur (str. 323–333). 

Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije.  

Kobolt, A. (2002). Zdej smo od tu – a smo še čefurji? Ljubljana: I2. 

Kodele, T. (2017). Participacija učencev v procesu reševanja njihovih učnih težav: 

doktorska disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Kodelja, Z. (2001). Pravičnost: najpomembnejša vrlina šole kot socialne institucije. Sodobna 

pedagogika, številka 5 (str. 8–18). 

Kodelja, Z. (2006). O pravičnosti v izobraževanju. Ljubljana: Krtina. 

Komensky, J. A. (1995). Velika didaktika. Novo mesto: Pedagoška obzorja. 

http://www.jezikovna-politika.si/slovenscina-v-evropski-uniji/jezikovna-politika-eu/
https://www.researchgate.net/publication/329775849_Rase_Saj_sploh_ne_obstajajo


Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

156 

 

Konvencija o otrokovih pravicah. (1989). Najdeno dne 2. 6. 2018 na spletnem naslovu 

http://www.pisrs.si/Pis.web/mednarodnaPogodba?id=UN-19891120/01 

Kordeš, U. in Smrdu, M. (2015). Osnove kvalitativnega raziskovanja. Koper: Založba 

Univerze na Primorskem. Najdeno dne 22. 7. 2018 na spletnem naslovu 

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-98-5.pdf 

Kranjc, S. (2004). Besedni red, usvajanje prvega in učenje drugega/tujega jezika. Jezik in 

slovstvo, številka 3–4 (str. 145–157). 

Kranjc, S. (2011). Jezikovna zmožnost in dvojezični kontekst. V P. Strani (ur.). Šola na 

obronkih slovenščine: metodološki in didaktični vidiki poučevanja slovenščine kot 

drugega ali tujega jezika v Furlaniji Julijski krajini (str. 51–72). Trst: Državna agencija 

za razvoj šolske avtonomije, Območna enota za Furlanijo Julijsko krajino.  

Krek, J. (ur.). (1995). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.  

Krek, J. in Metljak, M. (ur.). (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS. Ljubljana: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Kroflič, R. (2002). Izbrani pedagoški spisi: Vstop v kurikularne teorije. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo.  

Kroflič, R. (2003). Etika in etos inkluzivne šole-vrtca. Sodobna pedagogika, številka 

54/posebna izdaja (str. 24–35). 

Kymlicka, W. (2005). Sodobna politična filozofija: uvod. Ljubljana: Krtina. 

Lenneberg, E. (1967). Biological Foundations of Language. New York: Academic Press. 

Najdeno dne 4. 10. 2018 na spletnem naslovu https://kundoc.com/pdf-biological-

foundations-of-language-.html 

Lesar, I. (2008). Analiza diskurzov in paradigm pri uresničevanju integracijskih in 

inkluzivnih teženj v šolskih sistemih. Sodobna pedagogika, številka 3 (str. 90–109). 

Lesar, I. (2009). Šola za vse? Ideja inkluzije v šolskih sistemih. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta Univerze v Ljubljani. 

Lesar, I., Čuk, I. in Peček Čuk, M. (2012). Učitelji o vedenjskih značilnostih 

marginaliziranih skupin učencev. Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja, številka 5 

(str. 3–18). 

Lesar, I. (2013). Ideja inkluzije – med različnimi koncepti pravičnosti in etičnimi teorijami. 

Sodobna pedagogika, številka 2 (str. 76–95). 

Lesar, I. (2018a). Pojmovanje inkluzivnosti v slovenskih študijskih programih, ki vodijo do 

naziva inkluzivni pedagog. V M Schmidt, D. Rus Kolar in E. Kranjec (ur.). Vloga 

inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju: konfrenčni zbornik (str. 59–69). 

Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Najdeno dne 12. 1. 2019, na spletnem naslovu 

http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/337/298/535–1 

Lesar, I. (2018b). Celovitejše razumevanje pravičnosti kot podlaga vpeljevanja 

inkluzivnosti. V D. Rutar (ur.). Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami 

(str. 117–139). Kamnik: Cirius.  

Lovrenčič, A. (2006). Sodelovanje šole in staršev – vse aktualnejša tema današnje šole. 

Vzgoja in izobraževanje, številka 2. (str. 40–42). 

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-98-5.pdf


Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   157 

 

Lük Nećak, A. (1995). Dvojezičnost ni dvojna enojezičnost. Uporabno jezikoslovje, številka 

4 (str. 8–31). 

Lük Nećak, A. (2008). Učenčev jezik – učni jezik. Jeziki v izobraževanju (str. 135–140). 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

Lukšič-Hacin, M. (1995). Ko tujina postane dom: resocializacijain narodna identiteta pri 

slovenskih izseljencih. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 

Lukšič-Hacin, M. (1999). Multikulturalizem. Ljubljana: Založba ZRC. 

Lynch, K., Baker, J. in Lyons, M. (2009). Affective Equality: Love, Care and Injustice. 

Ireland: University College Dublin.  

Lynch, K. in Lodge, A. (2002). Equality and power in school: redestribution, recognition 

and representation. London, New York: RoutledgeFalmer. 

Magajna, L., Pečjak, S., Peklaj, C., Čačinovič Vogrinčič, G., Bregar Golobič, K., Kavkler, 

M in Tancig, S. (2008a). Učne težave v osnovni šoli: problemi, perspektive, priporočila. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S. in Bregar Golobič, K. 

(2008b). Učne težave v osnovni šoli: koncept dela. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo. 

Marjanovič Umek, L., Kranjc, S. in Fekonja, U. (2006). Otroški govor: razvoj in učenje. 

Domžale: Izolit.   

Medveš, Z. idr. (2008). Prispevek poklicnega in strokovnega izobraževanja k pravičnosti in 

socialni vključenosti. Sodobna pedagogika, številka 5 (str. 74–94). Najdeno dne 24. 1. 

2019 na spletnem naslovu https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-

clanek/?id=401 

Medvešek, M. (2007). Kdo so potomci priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije? 

Razprave in gradivo – Inštitut za narodnostna vprašanja (1990), številka 53 (str. 28–67). 

Najdeno 5. 8. 2018 na spletnem naslovu URN:NBN:SI:doc-1Y01292T from 

http://www.dlib.si 

Medvešek, M. (2010). Demografske in socioekonomske značilnosti državljanov tretjih držav 

v Sloveniji. V M. Medvešek in R. Bešter (ur.). Državljani tretjih držav ali tretjerazredni 

državljani? Integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji (str. 47–91). Ljubljana: 

Inštitut za narodnostna vprašanja. 

Medvešek, M. in Bešter, R. (2010). Uvod: integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji. 

V M. Medvešek in R. Bešter (ur.). Državljani tretjih držav ali tretjerazredni državljani? 

Integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji (str. 7–19). Ljubljana: Inštitut za 

narodnostna vprašanja. 

Menezes, V. (2013). Second Language Acquisition: Reconciling Theories. Open Journal of 

Applied Sciences, številka 3 (str. 404–412). Najdeno dne 12. 9. 2018 na spletnem naslovu 

https://file.scirp.org/pdf/OJAppS_2013110516150917.pdf 

Miketič, A. (2009). Motivacijsko-vedenjski stili učencev osnovne šole. Magistrsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta.   

Nastran Ule, M. (2000). Sodobne identitete v vrtincu diskurzov. Ljubljana: Znanstveno in 

publicistično središče.  

http://www.dlib.si/
https://file.scirp.org/pdf/OJAppS_2013110516150917.pdf


Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

158 

 

Ndlovu, K. in Geva, E. (2008). Writing abilities in first and second language learners with 

and without reading disabilities. V J. Kormos in E. Kontra (ur.). Language learners with 

special needs: an international perspective (str. 36–62). Bristol, Buffalo, Toronto: 

Multilingual Matters. 

OECD. (2010). PISA 2009 Results: Overcoming Social Background – Equity in Learning 

Opportunities and Outcomes (Volume II). Najdeno dne 22. 10. 2017 na spletnem naslovu 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264091504-en 

OECD. (2015). Immigrant Students at School: Easing the Journey towards Integration. 

Najdeno 12. 1. 2018 na spletnem naslovu http://dx.doi.org/10.1787/9789264249509-en 

OECD. (2018). PISA 2015 Results in Focus. Najdeno dne 23. 1. 2019 na spletnem naslovu 

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf 

Osterman, K. F. (2000). Students’ need for belonging in the school community. Review of 

Educational Research, št. 70 (str. 323–367). 

OZN. (1948). Splošna deklaracija o človekovih pravicah. Najdeno dne 9. 8. 2018 na 

spletnem naslovu https://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html 

Paradis, J., Genesee, F. in Cargo, M. B. (2011). Dual language development & disorders. A 

handbook on Bilingualism & Second Language Learning (2nd edition). USA: Paul H. 

Brookes Publishing Co. 

Peček, M. in Lesar, I. (2006). Pravičnost slovenske šole: mit ali realnost. Ljubljana: Založba 

Sophia. 

Peček Čuk, M. in Lesar, I. (2009). Moč vzgoje. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

Pediček, F. (1987). Drugačnost in različnost otrok v vzgoji in izobraževanju. V: Drugačnost 

otrok v naši šoli (zbornik s strokovnega posvetovanja, ki je bil v Ljubljani 17. in 18. 

septembra 1986). Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v 

Ljubljani, str. 66-77. 

del Pilar Garcia Mayo, M. in Garcia Lecumberri, M. L. (2003). Age and the Acquisition of 

English as a Foreign Language. Najdeno dne 1. 10. 2018 na spletnem naslovu 

http://www.laslab.org/wp-content/uploads/maturational_constraints_on_foreign-

language_written_production.pdf 

Pirih Svetina, N. (2003). Napaka v ogledalu procesa učenja tujega jezika. Jezik in slovstvo 

številka 2 (str. 21–26). 

Pirih Svetina, N. (2005). Slovenščina kot tuji jezik. Domžale: Izolit.   

Pižorn, K. (2009). Dodatni tuji jeziki v otroštvu (Pregledna evalvacijska študija). Ljubljana: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Pogorelec, B. in Kunst Gnamuš, O. (1983). Jezik v vzgoji in izobraževanju. V B. Pogorelec 

(ur.). Slovenščina v javnosti. Posvetovanje o slovenskem jeziku v Portorožu 14. in 15. 

maja 1979. Ljubljana: RK SZDL Slovenije in Slavistično društvo Slovenije. 

Portes, A. in Zhou, M. (1993). The New Second Generation: Segmented Assimilation and 

Its Variants. Annals of the American Academy of Political and Social Science. Najdeno 

dne 17. 10. 2018 na spletnem naslovu https://macaulay.cuny.edu/eportfolios/ 

scott12/files/2012/05/Portes-and-Zhou.pdf 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264249509-en
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
https://macaulay.cuny.edu/eportfolios/%20scott12/files/2012/05/Portes-and-Zhou.pdf
https://macaulay.cuny.edu/eportfolios/%20scott12/files/2012/05/Portes-and-Zhou.pdf


Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   159 

 

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami. Uradni list 

RS št. 88/2013. 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. 

