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POVZETEK 

Evropski prostor je bil skozi zgodovino pomembno prizorišče preseljevanj narodov  

zaradi druţbenih, gospodarskih ali drugih razmer. Tudi Slovenija ni izjema. Vse od nastanka 

naše drţave, od leta 1991 naprej, se Slovenija srečuje s trendom povečanega priseljevanja 

ljudi. V večini primerov gre za prihod celih druţin iz drţav članic bivše Jugoslavije zaradi 

ekonomskih razlogov. Z druţino pridejo v novo okolje tudi šoloobvezni otroci, med katerimi 

imajo nekateri ţe izkušnje s predhodnim šolanjem v drţavi, iz katere prihajajo. Slovenska 

integracijska politika sledi načelu, da na novo priseljenega otroka čim uspešneje vključi v 

osnovnošolski proces glede na predhodno dodeljen status otroka. Hkrati Slovenijo k temu 

aktu zavezuje tudi mednarodno priznana Konvencija o otrokovih pravicah (1989). 

Magistrsko delo obravnava učence priseljence prve generacije, ki so vključeni v 

slovenski osnovnošolski sistem ter  imajo hkrati predhodne izkušnje s šolanjem v drţavi, iz 

katere prihajajo. Omenjena skupina učencev je v Sloveniji obravnavana kot občutljiva 

skupina, saj se ob vključevanju v povsem novo okolje in nov vzgojno–izobraţevalni sistem 

srečuje z različnimi izzivi in ovirami. Ob pojavu povečanega prihoda učencev priseljencev v 

slovensko osnovno šolo se je odzval tudi zakonodajni aparat, saj se je pokazala potreba po 

spremembi in prilagoditvi obstoječih praks vzgoje in izobraţevanja. Uvajale so se mnoge 

neformalne in formalne sistemske rešitve in prilagoditve, z namenom čim uspešnejše 

vključitve na novo priseljenih  učencev v osnovno šolo. Dandanes se vidi napredek na tem 

področju, vendar izvedene raziskave še vedno opozarjajo na teţave in ovire teh učencev v 

šolskem vsakdanu, med drugimi tudi na kršitev njihovih pravic, neenakopravnost in 

diskriminacijo učenec priseljencev ter pomanjkanje učiteljevih kompetenc na področju 

vključevanja tovrstnih učencev v šolski vsakdanjik.  

Magistrska naloga je namenjena celostnemu pregledu pravnoformalnih listin, 

mednarodnih dokumentov in ostalih, tako formalnih kot tudi neformalnih strategij, načel, 

konceptov in praks, ki so bili do sedaj sprejeti in izvedeni ter obravnavajo vključevanje in 

delo z otroki priseljenci prve generacije v slovenskem osnovnošolskem sistemu. Natančneje 

so  razdelani vidiki identifikacije s šolo v povezavi s počutjem učencev in z vključevanjem v 

šolo, saj je dokazano, da identifikacija učencev s šolo bistveno vpliva na oblikovanje 

pozitivnega učenčevega odnosa do šole, izobraţevanja in učenja nasploh. 

Empirični del je usmerjen v raziskovanje razlik med zdajšnjim in tistim šolanjem, ki 

so ga otroci opravili, preden so prišli v Slovenijo. Osredinjen je na različne vidike, kot so 

počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli, njihov odnos do šole in 

izobraţevanja, odnos do učenja slovenščine ter kakovost odnosov v razredu. V raziskavi je 

uporabljena deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja. Podatki so zbrani s pomočjo 

kvalitativne tehnike, natančneje s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. V vzorec je zajetih 

30 učencev priseljencev prve generacije, ki imajo izkušnje tako s predhodnim šolanjem v 

drţavi izvora kot tudi v Sloveniji. 

Rezultati kaţejo, da so učenci priseljenci v večini dobro sprejeti med učitelji in sošolci 

v Sloveniji in da se dobro počutijo v šoli. Še vedno so prisotni dogodki na šoli, ki kaţejo na 

nesprejemanje, nestrpnost in socialno izključitev učencev priseljencev tako v času zdajšnjega 

kot predhodnega šolanja. Prav tako prihaja do razlik med obema obdobjema šolanja, če 

upoštevamo vidike, ki so izbrani in podrobneje razdelani v raziskavi.  

Ključne besede: učenci priseljenci prve generacije, inkluzija, integracija, počutje učencev, 

odnos do šole, identifikacija s šolo. 



 

 

  

ABSTRACT 

Europe has through the course of history been an area where considerable migrations 

of nations due to social, economic or other reasons have taken place. Slovenia is no exception. 

Ever since 1991, i.e. the declaration of its independence, Slovenia has been experiencing the 

trend of increased immigration. This has been mostly the result of the economic immigration 

of families from former Yugoslav republics. Coming to a new environment with these 

families are children, some of whom have experience with education in their home country. 

The Slovenian integration policy follows the principle to include newly immigrated children 

in a primary school, provided they are recognized as children. This is also mandated by The 

Convention of children’s rights (1989). 

The thesis deals with students of the first-generation immigrants who attend Slovenian 

primary schools and have already attended schools their home country. The selected group of 

students is treated as a marginal group as they encounter numerous challenges and obstacles 

when facing an entirely new environment and a new education system. When an increased 

number of student immigrants entered the Slovenian primary schools, the legislators reacted 

since there was a need for a change and adjustment of existing educational practices. Many 

new formal and non-formal solutions and adjustments have been implemented, with the aim 

to ensure successful inclusion of newly immigrated students into primary education. Today, 

the signs of progress are evident, however research studies still point to certain problems and 

obstacles faced by these students in their daily lives, for example: violation of their rights, 

inequality and discrimination of student immigrants, and a lack of teacher competencies on 

the integration of these students into schools. 

The subject of the thesis is a general review of documentation, international 

documents and other, both formal and non-formal, strategies, principles, concepts and 

practices that have been so far accepted and executed and deal with the integration and 

working with children of the first-generation immigrants in Slovenian primary schools. The 

identification of students with school is analysed in more detail, especially in terms of its 

relevance to well-being of students and school inclusion as it has been proven that the 

identification of students with school has a positive impact on the students’ attitude towards 

school, education and learning in general.  

The empirical part focuses on the analysis of differences between the education 

process in Slovenia and the education process the students had received before arriving to 

Slovenia. The analysis focuses on aspects such as well-being of students of the first-

generation immigrants in primary school, their attitude towards school and education, their 

attitude towards learning of Slovene, and the quality of relationships with classmates. The 

descriptive method of pedagogical research was used in the research. The data has been 

collected using a qualitative technique, namely semi-structured interviews. Included in the 

sample were 30 students, all children of the first-generation immigrants, who have received 

education in their country and in Slovenia.  

The results show that children immigrants are in most cases well accepted by teachers 

and classmates in Slovenia and that they feel well at school. However, there are still events 

that reflect rejection, intolerance, and social exclusion of student immigrants, during both 

current and previous schooling. There are also differences between both types of schooling, 

taking into consideration aspects that are elaborated in more detail in the research.  

Key words: children of the first-generation immigrants, inclusion, integration, well-being of 

students, attitude towards school, identification with school 
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UVODNI DEL
1
 

Migracije so bile del človeške zgodovine ţe od nekdaj. Vzrokov za spremembo 

stalnega ali začasnega bivališča je nemalo, od gospodarskih, ekonomskih vzrokov, kjer se 

ljudje selijo zaradi izboljšanja eksistencialnega oziroma ekonomskega poloţaja,  pa vse do 

osebnih in druţinskih vzrokov, kamor uvrščamo migracije zaradi formiranja, zdruţitve, 

ohranitve ali ponovne pridobitve celovitosti druţine (Zakon o tujcih, 2018, 47. člen). Tako je 

imela tudi Slovenija vse od svojega nastanka, v različnih časovnih obdobjih, statuse drţave 

priseljevanja, odseljevanja kot tudi status tranzitne drţave.  Največkrat pa jo najdemo ravno v 

vlogi drţave priseljevanja. V obdobju skoraj treh desetletij njenega obstoja, natančneje 

sedemindvajsetih let, so se vrstili različni trendi priseljevanja v Slovenijo. Med  največja 

mejnika na tem področju pa uvrščamo priseljevanje ljudi iz drţav članic nekdanje skupne 

drţave Jugoslavije (kmalu po koncu vojne na območju  Jugoslavije v 90 letih) in vstop 

Slovenije v Evropsko unijo leta 2004, ko si je z vstopom simbolično pridobila status 

mednarodno enakopravne evropske drţave s prisotno gospodarsko blaginjo in politično 

stabilnostjo (Eurostat, 2018). V obeh obdobjih beleţimo trend povečanega prihoda ljudi v 

Slovenijo, med katerimi so tudi šoloobvezni otroci. Slovenija je hkrati podpisnica Konvencije 

o otrokovih pravicah, s katero se v 28. členu zavezuje, da priznava »otrokovo pravico do 

izobraţevanja in z namenom, da bi bila ta pravica polagoma doseţena na podlagi enakih 

moţnosti, še posebej zagotavlja obvezno in vsem brezplačno dostopno osnovno šolanje ... « 

ter sledi načelu krepitve » ... spoštovanja do otrokovih staršev, njegove kulturne identitete, 

jezika in vrednot, nacionalnih vrednot drţave, v kateri otrok prebiva, drţava, iz katere izhaja, 

in do civilizacij, različnih od njegove ... « (Konvencija o otrokovih pravicah, 1989, 28. člen). 

Skladno z navedenim in podobnimi akti je pričela Slovenija ob pojavu povečanega števila 

otrok priseljencev prilagajati svoj osnovnošolski sistem na več ravneh.  

Teoretični del magistrske naloge nudi sistematičen pregled vseh relevantnih področij, 

ki so povezana z osrednjimi temami in s pojmi magistrske naloge. Osrednje teme naloge, to so 

migracije, učenci priseljenci, počutje in identifikacija učencev priseljencev, bomo vsebinsko 

razdelali, opisali in predstavili izsledke in ugotovitve raziskav z omenjenih področij. V nalogi 

bomo obravnavali tudi procese, povezane z vključevanjem priseljencev v širše in oţje 

(vzgojno–izobraţevalno) okolje. Med drugimi bomo predstavili pojme integracija, inkluzija in 

medkulturnost. Pojmi so si na prvi pogled podobni, a po vsebinski obravnavi lahko 

zaključimo, da je vsak pojav specifičen in samosvoj proces, čeprav se med seboj povezujejo 

in so soodvisni.  

Prvo poglavje Terminološko izhodišče je vključeno zaradi načela sistematičnosti in 

postopnega nadgrajevanja, na katerem bomo kasneje vsebinsko razširjali in nadgrajevali 

celotno nalogo. Glavni namen omenjenega poglavja je odpraviti nejasnosti in prikazati 

različna poimenovanja istih pojmov v okviru  izbrane terminologije. Osredotočili se bomo na 

ključne pojme znotraj področja migracij in slednje pojasnili ter kontekstualizirali, upoštevajoč 

relevantne dokumente oz. zakone. Med drugimi bomo raziskali, kako določene pojme in 

termine uporabljajo tudi nekateri raziskovalci na področju migracij. Pregledali bomo 

dokumente, kot so Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije (2002), Zakon o 

osnovni šoli (2016), Zakon o tujcih (2018), Zakon o mednarodni zaščiti (2017), Zakon o 

začasni zaščiti razseljenih oseb (2017), Strategija (2007), Smernice (2009, dopolnjene 2012), 
Vključevanje otrok priseljencev (2017) ter Bela knjiga (2011). 

                                                 
1
 V okviru celotne magistrske naloge upoštevamo, da moška oblika zapisa velja za oba spola, razen če v 

posameznem primeru ni navedeno drugače. 
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V drugem poglavju Migracije v Evropi bomo tako predstavili trende in tokove selitve 

po Evropi v preteklih dvajsetih letih, upoštevajoč kulturno-druţbeno kontekstualizacijo. 

Predstavili bomo klasifikacijo migracij in migrantov ter raznolike vzroke zanje,  med drugimi 

tudi vse bolj prisotne sodobne mednarodne migracije. Pri vseh bomo navedli tipične 

značilnosti in ponavljajoče se vzorce znotraj omenjenih procesov. Našteli bomo tudi 

pomembnejše migracijske mejnike na evropskih tleh in dolgoročne posledice, ki so jih slednji 

pustili tako v oţjem kot širšem evropskem prostoru.  

Tretje poglavje Migracijski tokovi v Sloveniji je namenjeno orisu in predstavitvi 

zunanjih in notranjih migracij od časa Jugoslavije pa vse do danes. Navedli bomo glavne 

migracijske trende, ki so se uveljavljali v času Jugoslavije, in posledice na druţbeno-kulturni 

in demografski ravni. Slednje se prenašajo v čas neodvisne drţave Slovenije in so aktualne še 

dandanes. S časom je tako Slovenja, podvrţena druţbenim, kulturnim in demografskim 

spremembam, pridobivala status večkulturne in večnarodne drţave. V zadnjem podpoglavju 

bomo raziskali, kakšna je narodnostna sestava Slovenije danes na podlagi popisa prebivalstva.  

V četrtem poglavju Model integracijske politike bomo v ospredje postavili pojem 

integracija in raziskovali razseţnosti in značilnosti tega druţbenega pojava. Najprej bomo 

pojem predstavili, navedli njegove specifike in značilnosti modela integracijske politike, ki se 

kaţejo ob vključevanju priseljencev v obstoječo druţbo, v nadaljevanju pa tudi predstavili 

njegove dimenzije. Med drugimi bomo izpostavili in opisali integracijsko politiko Slovenije, 

navezujoč se na zakonsko podlago in nekatere znane avtorje, ki raziskujejo in spremljajo 

omenjen druţbeni pojav. 

V petem poglavju Zakonodajna izhodišča in pravice priseljencev bomo obravnavali in 

raziskovali slovenska in tuja, med drugimi tudi mednarodna, izhodišča, določila in pravice 

priseljencev. Osredotočili se bomo na pravice otrok priseljencev in tistih, ki se po priselitvi 

vključujejo v vzgojno–izobraţevalne sisteme, natančneje v osnovno šolo. V okviru 

mednarodno sprejetih določil bomo med drugimi upoštevali Splošno deklaracijo o človekovih 

pravicah (1948), določila Organizacije Zdruţenih narodov, Unesca, Sveta Evrope, OSCE – 

Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in določila Sveta Evropske unije. Raziskali 

bomo tudi slovenska določila na tem področju, med katerimi smo predstavili določila Ustave 

Republike Slovenije (2016), Zakona o osnovni šoli (2016), Bele knjige (2011), Strategije 

(2007) in Smernic (2012). Izpostavili bomo najpomembnejše podatke in pravice, ki se 

nanašajo na našo ciljno skupino.  

Šesto poglavje Vključevanje učencev priseljencev prve generacije v slovenski vzgojno–

–izobraževalni sistem je namenjeno raziskovanju načel, pristopov in modelov, ki sooblikujejo 

in predstavljajo sistem vključevanja novopriseljenih otrok v slovensko osnovno šolo. 

Raziskali in opisali bomo, kako se načelo integracije in inkluzije realizira v slovenskem 

šolstvu ter kakšni modeli oz. politike slednjih so najpogostejši pri nas. V okviru tega poglavja 

bomo tudi predstavili pojma multikulturalizem in večkulturalizem. Izpostavili bomo 

značilnosti obeh druţbenih konceptov in razlike med njima. Predstavili bomo, na kakšne 

načine se lahko realizirata načelo medkulturnosti oz. interkulturnosti v širšem in oţjem 

(šolskem) druţbenem okolju ter kakšne so specifike tako medkulturne kot interkulturne 

vzgoje.  