(2013). Uradni list RS, št. 52/2013. 

Prebeg-Vilke, M. (1995). Otrok in jeziki: materinščina in drugi jeziki naših otrok. Ljubljana: 

Sanjska knjiga. 

Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. United States of America: Harvard University Press. 

Najdeno dne 6. 10. 2018 na spletnem naslovu http://www.univpgri-

palembang.ac.id/perpus-fkip/Perpustakaan/American%20Phylosophy/John%20 Rawls% 

20-%20A%20Theory%20of%20Justice~%20Revised%20Edition.pdf 

Razpotnik, Š. (2002a). Kulturne dvoživke. V B. Dekleva in Š. Razpotnik (ur.). Čefurji so 

bili rojeni tu: življenje mladih priseljencev druge generacije v Ljubljani (str. 37–43). 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti. 

Razpotnik, Š. (2002b). Manjšine in moč. V B. Dekleva in Š. Razpotnik (ur.). Čefurji so bili 

rojeni tu: življenje mladih priseljencev druge generacije v Ljubljani (str. 44–51). 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti. 

Resman, M. (2006). Oblikovanje interkulturne šolske skupnosti. Sodobna pedagogika, 

posebna izdaja (str. 202–217). 

Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije /ReMPRS/. (2002). Uradni list RS, št. 

106. Najdeno dne 2. 8. 2018 na spletnem naslovu http://www.pisrs.si/ 

Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO20 

Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 /ReNPJP14–18/. 

(2013). Uradni list RS, št. 62/2013. Najdeno dne 14. 9. 2018 na spletnem naslovu 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO91 

Ricard, N. (2011). Effects of Social Exclusion and Inclusion on Basic Needs Satisfaction, 

Self-Determined Motivation, the Orientations of Interpersonal Relationships, and 

Behavioural Self-Regulation. Thesis. Ottawa: School of Psychology Faculty of Social 

Sciences University of Ottawa. 

Ringbom, H. (2007). Actual, perceived and assumed cross-linguistic similarities in foreign 

language learning. Najdeno dne 11. 9. 2018 na spletnem naslovu 

https://scholar.google.si/scholar?q=Ringbom,+H.+(2007).+Actual,+perceived+and+ass

umed+cross-

linguistic+similarities+in+foreign+language+learning.&hl=sl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=

scholart 

Rohrbech, S. A., Ginsburg-Block, M. D., Fantuzzo, J. W. in Miller, T. R. (2003). Peer-

assisted learning interventions with elementary school students: A meta analysic review. 

Yournal of Educational Psychology, številka 95 (str. 240–257). Najdeno dne 18. 9. 2018 

na spletnem naslovu https://www.researchgate.net/publication/232431135_Peer-

assisted_learning_interventions_with_elementary_school_students_A_meta-

analytic_review/download 

Roter, P. (2005). Vloga jezika v integracijskem procesu. V M. Komac in M. Medvešek (ur.). 

Percepcije slovenske integracijske politike (str. 239–270). Ljubljana: Inštitut za 

narodnostna vprašanja. 

http://www.univpgri-palembang.ac.id/perpus-fkip/Perpustakaan/American%20Phylosophy/
http://www.univpgri-palembang.ac.id/perpus-fkip/Perpustakaan/American%20Phylosophy/
http://www.pisrs.si/%20Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO20
http://www.pisrs.si/%20Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO20
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO91
https://scholar.google.si/scholar?q=Ringbom,+H.+(2007).+Actual,+perceived+and+assumed+cross-linguistic+similarities+in+foreign+language+learning.&hl=sl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.si/scholar?q=Ringbom,+H.+(2007).+Actual,+perceived+and+assumed+cross-linguistic+similarities+in+foreign+language+learning.&hl=sl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.si/scholar?q=Ringbom,+H.+(2007).+Actual,+perceived+and+assumed+cross-linguistic+similarities+in+foreign+language+learning.&hl=sl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.si/scholar?q=Ringbom,+H.+(2007).+Actual,+perceived+and+assumed+cross-linguistic+similarities+in+foreign+language+learning.&hl=sl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://www.researchgate.net/publication/232431135_Peer-assisted_learning_interventions_with_elementary_school_students_A_meta-analytic_review/download
https://www.researchgate.net/publication/232431135_Peer-assisted_learning_interventions_with_elementary_school_students_A_meta-analytic_review/download
https://www.researchgate.net/publication/232431135_Peer-assisted_learning_interventions_with_elementary_school_students_A_meta-analytic_review/download


Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

160 

 

Rutar, D. (2010). Namesto uvoda vprašanje: ali so učitelji v Sloveniji zares pripravljeni  na 

inkluzijo? V D. Rutar (ur.). Inkluzija in inkluzivnost: model nudenja pomoči učiteljem  pri 

delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke (str. 21–23). 

Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. 

Rutar, S. in Jelen Madruša, M. (2018). Individualni načrt aktivnosti (INA) kot podpora pri 

zagotavljanju socialne vključenosti in učne uspešnosti otrok. V K. Kocbek (ur.). Poročilo 

o evalvaciji: predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Ljubljana: ISA Institut.  

Rutar, S., Knez, M., Pevec Semec, K., Jelen Madruša, M., Majcen, I., Korošec, J., Podlesek, 

A. in Meden, A. (2018). Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Ljubljana: 

Podoba.  

Rutar Leban, T., Mlekuž, A., Pižorn, K. in Vršnik Perše, T. (2013). Tuji jeziki v slovenskih 

osnovnih šolah: rezultati Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah ESLC 2011. 

Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

Schwarz, R. L. (1997). Learning Disabilities and Foreign Language Learning. Najdeno dne 

10. 9. 2018 na spletni strani http://www.ldonline.org/article/6065  

Seliškar, N. (1995). Igramo se in učimo (zgodnje učenje tujega jezika). Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo in šport. 

Sinjur, A. (2018). Vključevanje priseljenskih učencev v slovenski zakonodaji in šolski 

praksi. V M. Marovič in A. Sinjur (ur.). Večdimenzionalnost socialnopedagoških 

diskurzov. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 

Skela, J. (2011). Opredelitev tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti v Skupnem 

evropskem jezikovnem okviru. Sodobna pedagogika, številka 2 (str. 114-133). 

Skubic Ermenc, K. (2010). Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti. Sodobna 

pedagogka, štelivlka 2 (str. 268–279). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika, elektronski vir. (2000). Ljubljana: Založba ZRC SAZU. 

Najdeno dne 2. 8. 2018 na spletnem naslovu http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html 

Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009). Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole. (2012). Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

Soklič, Š. E. (2012). Položaj učencev po prehodu v novo kulturno-jezikovno okolje v 

slovenski osnovni šoli. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta. 

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

v Republiki Sloveniji (2007). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike 

Slovenije. 

Straus, B. (2018). Poučevanje tujih jezikov v slovenskem šolskem sistemu: prostor tudi za 

japonščino? Acta Linguistica Asiatica, številka  8 (str. 9–25). Najdeno dne 5. 6. 2019 na 

spletnem naslovu https://www.researchgate.net/publication/323485098_Poucevanje 

_tujih_jezikov_V_slovenskem_solskem_sistemu_Prostor_tudi_za_japonscino 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
https://www.researchgate.net/publication/323485098_Poucevanje%20_tujih_jezikov_V_slovenskem_solskem_sistemu_Prostor_tudi_za_japonscino
https://www.researchgate.net/publication/323485098_Poucevanje%20_tujih_jezikov_V_slovenskem_solskem_sistemu_Prostor_tudi_za_japonscino


Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   161 

 

Suarez-Orozco, M. M. in Suarez-Orozco, C. (2001). Children of immigration. Cambridge, 

Massachusetts, London: Harvard University Press. 

SURS. (2013). Statistični letopis Republike Slovenije 2013. Najdeno dne 12. 3. 2018 na 

spletnem naslovu https://www.stat.si/StatWeb/sl/yearbooks/index&year=2013 

SURS. (b. d.). Tujci po skupinah državljanstva, statistične regije, Slovenija, letno. Najdeno 

dne 8. 1. 2018 na spletnem naslovu http://pxweb.stat.si/pxweb/ 

Dialog/varval.asp?ma=05E1018S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/15

_sestava_preb/05_05E10_drzavljanstvo/&lang=2 

Štirn, M., Podlesek, A. in Rutar, S. (2018). Socialna vključenost otrok priseljencev. V K. 

Kocbek (ur.). Poročilo o evalvaciji Predloga programa dela z otroki priseljenci za 

področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (str. 33–

42). Ljubljana: ISA Institut. Najdeno dne 12. 3. 2019 na spletnem naslovu 

http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Evalvacijsko-

poro%C4%8Dilo_s-prilogami.pdf  

Tancer, M. (1994). Vzgoja in izobraževanje Romov na Slovenskem. Maribor: Založba 

Obzorja. 

Taštanoska, T. (ur.). (2017). Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji, 2016/2017. 

Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Najdeno dne 26. 9. 2018 na 

spletnem naslovu http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Aktualno/ 

Brosura_VIZ_v_RS_2016_2017.pdf  

Taylor, C. (1992). The Politics of Recognition. V A. Gutmann (ur.). Multiculturalism and 

the Politics of Recognition (str. 25–74). Princeton: Princeton University Press. Najdeno 

dne 18. 7. 2018 na spletnem naslovu http://elplandehiram.org/documentos/JoustingNYC/ 

Politics_of_Recognition.pdf 

Tuš, J. in Aranđelović, D. (2017). Strokovni delavci v osnovnih šolah in srednjih šolah za 

mladino odrasle, šolsko leto 2015/16. Najdeno dne 9. 2. 2019 na spletnem naslovu 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6940 

Učni načrt. Program osnovna šola. Angleščina. (2016). Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. 

Učni načrt. Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. (2013). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES/ 

/GDPR/ (2016). Uradni list EU št. 679. 

Večjezičnost (b. d.). Najdeno dne 5. 9. 2018 na spletnem naslovu http://www.jezikovna-

politika.si/opremljenost/vecjezicnost/ 

Vilič, K. (2015). Težave učencev tujcev pri pouku angleškega jezika. Diplomsko delo, 

Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.  

Vislie, L. (2003). From integration to inclusion: focusing global trends and changes in the 

western European societies. European Journal of Special Needs education, številka 1 (str. 

17–35). Najdeno dne 2. 9. 2018 na spletnem naslovu https://www.uio.no/studier/emner/ 

uv/isp/SNE4110/h06/undervisningsmateriale/Vislie%20From%20education%202003-

1.pdf 

https://www.stat.si/StatWeb/sl/yearbooks/index&year=2013
http://pxweb.stat.si/pxweb/%20Dialog/varval.asp?ma=05E1018S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/15_sestava_preb/05_05E10_drzavljanstvo/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/%20Dialog/varval.asp?ma=05E1018S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/15_sestava_preb/05_05E10_drzavljanstvo/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/%20Dialog/varval.asp?ma=05E1018S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/15_sestava_preb/05_05E10_drzavljanstvo/&lang=2
http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Evalvacijsko-poro%C4%8Dilo_s-prilogami.pdf
http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Evalvacijsko-poro%C4%8Dilo_s-prilogami.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Aktualno/%20Brosura_VIZ_v_RS_2016_2017.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Aktualno/%20Brosura_VIZ_v_RS_2016_2017.pdf
http://elplandehiram.org/documentos/
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6940
http://www.jezikovna-politika.si/opremljenost/vecjezicnost/
http://www.jezikovna-politika.si/opremljenost/vecjezicnost/
https://www.uio.no/studier/emner/


Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

162 

 

Vižintin, M. A. (2009). Sodelovanje slovenskih osnovnih šol z učitelji maternih jezikov 

otrok priseljencev. Dve domovini, številka 30 (str. 193–213). URN:NBN:SI:doc-

JXBC8VTJ from http://www.dlib.si 

Vižintin, M. A. (2013). Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni 

dialog v slovenski osnovni šoli. Doktorska disertacija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

Vižintin, M. A. (2017). Medkulturna vzgoja in izobraževanje. Vključevanje otrok 

priseljencev. Ljubljana: ZRC SAZU. 

Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. (2017). Ljubljana: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Vogrinc, J. (2003). Čemu »nacionalna identiteta« in »nacionalni interes« v kulturni politiki? 

V N. Pagon in M. Čepič (ur.). Nacionalna identiteta in kultura (str. 37–51). Ljubljana: 

Inštitut za civilizacijo in kulturo.  

Vogrinc, J. in Devetak, I. (2007). Ugotavljanje učinkovitosti uporabe vizualizacijskih 

elementov pri pouku naravoslovja s pomočjo pedagoškega raziskovanja. Najdeno dne 12. 4. 

2019 na spletnem naslovu http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/prispevki/za%20net-

clanek_devetak_vogrinc.pdf 

Vrečer, N. (2007). Integracija kot človekova pravica: prisilni priseljenci iz Bosne in 

Hercegovine v Sloveniji. Ljubljana: ZRC SAZU.  

Zakon o mednarodni zaščiti /ZMZ-1/ (2017). Uradni list RS, št. 16/2017-UPB. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (2007). Uradni list 

RS, št. 16/2007-UPB 36/2008, 58/2009, 64/2009 – popr., 65/2009 – popr., 20/2011, 

40/2012 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016, 49/2016 – popr. in 25/2017 – 

ZVaj. 

Zakon o osnovni šoli /ZOsn/ (2006). Uradni list RS št. 81/2006-UPB, 102/2007, 107/2010, 

87/2011, 40/2012 – ZUJF, 63/2013, 46/2016 – ZOFVI-L. 

Zakon o tujcih /Ztuj-2/ (2018). Uradni list RS št. 1/2018-UPB, 9/2018. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami /ZUOPP-1/ (2011). Uradni list RS št. 

58/2011 40/2012 – ZUJF, 90/2012 in 41/2017 – ZOPOPP. 

Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ (2007). Uradni list RS, št. 94/2007-UPB. 

Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb /ZZZRO/ (2017). Uradni list RS, št. 16/2017-UPB. 

Zaviršek, D. (2000). Hendikep kot kulturna travma: historizacija podob, teles in vsakdanjih 

praks prizadetih ljudi. Ljubljana: Založba /*cf. (Oranžna zbirka).Žigon, Z. (1998). Otroci 

dveh domovin: slovenstvo v Južni Ameriki. Ljubjana: ZRC SAZU.  

Žitnik Serafin, J. (2008). Večkulturna Slovenija. Položaj migrantske književnosti in kulture 

v slovenskem prostoru. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo. 

  

http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/prispevki/za%20net-clanek_devetak_vogrinc.pdf
http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/prispevki/za%20net-clanek_devetak_vogrinc.pdf


Vodopivec, K. (2019). Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega 

jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja. Magistrsko delo. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   163 

 

11 PRILOGE 

(Priloga 1)  SOGLASJA STARŠEV  

 

(slovensko) 

 

Spoštovani starši, 

 

sem Katja Vodopivec, študentka študijskega programa Poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pripravljam magistrsko delo s tematiko »Učenci priseljenci prve 

generacije in učenje angleščine v jeziku okolja«. S svojim magistrskim delom želim izboljšati 

razumevanje morebitnih težav učencev priseljencev pri učenju angleščine in prispevati k izboljšanju 

nudenja enakih možnosti za uspeh pri pouku angleščine v slovenskih osnovnih šolah. 

V ta namen želim z učenci, ki so se priselili v Slovenijo, izvesti kratek intervju, s katerim bom 

pridobila vpogled v problematiko iz njihove perspektive. V pogovoru z učenci me bo zanimalo, kako 

se počutijo na šoli, kakšen se jim zdi pouk angleščine, ali imajo pri pouku angleščine kakšne težave, 

kdo jim pri učenju angleščine pomaga, kakšne prilagoditve jim ponuja šola in kakšnih prilagoditev 

in oblik pomoči bi si še želeli. 

Zbrani podatki bodo objavljeni v mojem magistrskem delu, pri tem pa bodo posamezniki ostali 

anonimni. V kolikor bi bil Vaš otrok pripravljen sodelovati v intervjuju in mu to dovoljujete tudi Vi, 

Vas prosim, da izpolnite priloženo soglasje in ga vrnete najkasneje do _____________________. V 

kolikor dovoljujete, da za hitrejši potek intervjuja pogovor z Vašim otrokom posnamem z 

diktafonom, pri čemer se po prepisu odgovorov posnetek takoj izbriše, Vas prosim, da tudi to 

označite v soglasju s križcem (X).  

Intervju bom izvedla v tednu ________________________________, po dogovoru z učitelji na šoli.  

Za Vašo pomoč, pripravljenost in Vaš čas se Vam najlepše zahvaljujem. 

Katja Vodopivec 

___________________________________________________________________________  

 

SOGLASJE 

 

Spodaj podpisani/-a _____________________________________________ dovoljujem, da je moj 

otrok ___________________________________________ intervjuvan za potrebe magistrskega 

dela in da so rezultati intervjuja anonimno objavljeni v magistrskem delu Katje Vodopivec.  

  

           Dovoljujem tudi, da se intervju posname z diktafonom, pri čemer se po prepisu odgovorov   

           posnetek takoj izbriše (V primeru dovoljenja, označite s križcem (X)). 

 

kraj in datum: ______________________________ 

podpis staršev: ______________________________ 
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(albansko) 

 

Të nderuar prindër, 

jam Katja Vodopivec, studente e programit studimor Mësimi në anglisht në nivelin klasor pranë 

Fakultetit Pedagogjik në Lubjanë dhe jam duke përgatitur punimin e magjistraturës në temën «Fëmijët e 

gjeneratës së parë të ardhacakëve dhe mësimi i anglishtes në gjuhën e rrethit ambiental«. Me punimin tim 

të magjistraturës dëshiroj të përmirësoi kuptimin e vështirësive eventuale të nxënësve të ardhacakëve 

gjatë mësimit të anglishtes si dhe që të kontribuoj në përmirësimin e ofrimit të mundësive të njëjta për 

sukses tek mësimi i anglishtes në shkollat fillore sllovene. 

Për këtë qëllim dëshiroj, që me nxënësit e ardhur në Slloveni, ta bëj një intervistë të shkurtër, me të cilën 

do të kem një qasje në këtë problematikë nga perspektiva e tyre. Në bisedë me nxënës do t´më interesoi, 

se si e ndjejnë veten në shkollë, si ju dukët mësimi i anglishtes, nëse kanë ndonjë vështirësi në mësimin 

e anglishtes, kush ju ndihmon në mësimin e anglishtes, çfarë akomodimi ju ofron shkolla si dhe çfarë 

akomodimi dhe formash ndihme do të dëshironin. 

Të dhënat e tubuara qo të publikohen në punimin tim të magjistraturës, me ç´rast individët do jenë 

anonim. Nëse fëmijët Tuaj do jenë të gatshëm për bashkëpunim në intervistën dhe nëse edhe Ju  lejoni, 

Ju lutem, që të plotësoni pëlqimin tuaj në shtojcë si dhe t´ia dërgoni mësueses së anglishtes, 

__________________________, më së voni deri të premten, me datë ________________. Nëse 

lejoni, që për një rrjedhë më të shpejtë të intervistës  bisedën me fëmijën Tuaj ta incizoi me diktafon, me 

ç´rast incizimi shlyhet menjëherë pas përshkrimit të përgjigjeve, Ju lutemi, që edhe këtë ta shënoni në  

pëlqim me shenjën (X). 

Intervistën do ta realizoi në javën midis datave ____________________, sipas marrëveshjes me mësues 

të shkollës. 

Për ndihmën Tuaj, gatishmërinë dhe kohën Tuaj, Ju faleminderit përzemërsisht. 
 

Katja Vodopivec 

___________________________________________________________________________ 

PËLQIM 

 

Më poshtë i/e nënshkruar i/-a __________________________________________ lejoj, që fëmija im 

___________________________________________ të intervistohet për nevojat e punimit të 

magjistraturës si dhe që rezultatet e publikuara në punimin e magjistraturës të Katja Vodopivectë mbetën 

anonime. 

  

Lejoj gjithashtu, që intervista të incizohet me diktafon si dhe që pas përshkrimit të 

 përgjigjeve incizimi të fshihet menjëherë ( Nëse lejoni, shënojeni me shenjë (X) ). 
 

 

Vendi dhe data: ______________________________ 

Nënshkrimi i prindërve: __________________________ 
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(angleško) 

 

Dear Parents, 

My name is Katja Vodopivec, I am a student of the Primary teacher Education at the Faculty of 

Education in Ljubljana and I am currently preparing a Master's thesis with the theme »Immigrant 

pupils of the first generation and learning English in the language of the environment«.  My goal is 

to improve the understanding of the problems that might occur with immigrant pupils when learning 

English and to contribute to improve equal opportunities for learning success with English class in 

Slovenian primary schools. 

For this purpose I wish to conduct short interviews with students who have immigrated to Slovenia 

which will help me create an insight into the problematics from their point of view. I am interested 

in how the students feel at school, how do they feel about English class, do they encounter any 

difficulties at English class, who helps them when learning English, what adjustments in order to 

help them has the school created and what forms of help do they wish they would receive. 

The collected data will be published in my Master's thesis with all the individuals remaining 

anonymous. If your child is willing to participate in the interview and you allow him to do so I would 

like you to fill in the enclosed consent and return it by _____________________. If you allow that 

in order for a quicker execution of the interview the conversation with your child is recorded with a 

dictaphone recorder, and the recording deleted as soon as the conversation is transcribed onto paper, 

please mark the agreement with a cross (X).  