V sedmem poglavju z naslovom Počutje učencev priseljencev prve generacije v 

osnovni šoli  bomo opisali in opredelili, kaj sploh je počutje in kakšna so merila in kazalniki 

dobrega počutja. Osredotočili se bomo na počutje otrok (priseljencev) in predvsem na 

pozitivno in dobro počutje, upoštevajoč šolsko okolje in vse dejavnike, ki spremljajo 

novopriseljenega otroka v novem okolju. V istoimenskem poglavju bomo izpostavili tudi 
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mednarodne primerjave počutja otrok in njihove rezultate. Med drugimi bomo nanizali nekaj 

dosedanjih, domačih in tujih, raziskav o dobrem počutju otrok priseljencev in predstavili 

strategije spodbujanja dobrega počutja pri učencih priseljencih. V okviru slednjega 

podpoglavja bomo izpostavili nekaj znanih in manj znanih projektov, ki stremijo k boljšemu 

počutju novopriseljenih otrok v šoli. Predstavili pa bomo tudi primere dobre prakse, ki so ţe 

uveljavljeni na nekaterih šolah in so deleţni pozitivnih povratnih informacij in konkretnih 

rezultatov.  

Zadnje poglavje Odnos do šole in izobraževanja ter identifikacija s šolo je 

namenjeno raziskovanju vpliva odnosa do šole in identifikacije na kakovost počutja otrok 

(natančneje učencev priseljencev) v šoli. V omenjenem poglavju bomo predstavili proces 

identifikacije (s šolo), od česa je slednja odvisna ter kakšne so (pozitivne) posledice  za 

otroka, ki razvije pozitivno identifikacijo s šolo. Med drugimi bomo izpostavili nekaj 

izsledkov raziskav, ki raziskujejo tudi vpliv in tesno povezanost pozitivne identifikacije z 

dobrim počutjem otrok (priseljencev) v šoli in njihovim učnim uspehom.  

 

Teoretični del naloge nudi vsebinsko osnovo temi, ki predstavlja srčiko 

raziskovanja, to je počutje učencev priseljencev v slovenski osnovni šoli. Vsebinska osnova 

daje okvirno izhodišče, na katerega se lahko navezujemo in iz njega izhajamo kasneje, v 

empiričnem delu naloge.  

 

Empirični del je namenjen poizvedovanju in ugotavljanju tega,  kako se učenci 

priseljenci danes počutijo v slovenski osnovni šoli oziroma kakšen je njihov poloţaj. 

Zastavljen je tako, da najprej poizveduje po poloţaju tukaj v Sloveniji, potem 

poizvedujemo še glede iste tematike za drţavo izvora z namenom kasnejše primerjave. Ob 

tem poudarjamo, da primerjalni vidik ni zajet pri vseh raziskovalnih vprašanjih, ampak le 

pri tistih, kjer je to smotrno in mogoče narediti.  

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja nas tako zanima, kako razumejo in definirajo šolo 

ter kaj jim pomeni. Zanima nas, ali sta jim šola in učenje pomembna in kaj jim osebno 

pomenita. Pri temi odnosi bomo poizvedovali, kako si učenci predstavljajo dobrega učitelja. 

Poizvedovali bomo po osebnih lastnostih, značilnostih in kompetencah, ki odlikujejo dobrega  

učitelja z vidika učencev priseljencev. Zanimalo nas bo, kakšen je njihov trenutni učitelj. 

Znotraj te teme poizvedujemo tudi o tem, kakšni so bili učitelji v drţavi izvora. 

V okviru naslednjega raziskovalnega vprašanja bomo osvetljevali odnose učencev 

priseljencev z vrstniki. Zanimalo nas bo, s kom se največ in najmanj druţijo ter kaj botruje 

takšni izbiri in diferenciaciji sovrstnikov za druţenje. Poizvedovali bomo, ali so vrstniki v 

trenutnem razredu prijazni do učencev priseljencev in ali jim pomagajo. Zanimalo nas bo tudi, 

ali so imeli s kom tudi teţave. S primerjalnega vidika nas bo zanimalo tudi, kakšni so bili 

odnosi z vrstniki prej, v drţavi izvora. 

V nadaljevanju bomo raziskali tudi obseg in načine vključevanja učencev priseljencev 

v šolske in obšolske dejavnosti. Tu nas bo zanimalo, ali slednji sodelujejo med poukom, kdaj, 

v katerih primerih, pri katerih učnih predmetih in na čigavo pobudo. Poizvedovali bomo tudi, 

ali so vključeni v katero šolsko oziroma obšolsko dejavnost ter kako preţivljajo prosti čas v 

Sloveniji. Zanimali nas bodo načini preţivljanja prostega časa tukaj in tudi prej, v drţavi 

izvora.  

Poizvedovali bomo tudi po oblikah pomoči in podpore doma, kadar imajo otroci 

teţave pri učenju ali pisanju domače naloge. Zanimalo nas bo, ali imajo učenci priseljenci 

doma moţnost pomoči in kdo jim le-to nudi. 
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V okviru osrednje teme bomo osvetljevali področje počutja učencev priseljencev v 

slovenski osnovni šoli. Zanimalo nas bo, kakšno je bilo njihovo počutje ob vstopu v novo šolo 

in kakšno je sedaj. Zanimalo nas bo, kako so se počutili, kakšna čustva in občutja so ob tem 

doţivljali. Poizvedovali bomo, ali se je počutje izboljšalo, poslabšalo ali kakovost počutja 

stagnira. V okviru te teme bomo obravnavali tudi dobre in slabe izkušnje, ki so jih doţiveli 

med šolanjem v Sloveniji.  S primerjalnega vidika nas bo  zanimalo, kako so se počutili prej v 

drţavi izvora ter kakšne izkušnje, tako dobre kot slabe, so doţiveli tam. 

Šesta tema je učenje učencev priseljencev; v okviru te teme bomo poizvedovali po 

učni teţavnosti/zahtevnosti in učni uspešnosti. Zanimalo nas bo, kaj jim je pri učenju 

najlaţje/najteţje in kaj jim je bilo v drţavi izvora najlaţje oziroma najteţje pri učenju. 

Spraševali jih bomo tudi po učnem uspehu v zadnjem zaključenem razredu v drţavi izvora in 

v Sloveniji. Prav tako nas bodo zanimale njihove ţelje in aspiracije glede učnega uspeha v 

prihodnosti oziroma prihodnje leto. 

Predzadnja tema je namenjena jeziku. Znana je problematika vključevanja 

novopriseljenih otrok v sistem šolanja in teţave otrok zaradi nerazumevanja jezika. Jezikovni 

primanjkljaji se kaţejo na več področjih šolanja, zato bomo med drugimi poizvedovali tudi o 

tem, kakšno mnenje imajo učenci o slovenskem jeziku. Zanimalo nas bo,  kje so se prvič 

srečali s slovenščino in kdo jih je začel učiti jezik. Poizvedovali bomo tudi po njihovem 

osebnem mnenju o teţavnosti jezika in o subjektivni oceni lastnega razumevanja slovenskega 

jezika. Spraševali jih bomo tudi, ali se učijo materni jezik in ali imajo ţeljo po učenju 

slednjega. 

Zadnje raziskovalno vprašanje se veţe na ţelje in morebitne načrte za prihodnost. 

Poizvedovali bomo, ali imajo namen nadaljevati šolanje po končanem osnovnošolskem 

izobraţevanju in kaj bi radi postali po poklicu. 
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I. TEORETIČNI DEL 
1. TERMINOLOŠKO IZHODIŠČE 

Tema naloge se navezuje na  otroke priseljence, zato bomo omenjeni pojem nekoliko  

podrobneje razdelali. Kategorizacijo priseljencev v Sloveniji lahko predstavimo predvsem 

preko zakonskih določil oziroma zakonske podlage. Vsekakor je tolmačenje pojma priseljenec 

»večplastno«, saj termin zajema široko skupino ljudi, med katerimi je teţko potegniti ločnico. 

Medvešek predlaga kriterije, ki jih lahko upoštevamo pri opredeljevanju pojma priseljenec. 

To  so »drţavljanstvo, drţava rojstva, prvo prebivališče posameznika, trajanje bivanja v 

drţavi sprejemnici ... « (Medvešek, 2007: 30), a ob tem poudarja, da je neustrezno, če 

upoštevamo le enega od kriterijev, saj s tem zajamemo le del priseljenske populacije. Predlaga 

uporabo vsaj dveh kriterijev, ob tem pa izpostavi opredelitev pojma priseljenec iz slovarja 

mednarodnega migracijskega prava, kjer je zapisano, da » … na mednarodni ravni ni splošne 

sprejete definicije. Izraz najpogosteje označuje vse primere, ko oseba samostojno, brez vpliva 

drugih zunanjih dejavnikov, sprejme odločitev, da bo migrirala zaradi 'osebnih ugodnosti'. Ta 

pojem torej vključuje osebe in njihove druţinske člane, ki potujejo v druge drţave ali 

območja, da si izboljšajo materialne ali socialne razmere ter nadaljnje moţnosti zase in za 

ţivljenje svojih druţin« (Glosar migracij, 2006 v Medvešek, 2007: 46). 

Magistrska naloga raziskuje temo aktualno v pedagoškem diskurzu, zato so smotrne 

tudi definicije pedagoško-andragoških strokovnih določil. Slednje se glede opredelitve in 

vključevanja ciljne skupine otrok opirajo predvsem na Resolucijo o migracijski politiki 

Republike Slovenije (2002, v nadaljevanju Resolucija), Zakon o osnovni šoli (2016), Zakon o 

tujcih (2018), Zakon o mednarodni zaščiti (2017), Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb 

(2017), Strategijo vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraţevanja v Republiki Sloveniji (2007, v nadaljevanju Strategija), Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2009, dopolnjene 2012, v nadaljevanju 

Smernice), Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno–izobraţevalni sistem (2017, 

v nadaljevanju Vključevanje otrok priseljencev). Med relevantnejše dokumente prištevamo 

tudi Belo knjigo o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (Bela knjiga, 2011). 

Velja opozoriti, da neredko prihaja pri poimenovanju (otrok) priseljencev do 

navzkriţja, saj pomembnejša zakonska določila in strokovnjaki na tem področju različno 

tolmačijo in definirajo to skupino otrok. Tako je moč najti različne termine, kot so » ... otroci 

tujcev, otroci tujci, otroci priseljenci, otroci priseljencev, otroci z migrantskim ozadjem, otroci 

s priseljenskim ozadjem, otroci (etničnih) manjšin, učenci tujci« (Viţintin, 2013: 35). 

V magistrski nalogi, za ciljno skupino raziskovanja, uporabljam termin »otroci/učenci 

priseljenci« oziroma, kadar kontekst zahteva natančnejšo opredelitev, »otroci/učenci 

priseljenci prve generacije«. Termin prevzemam po Viţintin (2013), s tem izrazom pa so v 

nalogi mišljeni vsi otroci, ki so se priselili v Slovenijo iz drugih drţav in (še) niso drţavljani 

Republike Slovenije. Mnogi otroci priseljenci prve generacije so trenutno vključeni v 

slovensko osnovno šolo, prav tako pa imajo tudi predhodne izkušnje s šolanjem v drţavi 

izvora. 

2. MIGRACIJE V EVROPI 

Evropski prostor je bil v zgodovini prizorišče različnih trendov migracij, ki obstajajo, 

odkar » ... je druţba dosegla takšno stopnjo razvoja, da je njena populacija postala stalno 
naseljena … « (Klinar, 1976: 15-16). Pojem migracije se da pojasniti preko latinske osnove 

»migratio«, ki pomeni »premikati se, vandrati … « (Lešnik, 2006 : 13). Migracije so druţben 

pojav in se nedvomno povezujejo s pomembnimi aspekti, hkrati se povezujejo » … s 

pomembnimi svetovnimi dogodki – revolucijami, vojnami … « (Koser, 2017: 11) in hkrati 
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»prinašajo precejšne spremembe – ekonomsko ekspanzijo, nastanek narodov, politične 

spremembe … « (prav tam).  Pod pojem migracije kot »star druţben pojav« Klinar prišteva 

emigracije oz. » … gibanje ljudi iz njihove izvorne druţbe« kot tudi imigracije oz. » … 

priselitev, vselitev v imigrantsko druţbo« (Klinar, 1976: 16-17). Izpostavi »teorijo o 

dejavnikih privlačevanja in odbijanja« (prav tam), ki podpre razlago o vzrokih, selektivnostih, 

smeri toka in obsega migracij. Kar zadeva vzroke in motive migracij, izpostavi ekonomske in 

demografske vzroke, politične in vojaške vzroke ter osebne in druţinske vzroke (prav tam). 

Splošno gledano, migracije na evropskih tleh v zadnjih desetletjih dobivajo 

svojevrstno podobo z značilnimi karakteristikami. Tako drugod kot tudi v Evropi » … 

postajajo migracijski tokovi vse bolj globalizirani in diferencirani; poleg kvantitativnih 

sprememb se značilnosti mednarodnih migracijskih tokov spreminjajo tudi kvalitativno, v 

vzrokih za migracije in v etnični sestavi migrantov« (Kralj, 2008: 144). Predvsem za evropski 

prostor je značilno, da so imele migracije v zadnjih desetletjih precejšen vpliv na povečevanje 

etnične in nacionalne raznolikosti prebivalstva, hkrati pa » … spreminjajo demografsko 

strukturo velike večine t. i. razvitih drţav, kar je posebno izrazito v nekdaj razmeroma 

kulturno homogenih nacionalnih drţavah« (Kralj, 2008: 144). Slednje velja za večino 

evropskih drţav, med njimi tudi za Slovenijo (prav tam). 

Zgodovina migracij v Evropi je stara skoraj toliko kot sam  pojav, pa vendar bomo za 

potrebe raziskave in kontekstualizacijo predmeta raziskovanja razdelali dinamiko migracij v 

evropskem prostoru v novejši zgodovini, po drugi svetovni vojni, natančneje  po letu 1937, ki 

je bilo zaznamovano s prvo naftno krizo in s preobratom po obdobju mnoţičnega 

preseljevanja večinoma delovnih migrantov. 

Glavne priselitvene drţave so omejile priseljevanje in sprejemanje tuje delovne sile 

kot odgovor na upad gospodarske rasti, ki je bil posledica dviga cene nafte (Bade, 2005). 

Dosegle pa so ravno nasprotni učinek, saj v tem obdobju beleţimo porast novega tipa 

migracij, ko je začelo število emigrantov postopoma naraščati na osnovi procesa zdruţevanja 

druţin (prav tam). Tako v letih med 1973 in 1974 beleţimo naraščanje števila imigrantov na 

račun »zdruţevanja druţin, naravnega prirastka in ilegalne migracije« (Lukšič-Hacin, 1996: 

38), kateremu sledi obdobje prizadevanj za integracijo imigrantov v novo druţbo oz. začetek 

»integracijske migracijske politike« (Slavec Gradišnik, 1982: 54). Po letu 1975 beleţimo upad 

rastočih migracij, nato izrazito rast v obdobju med leti 1989 in 1991. Sledi kratko obdobje 

upada obsega migracij med leti 1993 in 1996, temu sledi trend ponovnega naraščanja migracij 

proti koncu devetdesetih let (Verlič Christenen, 2002). Takrat območje zahodne Evrope 

postane prvo med imigracijskimi območji ali skupinami drţav na svetu, »gledano relativno na 

deleţ prebivalcev in število migrantov« (prav tam: 71). To pomeni, da so imele takrat drţave 

zahodne Evrope najvišji relativni prirastek priseljenih glede na svoje prebivalce (OECD, 

1999). Pomembnejši mejnik je v okviru migracij na evropskih tleh, ob koncu osemdesetih in 

začetku devetdesetih, predstavljal razpad socialističnega sistema v vzhodnoevropskih 

drţavah, saj se takrat pojavi nov migracijski tok, orientiran vzhod - zahod (Bade, 2005). 