I will conduct the interview in the week between ____________________, as agreed with the 

teachers at school.  

I deeply appreciate your help and readiness to cooperate as well as your time. 

Katja Vodopivec 

___________________________________________________________________________ 

 

AGREEMENT 

 

Signed below _____________________________________________ agree, that my child 

___________________________________________ is interviewed for the needs of the Master's 

thesis and that results of the interview are published anonimously in the Master's thesis by Katja 

Vodopivec.  

  

         I also allow that the interview is recorded with the dictaphone recorder and that the recording 

is deleted after the conversation is transcribed (in case of permission mark with a cross (X)). 

 

Place and date: ______________________________ 

Parent's signature: ______________________________ 
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(bosansko) 

 

Poštovani roditelji,  

ime mi je Katja Vodpivec. Studiram na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani, smjer Razredna nastava 

sa upotrebom engleskog jezika i pripremam magistarski rad na temu: „Učenici – doseljenici prve 

generacije i učenje engleskog jezika u jeziku okoline.“ Sa svojim magistarskim radom želim postići 

bolje razumijevanje problema, koji se pojavljuju kod učenika – doseljenika kod učenja engleskog 

jezika i unaprijediti davanje jednakih mogućnosti za uspjeh u slovenačkim osnovnim školama. 

S tim ciljem želim sa učenicima, koji su se doselili u Sloveniju, izvesti kraći intervju, preko koje bi 

dobila uvid u problematiku iz njihove perspektive. U razgovoru sa učenicima bi željela saznati kako 

se osjećaju u školi, kako im se čini nastava iz engleskog jezika, da li imaju problema kod učenja 

engleskog jezika, ko im pomaže pri učenju engleskog jezika, na koji način im se škola prilagođava i 

kakav oblik pomoći bi oni željeli. 

Dobiveni podaci će biti objavljeni u mom magistarskom radu, na način da će svi pojedinci koji budu 

sudjelovali ostati anonimni. Ukoliko je vaše dijete spremno sudjelovati u intervjuu, a vi mu to 

dozvoljavate, molim Vas, da izpunite priloženu saglasnost i vratite je najkasnije do 

____________________. Ukoliko dozvoljavate, da zbog brzine postupka intervju snimim na 

diktafon (zvučni zapis se odmah po prepisu izbriše), Vas molim da to označite u saglasnosti (oznaka 

„X“). 

Intervju ću izvesti u periodu ____________________________ u skladu sa dogovorom sa učiteljima 

na školi.  

Za Vašu pomoć, spemnost na saradnju i Vaše vrijeme Vam se najiskrenije zahvaljujem. 

 
 

Katja Vodopivec 

______________________________________________________________________________ 

S A G L A S N O S T 

Podpisani, __________________________________________________  dozvoljavam da moje 

dijete ___________________________________________, sudjeluje u intervjuu za potrebe 

magistarskog rada i da rezultati intervjua budu anonimno objavljeni u magistarskom radu Katje 

Vodopivec. 

 

              

 

Mjesto i datum: ________________________________________ 

Podpis roditelja: ________________________________________ 

 

Dozvoljavam da se intervju sa mojim djetetom snimi na diktafon, pri čemu će se zvučni 

zapis,  odmah po prepisu, izbrisati. (Ukoliko dozvoljavate snimanje zvučnog zapisa, 

označite to sa „X“ u za to predviđenom kvadratu.) 
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(Priloga 2) VPRAŠANJA ZA POLODPRTI INTERVJU z učiteljicami angleščine 

 

RAVEN ŠOLA 
 

Nekaj splošnih podatkov o šoli, kjer poučujete 

1. Regija, v kateri se OŠ nahaja.  

2. Se OŠ nahaja v mestu, večjem naselju ali vasi? 

3. Kolikšno je na šoli skupno število vseh učencev? 

4. Koliko je med vsemi učenci učencev priseljencev (približno št.)? 

5. Iz katerih držav prihajajo učenci priseljenci, ki obiskujejo vašo šolo?  

 

Politika šole 

6. Menite, da šola, na kateri poučujete, stremi k čim boljši vključenosti učencev 

priseljencev?  

a. Kako se za uresničevanje tega cilja trudi vaše vodstvo?  

b. Ali šola organizira kakšna izobraževanja, seminarje s tematiko vključevanja 

učencev priseljencev? 

c. Ali vas šola obvešča o izobraževanjih, seminarjih s tematiko vključevanja 

učencev priseljencev? 

d. Na koga se učitelji lahko obrnete (na vaši šoli ter tudi zunanje institucije – 

ZRSŠ, ISA inštitut idr.), če naletite na kakršnekoli težave pri poučevanju 

učencev priseljencev?  

e. Kako bi ocenili sodelovanje med različnimi učitelji (izmenjanje 

informacij/didaktičnih pripomočkov – kaj učencu pomaga pri učenju idr.)?   

f. Kakšno pomoč bi pri svojem delu še potrebovali? 

i. Podporni sistemi izven šole (npr. prevodi testov, navodil, možnost 

prevedenega vpogleda učnih načrtov držav od koder te učenci 

prihajajo idr.). 

ii. Podporni sistemi znotraj šole. 

g. Kako so, po vašem mnenju, učenci priseljenci sprejeti med zaposlenimi na 

šoli? 

h. Kakšno je sodelovanje šole s starši učencev priseljencev? Ali šola organizira 

tečaje slovenščine za starše? Ali šola organizira tečaje angleščine za starše?  

7. Bi rekli, da se na vaši šoli učenci priseljenci prilagajajo vašemu sistemu ali se šola 

prilagaja njim?  

8. Kolikšno pozornost šola namenja učencem priseljencem – kakšne prilagoditve jim 

nudi? 

a. Je na šoli organizirano učenje maternih jezikov učencev priseljencev? Koliko 

ur? Kdo izvaja tovrstno učenje?   

b. Je na šoli organizirano dodatno učenje slovenščine? Koliko ur, kdo izvaja 

tovrstno učenje?  
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c. So učenci vključeni v ekskurzije, šolske izlete ipd., tudi če je plačljivo (ali 

šola ponuja možnost (so)financiranja plačljivih dejavnosti oz. se učitelji s 

ponudnikom dogovorijo za brezplačno vstopnino)?  

 

RAVEN RAZRED  
 

Učenec – vrstniki  

9. Kako učence priseljence sprejemajo vrstniki v razredu?  

10. Katere dejavnike prepoznavate kot pomembne za vključenost učenca priseljenca v 

razred? 

a. Bi rekli, da je državljanstvo oz. država iz katere učenec priseljenec prihaja 

pomemben dejavnik pri vključenosti med vrstniki?  

b. Bi rekli, da je znanje slovenščine pomemben dejavnik pri vključenosti 

učencev med vrstniki?  

c. Bi rekli, da je znanje angleščine pomemben dejavnik pri vključenosti učencev 

med vrstniki?  

11. Ali na vaši šoli podpirate oziroma tudi izvajate vrstniško pomoč? 

a. Kdaj se tovrstna pomoč izvaja – med poukom, po pouku? 

 

Učenec – učitelj  

12. Ali ob vključitvi učenca priseljenca pridobite podatke o njegovem predznanju 

angleščine? Kako?  

13. Kakšne so razlike predznanja angleščine pri učencih priseljencih – imajo učenci 

določene jezikovne skupine ali države še posebne težave pri angleščini ali pa so 

posebno uspešni?   

14. Ali ob vključitvi učenca priseljenca sodelujete z njegovimi starši? 

15. Katere težave opažate pri učenju angleščine pri učencih priseljencih na razredni 

stopnji? 

16. Katere težave opažate pri učenju angleščine pri učencih priseljencih na predmetni 

stopnji?  

17. Ali po vašem mnenju znanje materinščine učenca priseljenca prispeva k boljšemu 

znanju angleščine?  

18. Ali po vašem mnenju znanje slovenščine učenca priseljenca prispeva k boljšemu 

znanju angleščine? 

19. Kako motivirani so učenci priseljenci za učenje angleščine? 

20. Kateri dejavniki menite, da so ključni za učenčev (ne)uspeh pri angleščini? 

21. Ali opažate, da otroci priseljenci zaznajo razlike v poučevanju angleščine tu in v 

matični državi (je morda katerim učencem učenje angleščine težko, ker so oblike, 

metode dela tu drugačne)?  

22. Katere prilagoditve uporabljate pri pouku angleščine za učence priseljence? 

23. Katere prilagoditve bi bilo še smiselno izvajati?   
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 (Priloga 3) ANKETNI VPRAŠALNIK za učiteljice razredne in/ali predmetne stopnje, ki 

poučujejo angleščino in imajo, oziroma so že imele v razredu vključenega učenca priseljenca 

prve generacije.  

Spoštovani, 

 

sem Katja Vodopivec, študentka drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Poučevanje na 

razredni stopnji z angleščino na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pripravljam magistrsko delo s tematiko 

»Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine v jeziku okolja«. V ta namen sem pripravila 

vprašalnik, ki je pred Vami. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z Vašimi odgovori lahko pridobim 

potrebne podatke. Pomembno je, da odgovarjate iskreno – tako kot dejansko mislite in ne tako, kot mislite, da 

bi nekdo pričakoval, da boste kot učitelj odgovorili. Vprašalnik je anonimen, rezultati pa bodo uporabljeni 

izključno v raziskovalni namen.  

 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem.  

 

*Izraz »učenec priseljenec« se v tem anketnem vprašalniku nanaša na učenca priseljenca prve generacije, torej učenca, ki 

se je nedavno priselil v Slovenijo in slovenščina zanj predstavlja tuj jezik, ki se ga šele uči.    

 

*Na podlagi dejstva, da v slovenskih šolah angleščino poučujejo večinoma ženske, sem v anketnem vprašalniku uporabila 

obliko ženskega spola. Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v tej obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za 

oba spola.  

 

1. Vaša delovna doba na področju vzgoje in izobraževanja v šolstvu: 

a) do 3 let 

b) 3–6 let   

c) 7–18 let 

d) 19–30 let 

e) nad 31 let 
 

2. Vrsta vaše izobrazbe:  

a) profesorica angleščine 

b) profesorica razrednega pouka z angleščino 

c) drugo: ____________________________ 
 

3. Angleščino poučujete večinoma:  

a)        1.–5. razreda  

b) 6.–9. razreda 

c) v razredih 1.–5. in 6.–9. (enakomerno)  
 

4. Regija, v kateri se nahaja osnovna šola, kjer poučujete: 

a) Gorenjska regija 

b) Goriška regija 

c) Jugovzhodna Slovenija 

d) Koroška regija  

e) Obalno-kraška regija 

f) Osrednjeslovenska regija 

g) Podravska regija 

h) Pomurska regija 

i) Posavska regija 

j) Primorsko-notranjska regija 

k) Savinjska regija 

l) Zasavska regija 

 

5. Kako bi klasificirali šolo, na kateri poučujete? 

a) Šola v mestnem naselju ali naselju mestnega območja. 

b) Šola v nemestnem naselju. 
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6. Velikost šole, na kateri poučujete: 

a) manjša šola (do 350 učencev) 

b) srednje velika šola (350–650 učencev) 

c) velika šola (nad 650 učencev) 

       

7. Približno število vseh učencev priseljencev (prve in druge generacije) na šoli,  

            kjer poučujete: ____________________________________________________ 

  

8. Približno število učencev priseljencev prve generacije na šoli, kjer poučujete:              

_________________________________________________________________________ 

  

9. Države, iz katerih prihajajo učenci priseljenci, ki obiskujejo vašo šolo: 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Ali poučujete oziroma ste že poučevali učence priseljence prve generacije? 

a) Da. 

b) Ne.  

 

11. Ocenite, v kolikšni meri spodaj naštete trditve veljajo za osnovno šolo, na kateri   

            poučujete. 

 sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 
se strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

Šola, na kateri poučujem, stremi k čim 

boljši vključenosti učencev priseljencev. 
    

Vodstvo šole v zadovoljivi meri 
organizira izobraževanja s tematiko 
vključevanja učencev priseljencev na 

naši šoli. 

    

Vodstvo šole me v zadovoljivi meri 
obvešča o izobraževanjih s tematiko 
vključevanja učencev priseljencev, ki 

potekajo zunaj naše šole 

    

Vem, da se vedno lahko obrnem na 
vodstvo šole, če bi pri poučevanju (tudi 
učencev priseljencev) naletela na 

kakršnekoli težave. 

    

Vodstvo šole me spodbuja k 
samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in 
iskanju novih rešitev na področju 

poučevanja.   

    

Vodstvo šole spodbuja kolegialno 
podpiranje med učitelji, izmenjavo 
izkušenj in dobrih praks (šola organizira 

supervizijske skupine, izpostavljanje tem 
na aktivih, spodbujanje timskega dela  
…). 

    

Na šoli, kjer poučujem, je mogoče 

opaziti prepletanje različnih kultur 
(večjezični napisi, predstavitve drugih 
držav, učenci drugih držav na šolskih 

proslavah izvajajo pesmi, plese iz svoje 
matične države …) 
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12. Je na šoli, kjer poučujete, organizirano poučevanje maternih jezikov učencev    

            priseljencev? 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

  

13.*     Učenje katerih maternih jezikov ponuja vaša šola? 

14.*     Kolikokrat (približno) se izvaja pouk maternih jezikov za učence priseljence (1-  

            krat tedensko …)?  

15.*     Kdo izvaja poučevanje maternih jezikov na vaši šoli (zaposleni na šoli, zunanji  

            izvajalci, prostovoljci)?  

  

16. Označite, katere oblike dodatne pomoči vaša šola nudi učencem priseljencem  

            pri slovenščini (kot drugem jeziku) in katere pri angleščini? 

 

17.*     Koliko ur tedensko (približno) se na vaši šoli izvaja dodatna pomoč pri učenju  

            slovenščine (kot drugega jezika) za učence priseljence? 

18.*     Kdo izvaja tovrstno poučevanje (zaposleni na šoli, zunanji izvajalci,   

            prostovoljci)? 

 

19. Ocenite, kako pomembno je za vas, kot učiteljico angleščine, sodelovanje s starši  

            učencev priseljencev?  

  

nepomembno      manj pomembno    pomembno             zelo pomembno 

    

 20. Na petstopenjski lestvici ocenite vaše sodelovanje s starši učencev priseljencev  

            (na splošno)? 

 

Zelo slabo 1 2 3 4 5 Zelo dobro 

  

21. Ali bi pri pogovorih s starši učencev priseljencev večkrat potrebovali  

            prevajalca? 

a) da 

b) ne 

  

22. Na koga se lahko obrnete, kadar v pogovoru s starši učencev priseljencev      

            naletite na jezikovne ovire? (Možnih je več odgovorov) 

a) Zaposleni na šoli, ki govorijo jezik, ki ga starši razumejo. 

b) Učenci na šoli, ki govorijo jezik, ki ga starši razumejo. 

c) Prevajalec. 

d) Lokalni prostovoljci, ki sodelujejo s šolo.  

e) V takšnih situacijah sem prepuščena sama sebi. 

 slovenščina (kot drugi jezik) angleščina 

dopolnilni pouk   
individualna skupinska pomoč (ISP)   
dodatna strokovna pomoč (DSP)   
posebna skupina – pripravljalnica   
tutorstvo (oblika vrstniške pomoči)   
ne izvajamo dodatnega učenja   
drugo    
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f) Drugo: __________________________________________ 

23. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj napisanimi trditvami za starše    

            učencev priseljencev.  

 

Starši učencev priseljencev … 

 sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 
ne vem 

se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

se za uspeh svojega otroka zanimajo manj 

kot ostali starši. 
     

pri angleščini od svojih otrok pričakujejo 
veliko. 

     

svojih otrok ne spodbujajo dovolj k 
učenju. 

     

zaradi jezikovnih preprek svojemu otroku 

ne znajo pomagati pri učenju angleščine.  
     

zaradi jezikovnih preprek ne vedo, kaj se 

od otrok pri pouku zahteva. 
     

za dodatno razlago pri angleščini svojemu 
otroku pogosto poiščejo pomoč nekoga 
drugega (inštruktorji, znanci …).   

     

    

24. Na petstopenjski lestvici ocenite, kako (na splošno) učence priseljence  

            sprejemajo vrstniki. 

 

1 = Zelo slabo             1 2 3 4 5 Zelo dobro = 5 

   

25. Ocenite pomembnost spodaj naštetih dejavnikov za socialno vključenost učenca  

            priseljenca v razredu.   

  

S katero trditvijo se najbolj strinjate? 

 

26.  Pravična šola je tista, v kateri je večina aktivnosti … 

a) za ves razred enakih. 

b) prilagojenih potrebam posameznih skupin. 

c) prilagojenih potrebam posameznih učencev. 

 

27. Najraje poučujem v razredih, kjer … 

a) ni učencev priseljencev. 

b) so tudi učenci priseljenci. 

c) vseeno mi je, kakšno populacijo učencev poučujem.   

 

 sploh ni 

pomembno 

manj 

pomembno 
pomembno 

zelo 

pomembno 

Osebnost učenca priseljenca.     

Državljanstvo oz. država iz katere učenec 
prihaja (So morda učenci določenih držav 

bolj/manj zanimivi in zato bolje/slabše 
sprejeti?). 

    

Znanje slovenščine.     

Znanje angleščine.     

Učiteljeva prizadevnost k socialni vključenosti 
učencev. 
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28. Kako ocenjujete vašo usposobljenost za poučevanje učencev priseljencev pri  

            angleščini, ko ste se v takšni vlogi znašli prvič? 

 

zelo slabo         slabo     dobro     zelo dobro 

    

29. Kako ocenjujete vašo današnjo usposobljenost za poučevanje angleščine  

            učencev priseljencev? 

   

zelo slabo             slabo             dobro              zelo dobro 

    

30. Kje ste pridobili večino svojega znanja o poučevanju angleščine učencev  

            priseljencev? Možnih je več odgovorov.  

a) Fakulteta v okviru študija. 

b) Dodatna izobraževanja, ki jih je organizirala šola, kjer poučujem. 

c) Dodatna izobraževanja, ki mi jih je predlagalo vodstvo šole, kjer poučujem. 

d) Dodatna izobraževanja, ki sem se jih udeležila samoiniciativno. 

e) Samoiniciativno prebiranje strokovne literature. 

f) Dosedanje izkušnje.   

g) Izkušnje drugih učiteljev. 

h) Drugo: ___________________________________________________ 

 

31. Kaj vam kot učiteljici angleščine predstavlja največje težave pri poučevanju  

            učencev priseljencev? (med navedenimi odgovori izberite enega).  

a) Posredovanje učne snovi.  

b) Ocenjevanje znanja. 

c) Socialno vključevanje učencev priseljencev v razred. 

d) Diferenciacija in individualizacija pouka.  

e) Sodelovanje s starši učencev priseljencev. 

f) Nimam posebnih težav pri poučevanju učencev priseljencev. 

g) Drugo: ___________________________________________________ 

 

32. Na koga se po navadi obrnete, kadar naletite na težave pri poučevanju učencev  

            priseljencev? Izberite največ tri izmed spodaj navedenih odgovorov.  

a) Šolska svetovalna služba. 

b) Mobilna specialna pedagoginja. 

c) Razredničarka učenca. 

d) Drugi učitelji na šoli.  

e) Drugi učitelji, preko spletnih strani (forumi …) 

f) Strokovna literatura.  

g) Težave sproti rešujem sama. 

h) Drugo: ____________________________________________________ 

 

33./43. Ali pri učencih priseljencih opažate pomembne razlike v predznanju glede na  

            državo porekla – imajo učenci določene jezikovne skupine ali države še posebne  

            težave pri angleščini ali pa so posebno uspešni?    

a) Da. 

b) Ne. 

  

34.*/44.* Učenci katerih držav so pri angleščini v večini posebno uspešni? 

35.*/45.* Učenci katerih držav imajo v večini slabše predznanje angleščine? 
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36./46. Bi rekli, da se je večina učencev priseljencev 2.-5. razreda/6.-9. razreda pred  

            prihodom v Slovenijo že srečala z angleščino kot učnim predmetom? 

a) Da. 

b) Ne. 

  

37./47. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj napisanimi trditvami za učence  

            priseljence 1.-5. razreda/6.-9. razreda, ki jih ali ste jih poučevali. 

 

  sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

Angleščina je šolski predmet, pri katerem se 

učenci priseljenci počutijo uspešne. 

    

Učenci priseljenci so motivirani za učenje 
angleščine. 

    

Učenci priseljenci pri pouku angleščine 
pogosto občutijo tesnobnost. 

    

 

38./48. Bi rekli, da (na splošno) pri angleščini učenci priseljenci 1.-5. razreda/6.-9.  

            razreda pogosteje dosegajo slabši učni uspeh kot njihovi nepriseljeni vrstniki? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

39./49 Bi rekli, da imajo (na splošno) učenci priseljenci 1.-5. razreda/6.-9. razreda pri  

            učenju angleščine več učnih težav kot nepriseljeni vrstniki? 

a) Da. 

b) Ne.  

  

40.*/50.* Kje opažate te težave? Možnih je več odgovorov.  

a) Slušno razumevanje, vezano na besedišče. 

b) Slušno razumevanje, vezano na jezikovna znanja (slovnica). 

c) Govorno sporočanje in sporazumevanje, vezano na besedišče. 

d) Govorno sporočanje in sporazumevanje, vezano na jezikovna znanja  

            (slovnica). 

e) Branje in bralno razumevanje, vezano na besedišče. 

f) Branje in bralno razumevanje, vezano na jezikovna znanja (slovnica). 

g) Pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje, vezano na besedišče. 

h) Pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje, vezano na jezikovna znanja  

            (slovnica). 