Zahodna Evropa je bila zopet na udaru s strani migracijskih tokov z vzhoda, upoštevajoč tudi 

begunce iz nekdanje Jugoslavije, Afganistana, Turčije in Iraka (prav tam). Tudi King 

ugotavlja, da so opisane mednarodne migracije prav zaradi svojih geografskih karakteristik in 

obseţnosti postale v devetdesetih letih resnično globalne in mnoţične (King, 2002). Stalnica 

omenjenih migracij je ravno splošna smer migracijskih tokov, ki je orientirana od nerazvitih 

predelov vzhoda in juga proti razvitejšim in stabilnejšim predelom sveta, v evropskem 

prostoru predvsem proti drţavam zahodne Evrope (Verlič Christensen, 2002). Sočasno se 

takrat pojavijo tudi novi tipi migracij, to so »etnično oblikovane migracije, tranzicijske 

migracije, migracije prosilcev za azil, začasne delovne migracije, nedokumentirane migracije 

in beg moţganov« (Medica in Lukič, 2011: 18-19). Omenjeni tipi migracij so z letom 1998 
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postali relevantni z vidika migracijskih politik v drţavah članicah Evropske unije, ki so se 

intenzivneje začele ukvarjati s problematiko preseljevanja (prav tam). Slednje je postalo 

dobrodošlo predvsem zaradi sprememb in premikov v ekonomiji ter gospodarstvu, kot so 

staranje prebivalstva, nizka nataliteta, proces globalizacije in zmanjševanje deleţa aktivne 

delovne sile (prav tam). Evropsko gospodarstvo je doţivljalo tehnološki napredek in z 

razvojem inovacij se je pojavila potreba po »izobraţenih in visokokvalificiranih migrantih« 

(Medica in Lukič, 2011: 19), ki jih je v matični drţavi večkrat primanjkovalo. Mnogo 

evropskih drţav je začelo izvajati prakso dodelitve posebno izdanih dovoljenj tujcem, ki so 

visoko izobraţeni in zaţeleni v posameznih storitvenih sektorjih, največkrat v informatiki, 

tehnologiji in zdravstvu (Bade, 2005). 

Velja omeniti še postavitve temeljev in pomembnejše mejnike - kar zadeva skupno 

migracijsko politiko v Evropski uniji. Med slednje nedvomno prištevamo podpis 

Amsterdamske pogodbe, ki je začela veljati leta 1999, in zasedanje predstavnikov Evropskega 

sveta v Tampereju še istega leta. Slednja dogodka predstavljata pomembna mejnika v okviru 

skupne migracijske politike, saj »sta poskušala migracijsko problematiko prenesti z 

nacionalnega nivoja posamezne članice na nivo Evropske unije« (Medica in Lukič, 2011: 19), 

hkrati pa sta vzpostavila osnovo skupni migracijski politiki s ključnimi elementi, kot so 

»partnerstvo z izvornimi drţavami, skupna evropska azilska politika, pravično obravnavanje 

drţavljanov tretjih drţav in uravnavanje migracijskih tokov« (prav tam). Omenimo še, leta 

2004 sprejet, večletni Haaški program, ki s podobnimi določili posega na področje 

migracijske problematike v Evropski uniji in ureja vidike pravic, varnosti in svobode v okviru 

petletnega bivanja v katerikoli drţavi članici Evropske unije (prav tam). Med pomembnejša 

določila programa uvrščamo »vzpostavitev učinkovite vizumske politike, urejanje problema 

nezakonitega priseljevanja in trgovine z ljudmi, ustanovitev skupnega azilskega postopka, 

nadzor zunanjih meja in pospešitev vključevanja priseljenskih skupnosti v večinsko druţbo« 

(Medica in Lukič, 2011: 20).  Problematika, ki se ob tem pojavlja, je predvsem ta, da mnoga 

določila ostajajo nerealizirana in premalo uporabljena v praksi (prav tam). 

 Tako še vedno ostaja praksa interne politike migracij znotraj vsake posamezne drţave 

članice, ki največkrat sestavljajo in izvajajo migracijsko zakonodajo glede na svoje potrebe, 

tendence ter namene (Verlič Christensen, 2002). 

V zadnjem obdobju se pojavljajo razmišljanja o prihodnjih migracijskih trendih, 

pojavlja se tudi predlog o zamenjavi trajnih migracij z idejo kroţnih migracij, saj bo po 

napovedi Evropske komisije deleţ delovnega aktivnega prebivalstva v Evropi do leta 2030 

upadel do tolikšne mere, da bo imel negativen vpliv na gospodarsko rast, konkurenčnost 

podjetij in delovni trg nasploh (Castles, 2006). Hkrati demografski poloţaj Evrope nakazuje 

na visok pozitivni selitveni prirast, da bo lahko ohranjala sedanje število prebivalcev. Eurostat 

ocenjuje, da je dandanes v drţavah EU-27 potreben selitveni prirast v velikosti 650.000 

prebivalcev na letni ravni, do leta 2050 naj bi se ta številka povzpela do dveh milijonov 

prebivalcev letno (Socialni razgledi, 2008). Podobno napoveduje tudi IOM, Mednarodna 

organizacija za migrante, ki podpira idejo kroţnosti, saj bi slednja mnogim drţavam v razvoju 

prinesla veliko koristi, od pospeševanja gospodarskega razvoja do kroţenja človeškega 

kapitala in zmanjšanja pomanjkanja delovne sile, dosegale pa bi jo preko ponovne zaposlitve 

in laţjih administrativnih postopkov v ţe prej obiskanih evropskih drţavah (Medica in Lukič, 

2011). Ideja kroţnih migracij pa je deleţna tudi kritik, saj jo nekateri na podlagi ţe izvedenih 

migracij tega tipa prepoznavajo kot kratkoročno rešitev, ki omogoča »neomejeno izkoriščanje 

delavcev« (Medica, Lukič in Kralj, 2011: 4).  

Vsekakor v zadnjih desetletjih na evropskih tleh beleţimo tip sodobnih mednarodnih 

migracij, ki se po svojih karakteristikah ločujejo od mednarodnih migracijskih gibanj iz 

preteklosti. Kralj (2008) v svojem delu povzema ugotovitve različnih avtorjev in ob tem 
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izpostavi značilnosti ter karakteristike novodobnih mednarodnih migracij, ki se marsikje 

razlikujejo od značilnosti migracijskih tokov v preteklih obdobjih: 

- Migracije v zadnjih desetletjih postajajo začasne. Pod začasne migracije uvrščamo 

predvsem sezonske, tedenske in dnevne migracije, migrira pa se v večini zaradi 

ekonomskih razlogov. Problematika, ki se pojavlja pri začasnih migracijah, je 

predvsem ta, da je bivanje v gostujoči drţavi prekratko in zato ne izpolnjuje kriterija 

neprekinjenega šestmesečnega oziroma enoletnega bivanja v tujini, posledično zato 

omenjen tip migracije ni upoštevan v uradnih statistikah.
2
 

- Začasna migracijska gibanja so največkrat povezana z ekonomsko dejavnostjo. 