 

41.*/51.*  Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na to, da imajo učenci priseljenci več  

                 težav kot nepriseljeni učenci? Med navedenimi odgovori izberite največ 3. 

a) Preobremenjenost zaradi težav, ki jih imajo tudi pri drugih učnih predmetih. 

b) Preobsežna količina učne snovi v prekratkem času. 

c) Prezahtevna učna snov glede na učenčevo predznanje angleščine. 

d) Nerazumevanje razlage in navodil učitelja.  

e) Nerazumevanje navodil nalog v učbenikih, delovnih zvezkih, učnih listov …   

f) Razlike v načinu poučevanja (So iz matične države navajeni popolnoma   

            drugačnega načina poučevanja angleščine?). 

g) Vpliv drugega  jezika.  

h) Učenčevo nezanimanje za učenje angleščine (motivacija). 

i) Slabša socialna vključenost. 
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j) Drugo: 

__________________________________________________________ 

 

42./52. Označite, katere trditve bi pripisali učencem priseljencem 1.-5. razreda/6.-9.   

            razreda z zelo dobrim predznanjem angleščine. Možnih je več odgovorov. 

Učenci priseljenci z zelo dobrim predznanjem angleščine … 

a) sošolcem pogosto pomagajo pri učenju angleščine. 

b) se pri pouku angleščine pogosto dolgočasijo. 

c) snovi pogosto ne zapisujejo v zvezek, ker se jim ta zdi prelahka. 

d) kljub odličnemu govornemu sporočanju in slušnemu razumevanju    

            angleščine, pogosto delajo napake pri zapisu. 

e) nimam izkušenj s takšnimi učenci. 

f) drugo:______________________________________________________  

 

53.       S katero trditvijo se najbolj strinjate?  

Učenci priseljenci s slabšim predznanjem angleščine naj se od vsega začetka angleščino 

učijo …  

a) pod enakimi pogoji kot slovenski učenci.  

b) individualno, ločeno od ostalih učencev v razredu, in se k vrstnikom vključijo,   

            ko pridobijo določeno predznanje. 

c) v posebni skupini (pripravljalnica), kjer je pouk prilagojen učenčevemu    

            predznanju angleščine in se k vrstnikom vključijo, ko pridobijo določeno                 

            predznanje.  

 

54.       Ocenite pomembnost dejavnikov za učenčevo uspešnost pri angleščini.  

 sploh ni 

pomembno 

manj 

pomembno 
pomembno 

zelo 

pomembno 

Učenčeva samoiniciativnost, prizadevanje.      
Učenčeva motivacija za učenje angleščine.     
Predznanje angleščine.     
Podpora staršev.      
Način učiteljevega poučevanja.     
Individualizacija in diferenciacija pouka.     
Socialna vključenost učenca v razred.     
Pomoč vrstnikov.     
Znanje slovenščine (jezik okolja).     
Znanje materinščine.     
Dodatna pomoč, ki jo ponuja šola.     
Socialno-ekonomski status družine iz 
katere izhaja učenec. 

    

 

55.       Na kakšen način prilagajate pouk učencem priseljencem? Možnih je več  

            odgovorov. 

a) Uporaba dodatnega (slikovnega …) materiala. 

b) Prevodi besedišča in navodil v učenčevi materinščini. 

c) Prilagojen učni tempo. 

d) Zagotovljen čas za ponovitev snovi. 

e) Podaljšan čas pisanja testov. 

f) Določitev pomočnika v razredu (za pisanje zapiskov …). 

g) Prilagoditev besedišča. 
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h) Prilagojeno ocenjevanje – razdelitev snovi na več enot.  

i) Zmanjšanje učnih standardov. 

j) Možnost prehoda v višji razred, kljub neocenjenemu znanju pri tem predmetu.   

k) Dodatne prilagoditve niso potrebne.  

l) Drugo: 

________________________________________________________ 

 

56. Kako ocenjujete vaše poznavanje prilagoditev za učence priseljence pri pouku  

            angleščine, ki jih ponuja trenutna zakonodaja? 

 

zelo slabo        slabo         dobro             zelo dobro 

    

57. Dopišite v odstotkih, koliko časa znotraj rednega pouka namenjate aktivnostim, … 

 

a) ki so za ves razred enake.          % 

b) ki so različne po posameznih skupinah.                                        % 

c) ki so za vsakega učenca drugačne.                                        % 

         

58. Ali si, glede na trenutne ureditve na vaši šoli, želite uvedbo dodatnih možnosti  

            pomoči in prilagoditev dela za poučevanje učencev priseljencev pri angleščini? 

a) Da. 

b) Ne. 

  

59.        Katero vrsto pomoči bi si za boljše/lažje poučevanje učencev priseljencev želeli?  

            Možnih je več odgovorov. 

a) Možnost prevodov navodil, razlage v učenčevo materinščino. 

b) Možnost prevedenega vpogleda učnih načrtov (za angleščino) držav, od  

            koder učenci prihajajo. 

c) Možnost prevajalca (za pomoč učencu, stike s starši …). 

d) Zaposlitev dodatnega strokovnega delavca, ki bi bil usposobljen za pomoč  

            učencem priseljencem. 

e) Uvedba skupine, prilagojene učenčevemu predznanju angleščine  

            (pripravljalnica/nadaljevalnica). 

f) Drugo: ______________________________________________________ 

 

60. V kolikor bi želeli na temo »učenci priseljenci prve generacije in učenje   

            angleščine« še kaj dodati, lahko to zapišete v spodnje okno.  

_________________________________________________________________________ 
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(Priloga 4)  

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z UČENCI PRISELJENCI  

 

3. Kdaj si prišel v Slovenijo?  

4. Kako si se počutil na šoli prve dni? 

5. Kako se počutiš na šoli sedaj?  

6. Kdo ti je prve dni najbolj pomagal, da si se počutil kar se da dobro? 

7. Si svojim sošolcem predstavil svojo državo, kulturo, naučil kakšno besedo v 

svojem jeziku?  

8. So te sošolci spraševali o državi iz katere prihajaš, jih je zanimalo, kaj je tam 

drugače?  

9. So te sošolci lepo, prijazno sprejeli medse? 

10. Ti sošolci pomagajo pri učenju, kadar česa ne razumeš, ne znaš.. ti kdo razlaga 

snov tudi po pouku?  

 

11. Si se s slovenščino srečal že kdaj prej prihodom v OŠ? 

12. Ali tvoji starši govorijo slovensko?  

13. Ali tvoji starši govorijo angleško?  

14. V katerem jeziku se pogovarjaš s sošolci? Si si lahko kdaj pomagal tudi z 

materinščino, angleščino …? 

Kaj ti je bilo na začetku najtežje zaradi neznanja slovenščine (slediti pouku, 

druženje s sošolci, pogovor z učitelji, nisi vedel, kaj prinesti s seboj v šolo …)  

15. Kdo ti je najbolj pomagal pri učenju slovenščine? 

16. Si imel v šoli tudi dodatne ure slovenščine? Kolikokrat na teden?  Kdo te je učil 

slovenščino? 

17. Ali doma govoriš v maternem jeziku?  

18. Ali znaš pisati, brati v maternem jeziku?  

19. Se na šoli lahko učiš tudi materinščine? (če da, koliko ur, kdo te uči) 

 

20. Kaj pa angleščina, si bil z angleščino v stiku že pred prihodom v Slovenijo (filmi, 

pesmi, splet …)  

21. Si se angleščine učil že pred prihodom v Slovenijo?  

Je bilo poučevanje angleščine v tvoji državi drugačno?  

22. Je učenje angleščine zate težko, ker učiteljica govori ali angleško ali slovensko 

23. Ti je pouk angleščine všeč? (Rad hodiš k angleščini?) 

24. Se ti zdi, da je znanje angleščine zate pomembno?  

25. Ali učiteljica angleščine pri urah ang. Velikokrat uporablja slovenščino?  

26. Na kakšen način se ti učiteljica prilagaja, ti pomaga, da bi bilo zate učenje 

angleščine nekoliko lažje?  
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(Priloga 5)  PRIMER KODIRANJA INTERVJUJEV  

Kategorije Kode Primeri iz intervjujev 

Osnovni 

podatki o 
učencu 

Matična država  

 
 
 

 
 

 
Čas prihoda v 
Slovenijo 

 

 O1: »Iz Kazahstana.« 

 O2: »Iz Bosne.« 

 V: »You came here from Kosovo, right?« 
O3: »Yes.« 

 V: »So you came to Slovenia from England?« 
O4: »Yeah, I did.« 

 

 O1: »Mmm, nekje, eno leto mogoče nazaj.« 

 O2: »This is my second year.« 

 O3: »V drugem razredu.«  
V: »V drugem razredu, se pravi dobro leto nazaj?« 

O3: »Ja.« 

 O4: »I've been here like 5 month, from the end of 
January.« 

 

Socialna 

vključenost 
v slovenski 

OŠ 

Začetek ob prihodu 

na novo šolo je bil 
težak 

 
Na začetku občutek 
sramežljivosti 

 
Na začetku 
nerazumevanje 

sošolcev in učiteljev  
 

 
Prestrašenost na 
začetku 

 
 
 

 
Na začetku slabše 

sprejemanje s strani 
sošolcev, 
Osamljenost na 

začetku  
 
Osamljenost na 

začetku, 
Spoprijateljitev z 
drugim učencem 

priseljencem  
 

Prijazna sprejetost s 
strani sošolcev 
 

 
Izogibanje družbi na 
novi šoli, zaradi 

zamere ob selitvi  
 

V: »Ti je bilo težko, ko si prišla na novo šolo?« 

 O1: »Ja, ker nisem nobenga poznala in ... zelo čudno.«  

 O2: »Yes, and I was shy, and it was hard because I didn't 
understand like I just understand how to say my name is 
and my surname is… nothing else.« 

 
 

 O1: »Ja, meni, enkrat me je moja prijateljica Z nekaj 
vprašala, pa sem pa pol jo gledala nekaj.«  

 
 

V: »Si bila na začetku, ko si prišla na to šolo, bolj 

prestrašena, ker nisi razumela jezika?« 

 O1: »Ja.« 

 O2: »Ja.« 
 

V: »Kako pa je bilo s sošolci? So te lepo sprejeli v razredu?« 

 O1: »Mmmm ja, ampak, včasih so mi tudi nagajali, fantje.«  
V: »Fantje so ti nagajali, kaj pa punce? So ti kaj pomagale? 
So ti kaj pokazale?« 
O1: »Včasih.« 

V: »Si bila na začetku bolj sama?« 
O1: »Ja.« 

 

 O2: »Jaz sem bila na začetku sama, potem sem se pa 
začela družit z E (učenka priseljenka) in ostalimi in pol 
sem se začela družit s celim razredom.«  

 
 

 V: »Do you think that your classmates accepted you well 
when you came here?«  
O3: »Yes, I think, because they accepted me so well.«  
 

 O4: »I was pretty annoyed that I left the other school, 
because it was an International one. /…/ Everyone, am a 
girl K was obsessed with me, on Friday, she took like so 
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Današnje počutje na 
šoli je dobro – boljše 

kot na začetku 
 
 

Pomoč za bolje 
počutje na šoli s 

strani učiteljev in 
nekaterih sošolk 
 

much toys and other girls G and K ... We were friends, 
but I kind of ignored everyone at the beginning.« 

V: »Aha, they tried to become your friends.« 
O4: »Yeah and then on the holidays we had like a school 
trip and we had to share rooms with each other so I pared 

with three girls, they took me into their room, because there 
should be four people .. and then I made more friends. I got 

more better with my Slovene and get ..« 
 

V: »Kako je pa sedaj, kako se sedaj počutiš na šoli?« 

 O1: »Kar malce dobro.«  

 O2: »Zdi se mi bolje, ja.« 

 O3: »Now it so much better.« 
 

V: »Kdo je tebi najbolj pomagal, da si se ti začela dobro 

počutiti na tej šoli? Je bila to kakšna učiteljica, ki te je še 

posebej pomagala, da se spoznaš s sošolci, ali pa ste se pri 

njej igrali kakšne posebne skupne igre? 

 O1: »Učiteljica in prijateljice.« 
 

Jezikovno 
(pred)znanje 

učenca 

Uporaba 
materinščine doma  

– govor 
 
 

 
 

 
 
 

 
Znanje materinščine 
– branje, 

Neznanje pisanja v 
materinščini 

 
 
 

 
Znanje materinščine 
– branje in pisanje 

 
 
V slovenski OŠ se 

ne uči materinščine 
 

 
 
Srečanje s 

slovenščino že pred 
prihodom v 
Slovenijo 

 
 

 
 

 V: »Doma pa govoriš svoj (materni) jezik?« 
O1: »Ja.« 

 V: »And at home you speak English, right?«  

O2: »Of course I speak English.« 

 V: »Govorite doma bosansko?«  
O3: »Ja.« 

 V: »And how do you speak at home? You speak 

Albanian?«  
O4: »Yes.« 
 

V: »Znaš v svojem jeziku tudi brati in pisati?«  

 O1: »Mmmm, ja. Ampak pisati sem že malce pozabila.«  

 O2: »I can read, just I cannot.. I can know a little bit of 
writing.. just sadly am.. I went out of England when I was 

in grade one.«  
V: »Aha. And are you writing and reading in English here 
in Slovenia?«  

O2: »I do read English books am… but I’m most likely 
read Slovene books and write in Slovene.« 

 O3: »Ja.«  

 O4: »Yes, I can do everything.« 
 

V: »Se lahko tukaj v Sloveniji učiš svojega maternega 

jezika?«  
O1: »Ne.« 
O2: »In here? Albanian? No, I don't think so.«  

 

V: »Si se ti s tem jezikom (slovenščino) srečala že preden si 

prišla na to šolo?«  

 O1: »Ja, mislim.« 

 O2: »Ja, sem se, ker je bil moj oči že prej v Sloveniji.«  
V: »Pa te je potem že on naučil kakšno besedo, že preden 
ste prišli sem?«  

O2: »Ja, včasih je kakšno besedo povedal.«  
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Prvo učenje 
slovenščine  v 

slovenski OŠ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Pomoč pri učenju 

slovenščine na 
slovenski OŠ 
 

 
Majhna količina 
dodatnega učenja 

slovenščine na OŠ  
 

Nepoznavanje točne 
količine dodatnega 
učenja slovenščine 

 
Dodatno učenje 
slovenščine več kot 

5 šolskih ur na teden 
 
Želja po več urah 

dodatnega učenja 
slovenščine 

 
Uporaba slovenščine 
za komunikacijo s 

sošolci  
 
Uporaba angleščine 

za komunikacijo s 
sošolci  

 
Uporaba govorice s 
telesom za 

komunikacijo s 
sošolci 
 

 
Prvo učenje 
angleščine v 

slovenski OŠ 
 

 
Učenje angleščine že 
v matični državi  

 

 V: »Si se je (slovenščine) tudi že učila, preden si prišla 

na to šolo?« 

O1: »Mmm, ne.« 
O2: »Am, no really, I didn’t.« 

 O3: »No, but I looked forward to learn Slovenian in 
Kosovo but there wasn't.. there was just German, English 

and some other languages, there wasn't Slovene.«  
V: »Aha. So you started to learn Slovene here on this 
school?« 

O3: »Yes.« 
 

 V: »Prvič si se je začela učiti, ko si prišla na to šolo?« 
O1: »Ja.«  
 

 O1: »Mene je N pa Ž (učiteljici) me je učila slovenščina. 

Potem pa sem sama začela učiti.« 
 
 

 V: »Kolikokrat na teden približno si se s tema učiteljicama 
učila slovensko?«  

 O1: »Mmmm, malo.« 
V: »Ste bile skupaj 1 uro na teden, ali 2 uri na teden? Se 

spomniš?« 
O1: »Mmmm, ne vem.«  

 V: »Kolikokrat na teden približno – 1-krat na teden, 

večkrat?« 
O2: »Men se zdi da na teden 2 ali 3 dni na teden.« 
 

 O3: »Two hours per day in v torek je tri ura.« 
V: »Aha, super. And would you like to have even more 
Slovene lessons…« 

O3: »Yes!« 
 
 

V: »Kako pa se ti pogovarjaš s sošolci? Se pogovarjaš z 

njimi v slovenščini, si kaj pomagaš z angleščino ali pa s 

kakšnim drugim jezikom?« 

 O1: »V slovenščini.« 
V: »Od celega začetka?« 
O1: »Ja.« 

 O2: »Mmmm, jaz se pogovarjam v slovenščini, ker 
angleščine  ne poznam toliko.« 

 O3: »First I used English, but they didn’t understand me, 
then I tried to use sign language, but then when I listened 

to other people ... and heard them speak ... I said what does 
that mean to her ... the teacher ... and I learned, I gained 
more words.« 

 

 V: »Si se ti z angleščino srečala že v Bosni? Si se jo učila 
že pred prihodom v Slovenijo?«  

 O1: »Ne, od šestega razreda naprej se tam učijo 
angleščino.« 
 

 V: »When did you start to learn English in Kosovo? In 
which grade?« 
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  O1: »Mmmm in three grade … in third grade! Third 
grade!«  

 V: »Aha, so you learnt a lot of English before you came 
here.« 

 O1: »Yes. In the third grade, fourth grade and the half of 
five grade we just learn what is this, what is this, not like 

to speak but in fifth grade we start with communication.«  

Jezikovno 

(pred)znanje 
staršev 

Učenje slovenščine 

v Sloveniji, 
Neznanje 

angleščine,  
Angleško govorijo 
sestre/bratje 

 
Mama govori samo 
v materinščini, nima 

želje po znanju 
slovenščine, oče 
govori malo 

slovensko 
 

Pomoč pri učenju 
slovenščine s strani 
otrok 

 
Oče in mama znata 
malo slovensko 

 

 O1: »Moja mami je eno leto hodila v šolo tukaj za 

slovenski jezik.« 
V: »Kaj pa angleško? Zna kdo od njih tudi angleško?« 
O1: »Mmmm, ne vem, ampak najbolj dobro pozna 

angleško moji dve sestri.« 
 
 

 O2: »My father speaks a little Slovene. /…/ My mother is 
not so interested in learn Slovenian, she said I don't need 
it, because amm ... I don't know why.«  

V: »What about English, do your parents speak English?«  
O2: »No, no. /…/ She (mother) just know Albanian.«  
 

 

 O1: »Včasih tudi pomagam staršem, ko ne razumejo 
kakšne besede.« 

 

 V: »Do your parents speak Slovene?«  

 O1: »Am.. well… my father knows a little bit, my mom 
speaks a little bit just for my brother to get him to 

understand the words.«  
 

Pouk 
angleščine v 

matični 
državi 

Drugačna 
razporeditev snovi 

pri učenju 
angleščine v matični 
državi 

 V: »Were the English lessons in Kosovo different than 
English lessons here in Slovenia?«  

 O1: »Yes, we have learnt pass simple there before I came, 

much before, but when I came here, we are practising pass 
simple this year.« 
 

Pouk 
angleščine v 

Sloveniji  

Pouk angleščine je 
prijeten 

 
 

 
Občutek uspešnosti 
pri pouku angleščine 

 
Pouk angleščine je 
prelahek, a ne 

dolgočasen 
 

 
 
 

 
 
 

Pouk angleščine je 
težek  

 

 O1: »Rada, ja. Všeč mi je.«  
V: »Se ti zdi, da je mogoče angleščina celo lažji predmet 

od ostalih, ker se vsi učite tega jezika od začetka?« 
O1: »Ja.« 

 

 O2: »Yes, I like, I like it so much. It is not so hard and I 
am so good at English and I.. when I was in Kosovo .. for 
a half of year I had extra hours, not in school but they are 

like courses to pay.. and I went there to learn that.« 
V: »Is English too easy for you here?« 
O2: »Yes.« 

V: »Are you bored during the English lessons? 
O2: »No, I am not bored because all the … first five or ten 
minutes we repeat what we have learn and then we made 

some new words from books and no, I am not bored.«  
V: »Aha, you also learn something new every lesson?«  

O2: »Yes!« 
 

 O3: »Hmmm, malo mi je mogoče težka.« 
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Pouk angleščine je 
prelahek,  

Pouk je dolgočasen 
 
 

 
 

Nemotiviranost za 
učenje angleščine  
 

Motiviranost za 
učenje angleščine  

 V: »Are you improving your English here or is it English 
here too easy for you?« 

O4: »English is too easy.« 
V: »Are you bored during the English lessons?«  
O4: »Yeah, kind of ... Because I always have to ... I just 

always have to wait until the kids are finished …«  
 

 O1: »Mmmm, jaz sem, mmm, ne bi tok rada angleško 
znala.« 

 

 V: »Do you think that English is important for you? That 
this is language you need to know.« 

O1: »Yes, so much.« 
V: »So you are motivated to learn it?«  
O1: »Yes.« 

 O2: »/…/ mi ni všeč včasih, ker se fantje hecajo pa 
učiteljica ustavi pouk.«  
V: »Te moti to, da bi se lahko naučila v eni uri še več, pa 

fantje motijo pouk?« 
O2: »Ja.« 
V: »Se pravi, da ti je pomembno, da znaš angleško.« 

O2: »Ja.« 
 

Prilagoditve 
pri pouku 

angleščine 
 

 