Največji deleţ začasnih migrantov predstavlja nizka kvalificirana delovna sila, ki se 

zaposli v storitvenem sektorju gostujoče drţave, in na drugi strani visoko kvalificiran 

in izobraţen kader, ki začasno migrira v ciljno drţavo z namenom, da čim bolje iztrţi 

svoje znanje. V ekonomskem pogledu so v okviru teh migracij pomembna finančna 

sredstva, ki jih zaposleni začasni migranti pošiljajo svojim druţinam oz. druţinskim 

članom in marsikateri izvorni drţavi predstavljajo pomemben odstotek BDP-ja.
3
 

- Vse pomembnejša postaja mreţa migrantov, ki so jo ustvarili tisti, ki so prišli 

predhodno v gostujočo drţavo, in tam ţe uveljavljena socialna mreţa. Gre za koncept 

veriţnih migrantov, kjer je odstotek ljudi, ki migrira v določeno drţavo, odvisen od 

njihovih predhodnikov iz matične drţave. 

- Predvsem v evropskem prostoru oziroma v drţavah Evropske unije se povečuje deleţ 

tistih imigrantov, ki »se sklicujejo na pravico do zdruţitve z druţino, ter tistih, ki so v 

migracije prisiljeni zaradi humanitarnih razlogov« (Kralj, 2008: 145).
4
 

- V zadnjem desetletju se opaţa tudi porast t. i. »feminizacije migracij«, ţenske 

predstavljajo vse večji deleţ svetovnih migrantov (prav tam). V preteklih obdobjih so 

med migranti, predvsem ekonomskimi, prevladovali mlajši moški, medtem ko je bilo 

za ţensko populacijo značilno, da so se jim pridruţile naknadno kot partnerke v 

procesu zdruţevanja druţin. Danes pa se povečuje deleţ migrantk, ki migrirajo 

neodvisno, največkrat zaradi ekonomskih razlogov – z druţino ali samostojno.
5
 

- Opaţa se porast območij, kjer je koncentracija migrantov izredno visoka, predvsem v 

določenih delih razvitih drţav, hkrati pa je število le-teh nizko. Kot primer navaja 

Evropsko unijo, kjer se pojavlja preobrat, da nekdaj izvorne drţave juţne, srednje in 

vzhodne Evrope postajajo ciljne drţave predvsem novodobnim mednarodnim 

migrantom. 

- Na pomembnejših mednarodnih političnih srečanjih se vse pogosteje pojavlja » … t. i. 

politizacija migracij« (Kralj, 2008: 146), kjer vprašanja in izzivi v povezavi z 

migracijami postajajo osrednja tema diskurzov oz. razprav. 

- V razvitejših delih Evrope se povečuje število »ilegalnih oziroma neregularnih 

imigrantov«, prav tako tudi prosilcev za azil (Bauböck, 1998; Straubhaar, 2000; 

Castles, Haas in Miler, 2014; Geddes, 2003; Lahav, 2004; v Kralj, 2008: 143-144). 

                                                 
2
 Zdruţeni narodi definirajo osebo kot mednarodnega migranta, če izpolnjuje kriterij najmanj enoletnega 

prebivanja izven matične drţave oziroma izven drţave, v kateri običajno prebiva (Koser, 2017). 
3
 Po ocenah Svetovne banke, v svetovnem merilu, celotna migrantska delovna sila zasluţi 20 bilijonov ameriških 

dolarjev – večino sredstev je sicer porabljenih v gostujoči drţavi (Koser, 2017). 
4
 V Sloveniji zdruţitev druţine in pravico do celovitosti druţine določa 47. člen Zakona o tujcih. 

5
 Leta 2013 so skoraj polovico svetovnih migrantov predstavljale ţenske (Koser, 2017). 
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Tudi Koser govori o omenjenih trendih in ob tem omeni vse bolj uveljavljeno tendenco » 

… izginjanja  tradicionalnega razločevanja med drţavami izvora, tranzitom in ciljem« (Koser, 

2017: 14). Z drugimi besedami to pomeni, da vse več drţav zavzema vse tri omenjene vloge; 

kot drţava priseljevanja (ciljna drţava), odseljevanja (drţava izvora) in kot tranzitna drţava 

(prav tam). 

V času zadnje begunske krize (l. 2015) je v drţave članice EU imigriralo 4,7 milijona ljudi 

(UNHCR, 2018). 

3. MIGRACIJSKI TOKOVI V SLOVENIJI 

Tako kot Evropa tudi Slovenija ni v poziciji izoliranega območja, kjer ne bi prihajalo tako 

do notranjih kot zunanjih migracij. Zgodovina Jugoslavije in kasneje neodvisne drţave 

Slovenije je bila konstantno zaznamovana z mnogimi druţbenimi, gospodarskimi, socialnimi, 

političnimi in drugimi spremembami, ki so (kot dejavniki) pomembno vplivale na potek 

migracij ter nacionalno in demografsko sestavo Jugoslavije ter kasneje Slovenije. Območje 

Slovenije je dolgo veljalo za emigracijsko območje, vse od prve svetovne vojne naprej, z 

razvojem gospodarstva in s tehnološkim razvojem pa je postala ciljna drţava mnogim 

migrantom. Posledično se je začel, na prehodu  iz 60. v 70. leta, spreminjati migracijski saldo 

Slovenije iz negativnega  v pozitivnega (Medica in Lukič, 2011).  

3.1. MIGRACIJE PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE 

Obdobje od leta 1945 do leta 1991 je pomembno za to evropsko območje, saj smo priča 

nastanku povojne nove Jugoslavije, ki se uvršča v vzhodni blok s, takrat za to območje, 

tipično socialistično ureditvijo (Kobolt, 2002b). Na območju Jugoslavije in današnje 

Slovenije sta evidentirani dve pomembnejši obdobji mnoţičnih selitev: med leti 1945 in 1950 

ter med 1963 in 1973 (prav tam). Prvo omenjeno obdobje povezujemo s tako imenovanim 

»prvim tokom selitev« (Kobolt, 2002b: 18), ko so se Slovenci izseljevali v druge evropske 

drţave pa tudi na druge celine, najpogosteje v ZDA in Avstralijo, predvsem zaradi svetovne 

gospodarske krize ob koncu druge svetovne vojne. Zasledimo, da je po nekaterih ocenah v 

tistem obdobju v ZRN migriralo 20 000 Slovencev, v ZDA pa okoli 250 000 (Lukšič-Hacin, 

1996). Avtorica izpostavlja tudi drugo omenjeno obdobje, dolgo dobro desetletje, ki ga 

povezujemo z drugim tokom obseţnejših migracij na našem območju, natančneje na območju 

takratne Jugoslavije (prav tam). Čas migracij sovpada z odprtjem jugoslovanskih meja leta 

1963, ko so se uradno odprle za namen izseljevanja. Tako imenovana neoliberalistična 

migracijska politika zahodnoevropskih drţav in uradno odprtje jugoslovanskih meja sta 

pomenila prosti pretok ljudi in porast organiziranih selitev v omenjenem časovnem okviru. 

Avtorica razlaga, da so bili migracijski tokovi usmerjeni večinoma iz vseh predelov 

Jugoslavije v drţave zahodne Evrope, največkrat v ZRN, Francijo, Švedsko, pa tudi Švico 

(prav tam). V takratnem obdobju se pojavi praksa začasnega dela v tujini. Poimenovanje 

avtorica implicira predvsem na posameznike delavskega razreda z višjo izobrazbo in niţje 

kvalificirano delavno silo, ki je migrirala v zahodnoevropske drţave z namenom zaposlitve in 

zasluţka in kasnejše vrnitve v domovino (prav tam). Po nekaterih ocenah se je število gibalo 

okoli 1,4 milijona (Medica in Lukič, 2011). Opisano prakso je podpirala in zagovarjala tudi 

domača politika v takratni Jugoslaviji, saj je v omenjenem migracijskem trendu videla način, 

kako del finančnih sredstev, pridobljenih preko začasnih delavcev v zahodnoevropskih 

drţavah, preusmeriti v drţavno blagajno in hkrati zniţati stopnjo brezposelnosti znotraj 

Jugoslavije (prav tam). Čas je pokazal, da je mnogo ljudi zajetih v tem migracijskem toku 

ostalo v tujini. Po podatkih iz leta 1981 naj bi bilo v tujini, skupaj s člani druţin, še vedno 

875.000 ljudi (prav tam). Praksa začasnega odhoda v tujino je bila močno omejena tudi na 

račun naftne krize leta 1973, ki povzroči stroţjo regulacijo in omejitev pritoka priseljencev v 

drţavah zahodne Evrope (Kobolt, 2002b). Slednji prihajajo v večji meri le še zaradi ilegalnih 

migracij, naravnega prirastka in na račun zdruţevanja druţin (prav tam). Z omejitvijo 
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priseljevanja v zahodnoevropske drţave se poveča obseg notranjih migracij,  natančneje 

preseljevanja ljudi iz slabše razvitih republik Jugoslavije v Slovenijo, ki je nosila oznako 

najrazvitejšega predela skupne drţave in je posledično zapolnila manko prej neomejeno 

odprtega trţišča delovne sile (prav tam). 

Velja še omeniti selitvene premike, ki so se pojavljali zaradi neugodnih razmer ob zlomu 

političnega in gospodarskega sistema SFRJ, temu pa se pridruţuje še pojav etnično–nacional-

nih konfliktov in napetosti na tem območju (Kobolt, 2002b). Ljudje, katerim je ciljno drţavo 

predstavljala Slovenija, so bili v tistem času predvsem vojni begunci, politični azilanti in 

ekonomski migranti iz ostalih republik nekdanje skupne drţave (prav tam). Trnovšek, ki je 

Slovenijo opredelil tudi z vidika migracij, meni, da Slovenija vzhodnoevropskim in afro–azij-

skim migrantom predstavlja predvsem tranzitno drţavo, medtem ko naj bi jo migranti s 

kriznih območij nekdanje skupne drţave (predvsem Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter 

kasneje Kosovo) po njegovem mnenju najpogosteje opredelili kot ciljno drţavo (Trnovšek, 

1996 v Kobolt, 2002a). 

V zadnjem dobrem desetletju in pol trendi preseljevanja ostajajo podobni. Migracijski 

saldo je  celotno obdobje pozitiven, izjemoma leta 2010 (SURS, 2018a). Opazen je tudi 

preskok v selitvenem prirastu z začetkom obdobja leta 2007 in 2008 (prav tam). Razlog za 

takšen preskok v številu lahko pripišemo spremembi definicije prebivalstva in migracij 

(Medica in Lukič, 2011). Pred tem obdobjem smo v Sloveniji upoštevali »trimesečno 

referenčno obdobje običajnega bivališča«, z letom 2009 pa smo tudi pri nas prešli »na 

mednarodno standardno enoletno dolţino tega obdobja« (Medica in Lukič, 2011: 36). Od leta 

2009 lahko tako opazimo precej spremenjen trend selitvenega prirasta, kar gre pripisati ravno 

spremenjeni definiciji prebivalstva, posledično pa tudi definiciji mednarodnih migracij in 

hkrati, v takratnem obdobju, vse bolj zaostreni gospodarski krizi (prav tam). Upoštevajoč 

število priseljenih v Slovenijo in odseljenih iz Slovenije, po drţavljanstvu, v enakem obdobju 

od leta 2000 do 2016, ugotavljamo, da še vedno ostaja trend priseljevanja večinoma iz drţav 

članic nekdanje skupne drţave Jugoslavije, kjer izstopajo predvsem Bosna in Hercegovina, 

Makedonija in Kosovo, v manjšem obsegu prihajajo iz Hrvaške, Srbije in Črne gore (SURS, 

2018a). Priseljeno prebivalstvo iz omenjenih drţav prestavlja od 80 do 90 odstotkov vsega 

priseljenega prebivalstva v Sloveniji (prav tam). V večini iz omenjenih drţav še vedno 

prihajajo zaradi ekonomskih razlogov, največ prišlekov pa je danes ravno na račun 

zdruţevanja druţine, saj »naj bi bila selitev otroka priseljenca hkrati z vso druţino na splošno 

razumljena kot najbolj razširjena oblika selitve« (Viţintin, 2014: 113). Preostali oziroma 

najmanjši migracijski deleţ v Sloveniji predstavlja priseljeno prebivalstvo iz drugih vzhodno- 

in zahodnoevropskih drţav ter iz drugih kontinentov (SURS, 2018a) V splošnem Slovenija še 

vedno ostaja imigracijska drţava z menjajočimi trendi obseţnosti priseljenega prebivalstva 

(prav tam). 

Velja omeniti še povečan prihod migrantov in beguncev v evropski prostor, poznan 

tudi pod imenom »evropska begunska kriza«, ki jo časovno umeščamo pribliţno od leta 2015 

naprej in prostorsko zaobjema območje Bliţnjega vzhoda in Evrope. Zametke »begunske 

krize« lahko beleţimo ţe od leta 2010 naprej, ko sta padec vladavine Bašar al Asada v Siriji 

in arabska pomlad sproţili politična trenja, konflikte, napetosti in spopade med reţimom, 

uporniškimi skupinami ter verskimi ekstremisti na območju Bliţnjega vzhoda in severne 

Afrike (Ladić in Vučko, 2016). Kot posledica omenjenih tamkajšnjih okoliščin in razmer so 

se pojavile mnoţične migracije drţavljanov Sirije, Afganistana, Pakistana, Kosova, Somalije, 

Irana in Nigerije, ki so migrirali preko Sredozemskega morja in Balkana v zahodnoevropske 

drţave z ţeljo po svobodi, varnosti in boljšem ţivljenju  (prav tam).  
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Ţe leta 2015 je začela Slovenija zaznavati večje število prihoda beguncev, večinoma iz 

Sirije in Afganistana, med njimi so bili tudi ekonomski migranti iz območja Balkana, 

najpogosteje s Kosova (Evropska begunska kriza v šestih minutah, 2015). Večina teh ljudi ni 

ostala v Sloveniji, saj so bili migracijski tokovi ciljno usmerjeni v večje in gospodarsko 

uspešnejše zahodnoevropske drţave, predvsem v Nemčijo, Francijo, Avstrijo in Veliko 

Britanijo (prav tam). Večini sirskim drţavljanom je Nemčija predstavljala ciljno drţavo, saj je 

bilo sporočilo slednje, da sprejme vse sirske drţavljane brez izjeme (prav tam). 

Slovenija je pridobila status tranzitne drţave, preko katere so begunci in migranti le 

prehajali (SURS, 2018a). Manjši odstotek ljudi je pri nas zaprosil za mednarodno zaščito 

oziroma je vloţil zahtevek za azil, kar prikazuje spodnja tabela (prav tam). 

Tabela 1: Število vloţenih, priznanih in zavrnjenih prošenj za mednarodno zaščito v Sloveniji 

v obdobju od 2010 do 2018 

LETO ŠTEVILO VLOG       PRIZNAN STATUS ZAVRNJENE PROŠNJE 

2010 246 23 55 

2011 358 24 78 

2012 304 34 75 

2013 272 37 82 

2014 385 44 51 

2015 277 46 87 

2016 1308 170 96 

2017 1476 152 89 

2018 2725 101 126 

Vir: SURS, Statistični podatki o tujcih v Sloveniji, 2018c 

Pri nas tako začetki politike vključevanja priseljencev sovpadajo z začetkom uradnega 

obstoja Republike Slovenije kot drţave, zametki oblikovanja politike pa segajo še v čas pred 

tem (Kobolt, 2002b). Slovenija je tako od nekdaj veljala za drţavo priseljevanja, še posebej v 

kontekstu selitvenih tokov iz gospodarsko manj razvitih drţav članic nekdanje skupne drţave 

Jugoslavije (prav tam). Ljudje so tako povečini, od 60. let dalje, migrirali v Slovenijo zaradi 

boljših zaposlitvenih moţnosti, višjega ţivljenjskega standarda in druţini bolj podpornega 

okolja. Avtorica opozarja, da je omenjeni trend priseljevanja prišel še bolj do izraza po 

osamosvojitvi Slovenije leta 1991, ko so ljudje še bolj masovno migrirali iz omenjenih 

območij, vendar iz drugačnih razlogov. V tistem obdobju je šlo predvsem za masoven prihod 

beguncev zaradi vojnih razmer in političnih trenj ter konfliktov v republikah nekdanje 

Jugoslavije. Ljudje so migrirali v Slovenijo predvsem iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine in 

nazadnje s Kosova (Kobolt, 2002b). Tudi današnja podoba narodnostne strukture Slovenije 

kaţe na to, da je v preteklem obdobju največ priseljencev prišlo iz Bosne in Hercegovine, 

Hrvaške, Srbije in Kosova in Republike Makedonije (SURS, 2018b). Ne gre zanemariti tudi 

priseljencev iz drugih drţav Evropske unije, katerih deleţ se je še povečal ob pridruţitvi 

Slovenije EU (prav tam). Prav tako kaţe vzeti v obzir priseljence, ki so migrirali k nam v 

obdobju migrantske krize, katere začetki v grobem segajo v leto 2015, in priseljence, katerih 

drţave izvora so na drugih celinah. (prav tam). 