Nezaznavanje 
prilagoditev 

 
Podajanje navodil v 

jeziku, ki ga učenec 
razume 
 

Neustrezna 
prilagoditev – vloga 
učiteljičinega 

pomočnika, čeprav si 
učenec tega ne želi 

 
 
 

Neustrezna 
prilagoditev – 
pisanje domače 

naloge v slovenščini 
(pri pouku 
angleščine) 

 
 

Druge prilagoditve 
so nepotrebne 
 

Ni potrebe po 
individualnih urah 
glede na učenčevo 

predznanje 
 

 

 V: »Aha, in delaš vse enako kot sošolci?« 

 O1: »Ja.« 
 

 O2: »When she (teacher) asks us for the note, she asks me 
all in English, because I don’t understand (Slovene).« 
 

 

 O3: »I have to be the English teacher’s helper. /…/ I help 
her with all the word tables, I help her with the kids when 
they don’t really understand the words. /…/ I’m trying to 

explain them I have ... Cos I’m the only privileged that got 
the upper chance to stand up … but I don’t really like doing 

it ...« 
 

 O4: »You know what the teacher does sometimes… she 
gives me … am ... she gives me the homework but she 

translated it all in Slovene so I had to do all the homework 
in Slovene and mostly do it all by myself.«  

V: »At English classes you have to write the homework in 
Slovene language?«  
O4: »Yeah.« 

 

 V: »Bi si želela, da bi bil pouk angleščine kaj drugačen ali 
je v redu, tako kot je?«  

O1: »Meni je v redu.« 
 

 V: »Would you rather have individual English classes 
where you could learn advanced English?« 

O1: »Am no, I would rather like my parents to teach me at 
home.« 

 

 V: »So you like being in the class with your classmates. 
Would it be better for you, if you would get some extra 
exercises from your teacher during the lessons?« 
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Želja po dodatnih 
nalogah med 

poukom angleščine  
 
Želja vedeti, kaj se 

pri pouku angleščine 
učijo drugi sošolci 

O: »Yeah, it would be OK, but I wouldn’t know what they 
are learning.«  

V: »Aha, I meant that you would hear what they are 
learning, just that you would get some extra exercises, 
while you are waiting for them to finish theirs.«  

O: »Am I would rather not really like that because now I 
know what they are learning.« 

 

Podpora in 

pomoč 
družine pri 

učenju 
angleščine  
 

 

 
 

Podpora sestre/brata 
 
 

Nezaznavanje 
podpore s strani 
staršev 

 
Zaznavanje podpore 

staršev pri učenju 
angleščine 
 

Pomoč pri angleščini 
s strani sestre/brata 

V: »Kaj pa tvojim staršem, se ti zdi, da jim je pomembno, da 

znaš angleško? Ti rečejo kdaj, daj, uči se, da boš znala 
angleško?«  

O1: »Enkrat, ko smo sedeli v kavarni, sem rekla, da ne maram 
angleščine in mi je druga sestra, ko je prišla sem za nekaj časa, 
mislim da mi je rekla, da potrebujem angleščino.«   

V: »Aha ... in te spodbujajo pri tem, da se učiš angleško? Ti 
rečejo doma, super, da se učiš angleško, kar uči se.« 
O1: »Mmm, ne tako pa ne govorijo.«  

 
O2: »Meni je mami vedno govorila, da se moram naučit 

angleščino, ker bom jo v življenju rabila, ker angleško se največ 
pogovarjajo.«  
 

O3: »Meni starši ne pomagajo, ampak sestra. Starši pa zato ne, 
ker se oni prej niso učili angleško, ampak so se v šoli učili 
nemško.« 
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(Priloga 6) TABELARNI PRIKAZ REZULTATOV – Učiteljice angleščine o 

uresničevanju ideala pravične šole glede na izbrane dejavnike  

 

Tabela 75: Učiteljice angleščine o uresničevanju ideala pravične šole glede na razrede, v katerih 

večinoma poučujejo 

Legenda: N – numerus, Min. – minimalna vrednost, Maks. – maksimalna vrednost, M – povprečje 

deležev, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, α – stopnja pomembnosti 

 

Tabela 76: Učiteljice angleščine o uresničevanju ideala pravične šole glede na število učencev 

priseljencev (vključno z 2. generacijo) na šoli 
Koliko časa 
znotraj rednega 
pouka 
namenjate 
aktivnostim,  … 

ŠTEVILO 
PRISELJENCEV 

NA ŠOLI 
N 

Min. 
(%) 

Maks. 
(%) 

M σ 

Test 
homogenosti 

varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

Ki so za ves 
razred enake 

Ni učen. pris. 1 70 70 70,00 , 1,250 ,295 ,963 ,417 

Podpovprečno 33 30 95 65,12 17,171 

Povprečno 5 55 90 69,00 13,416 

Nadpovprečno 18 40 90 73,06 14,260 

Skupaj 57 30 95 68,05 16,011 

Ki so različne 
po 
posameznih 
skupinah 

Ni učen. pris. 1 5 5 5,00 , ,192 ,826 1,426 ,245 

Podpovprečno 33 4 50 21,45 11,451 

Povprečno 5 9 30 20,80 9,257 

Nadpovprečno 18 5 40 16,39 10,545 

Skupaj 57 4 50 19,51 11,139 

Ki so za 
vsakega 
učenca 
drugačne 

Ni učen. pris. 1 25 25 25,00 , 3,008 ,058 1,852 ,149 

Podpovprečno 33 0 33 13,42 7,874 

Povprečno 5 1 15 10,20 5,718 

Nadpovprečno 18 0 20 10,56 5,659 

Skupaj 57 0 33 12,44 7,243 

Legenda: N – numerus, Min. – minimalna vrednost, Maks. – maksimalna vrednost, M – povprečje 

deležev, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, α – stopnja pomembnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koliko časa 
znotraj rednega 
pouka namenjate 
aktivnostim,  … 

UČITELJICE 

VEČINOMA 
POUČUJEJO 

N Min. Maks. M σ 

Test 
homogenosti 

varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

Ki so za ves 
razred enake 

1.–5. 22 30 95 64,55 18,766 1,262 ,291 ,727 ,487 

6.–9. 25 30 90 69,40 16,093 

1.–9. 16 34 90 64,00 16,971 

Skupaj 63 30 95 66,33 17,192 

Ki so različne po 
posameznih 
skupinah 

1.–5. 22 4 40 22,45 11,697 ,929 ,400 ,873 ,423 

6.–9. 25 5 50 18,20 11,004 

1.–9. 16 5 50 22,06 13,168 

Skupaj 63 4 50 20,67 11,801 

Ki so za vsakega 
učenca drugačne 

1.–5. 22 0 30 13,00 8,613 1,478 ,236 ,117 ,890 

6.–9. 25 0 30 12,40 7,767 

1.–9. 16 5 33 13,94 7,215 

Skupaj 63 0 33 13,00 7,839 
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Tabela 77: Učiteljice angleščine o uresničevanju ideala pravične šole glede na svojo današnjo 

usposobljenost poučevanja učencev priseljencev 
Koliko časa 
znotraj rednega 
pouka namenjate 
aktivnostim,  … 

DAN. 
USPOSOB. 
UČITELJICE 

N Min. Maks. M σ 

Test 
homogenosti 

varianc 

T-test 

F α t α 

Ki so za ves 
razred enake 

Slaba 12 30 90 64,58 18,764 ,156 ,694 -,389 ,698 

Dobra 51 30 95 66,75 16,974     

Skupaj 63 30 95 66,33 17,192     

Ki so različne po 
posameznih 
skupinah 

Slaba 12 5 50 21,58 13,453 ,125 ,725 ,297 ,768 

Dobra 51 4 50 20,45 11,516     

Skupaj 63 4 50 20,67 11,801     

Ki so za vsakega 
učenca 
drugačne 

Slaba 12 1 25 13,83 8,685 1,041 ,312 ,407  ,686 

Dobra 51 0 33 12,80 7,707     

Skupaj 63 0 33 13,00 7,839     

Legenda: N – numerus, Min. – minimalna vrednost, Maks. – maksimalna vrednost, M – povprečje 

deležev, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, t – vrednost T-testa, α – stopnja pomembnosti 

 

Tabela 78: Učiteljice angleščine o uresničevanju ideala pravične šole glede na svojo delovno dobo 

v šolstvu   

Koliko časa 
znotraj rednega 
pouka 
namenjate 
aktivnostim,  … 

DELOVNA 
DOBA (v šolstvu) 

N Min. Maks. M σ 

Test 
homogenosti 

varianc 

Analiza 
variance 
(ANOVA) 

F α F α 

ki so za ves 
razred enake 

Do 3 let 8 40 80 63,75 18,468 ,560 ,574 ,300 ,742 

3–18 let 29 30 95 65,31 18,428     

19 in več let 26 40 90 68,27 15,808     

Skupaj 63 30 95 66,33 17,192     

ki so različne 
po 
posameznih 
skupinah 

Do 3 let 8 10 40 25,63 12,082 1,565 ,217 ,807 ,451 

3–18 let 29 4 50 20,07 12,606     

19 in več let 26 5 50 19,81 10,837     

Skupaj 63 4 50 20,67 11,801     

ki so za 
vsakega 
učenca 
drugačne 

Do 3 let 8 0 20 10,63 7,289 ,737 ,483 1,242 ,296 

3–18 let 29 0 33 14,62 8,537     

19 in več let 26 0 25 11,92 7,059     

Skupaj 63 0 33 13,00 7,839     

Legenda: N – numerus, Min. – minimalna vrednost, Maks. – maksimalna vrednost, M – povprečje 

deležev, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, α – stopnja pomembnosti 

 

Tabela 79: Osnovnošolske učiteljice angleščine o uresničevanju ideala pravične šole glede na 

njihovo oceno učne uspešnosti učencev priseljencev pri pouku angleščine 
Koliko časa 
znotraj rednega 
pouka namenjate 
aktivnostim,  … 

PREPOZNAN 
SLABŠI UČNI 

USPEH 
N Min, Maks, M σ 

Test 
homogenosti 

varianc 

T-test 

F α t α 

Ki so za ves 
razred enake 

Da 27 30 90 70,19 15,222 4,738 ,033 1,580 ,119 

Ne 35 30 95 63,26 18,435     

Skupaj 62 30 95 66,27 17,325     

Ki so različne po 
posameznih 
skupinah 

Da 27 5 50 18,85 10,443 3,733 ,058 -1,062 ,292 

Ne 35 4 50 22,09 12,878     

Skupaj 62 4 50 20,68 11,897     

Ki so za vsakega 
učenca 
drugačne 

Da 27 0 30 10,96 6,881 4,394 ,040 -1,864 ,067 

Ne 35 0 33 14,66 8,335     

Skupaj 62 0 33 13,05 7,894     

Legenda: N – numerus, Min. – minimalna vrednost, Maks. – maksimalna vrednost, M – povprečje 

deležev, σ – standardni odklon, F – vrednost testa, t – vrednost T-testa, α – stopnja pomembnosti 

 