3.2. NARODNOSTNA SESTAVA SLOVENIJE DANES 

Narodnostna sestava Slovenije danes je rezultat vseh minulih dejavnikov, okoliščin in 

razmer v preteklosti skupne in samostojne drţave, ki so vplivali posredno ali neposredno na 

narodnostno sestavo prebivalstva. Na podlagi popisov prebivalstva, ki so ga izvedli na 

pribliţno vsako desetletje od leta 1953 naprej do leta 2002, imamo vpogled v strukturne 
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deleţe prebivalstva po narodni pripadnosti (SURS, 2018b). Iz števila prebivalstva je razvidno, 

da je le-to skozi celotno obdobje konstantno naraščalo, danes se številka vrti okoli dva 

milijona (prav tam). Zanimiv je tudi podatek, da se je ob prvem popisu prebivalstva leta 1953 

narodno opredelila večina prebivalstva (99,99 %), pol stoletja kasneje pa 89,9 % prebivalstva 

(prav tam). Večinsko prebivalstvo danes v Sloveniji, pričakovano, predstavljajo Slovenci, kar 

pove, da je Slovenija, narodnostno, precej homogena drţava (prav tam). Odstotek slovenskega 

prebivalstva se je v 60. letih gibal okoli 96 odstotkov. Upoštevajoč pridobljene podatke, se je 

z leti odstotek manjšal, ob zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 se je za Slovence opredelilo 

pribliţno 83 odstotkov ljudi (prav tam). Naslednji največji deleţ prebivalstva, ob izključitvi 

skupine ljudi, ki ni ţelela odgovoriti na vprašanje (2,4 %), in tistih, ki se niso ţeleli narodno 

opredeliti (1,13 %), predstavljajo Srbi (1,98 %), sledijo jim Hrvatje (1,8 %) in Bošnjaki (1,1 

%). Manjši deleţ predstavljajo Italijani (0,11 %) in Madţari (0,32 %) z obmejnih območij. 

Najmanjši deleţ, z vidika narodnosti, predstavljajo Albanci (0,31 %), Makedonci (0,2 %), 

romska etnična skupnost (0,17 %) in Črnogorci (0,14 %) (prav tam). 

4. MODEL INTEGRACIJSKE POLITIKE 

Integracijo je mogoče razumeti kot kompleksen in večdimenzionalen druţben pojav, ki ga 

lahko opredelimo in analiziramo z različnih vidikov oziroma tipologij in uveljavljenih 

klasifikacij. Osredinili se bomo na koncept, ki ga izpostavlja Bešter, da je »integracijska 

politika poseben model politik(e) vključevanja imigrantov v sprejemno okolje« (Bešter, 2007: 

117), pri čemer specifiko in značilnosti slednje predstavi z analizo različnih tipologij 

imigrantskih politik. 

Ko govorimo o modelu integracijske politike, velja omeniti, da poznamo znotraj 

integracijske politike različne modele/načine oziroma pristope k integraciji novopriseljenih 

oseb. Vsak model je edinstven, saj je prilagojen specifični strukturi, potrebam, ciljem, 

normam, vrednotam ter sami dinamiki druţbe oziroma drţave.  V osnovi, gledano s pravnega 

stališča, lahko modele razvrščamo v tri skupine:  

- Prvi model avtorji imenujejo »model diferenciranega izključevanja« (Castles, 1955; 

Medved, 2001;  Bešter, 2007), zasledimo pa tudi druga poimenovanja za isti koncept 

tovrstnega modela integracije, kot na primer »socialna vključenost/drţavljanska 

izključenost« (Bauböck, 1994 v Bešter, 2007: 125). Glavna značilnost omenjenega 

modela je, da imajo novopriseljene osebe pravico do participacije le v določenih 

segmentih druţbenega ţivljenja, kot je trg dela, nimajo pa moţnosti vključitve v druge 

segmente, kot so politično dogajanje, socialni, zdravstveni sistem, drţavljanstvo itd. 

(Bešter, 2007). Specifika tega modela se kaţe v tem, da je priseljevanje obravnavano 

kot začasen pojav, »ki naj bi se običajno končal z vrnitvijo priseljencev v njihovo 

izvorno drţavo« (Bauböck 1994, v Bešter idr. 2003: 4). 

- Drugi model realizacije integracije avtorji označujejo kot »asimilacijski model« ali 

»model diferenciranega vključevanja« (Medved, 2001; Bešter, 2007: 125), kjer je 

model zastavljen tako, da je odgovornost za integracijo na strani novopriseljene osebe. 

Od slednje se pričakuje, da se delno ali večinsko odpove svojim druţbenim, kulturnim 

in jezikovnim vzorcem, normam ter značilnostim in se tako posledično zlije z načeli in 

normami dominantne druţbe (Bauböck, 1994).  

- Tretji model imenujejo »pluralistični« ali »multikulturni model« (Medved, 2001; 

Bešter, 2007: 127; Rudiger in Spencer, 2003). Zanj je značilno, da omogoča 

priseljencem vključitev v politično dogajanje, hkrati pa dopušča ohranitev in obstoj 

kulturne raznolikosti (prav tam). Dodeljene so jim pravice, ki omogočajo enakopraven 

poloţaj v širši druţbi, istočasno pa so te iste pravice zdruţljive s kulturnimi razlikami, 
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ki jih drţava spoštuje in spodbuja skladno s predpisanimi zakoni in vrednotami širše 

druţbe (Bešter, 2007: 127). 

Ob tem se pojavljajo pomisleki o prednostih in slabostih posameznih modelov. Prvi 

omenjen model vsekakor nakazuje na politiko vključevanja, ki prinaša neenakovreden poloţaj 

novopriseljenih oseb z večinskim prebivalstvom. Hkrati omenjen model politike ni zastavljen 

dolgoročno, saj je pojav priseljevanja znotraj modela definiran kot začasen pojav. Drugi 

model integracije, »asimilacijski model«, je kot ţe samo ime pove zasnovan na procesu 

asimilacije. Pojavlja se pomislek, da je model zastavljen preveč enostransko, saj sta 

odgovornost za vključitev v večinsko druţbo in sprejetje tam uveljavljenih norm in vrednot v 

večini  na strani novopriseljene osebe. Pri istoimenskem procesu ne gre za obojestransko 

prilagajanje in ustvarjanje klime, značilne za multikulturno druţbo, pač pa je cilj modela 

postopno »stapljanje« nastale multikulturne druţbe v monokulturno, ki sledi načelom in 

vrednotam večinske druţbe. Zadnji »multikulturni model« integracije sledi konceptu 

multikulturne naravnane druţbe in se v takšni obliki tudi realizira. Predvideva enakopravnost 

novopriseljenih oseb v večinski druţbi in njihovo politično participacijo, ki temelji na 

spoštovanju in sprejemanju nastalih kulturnih in verskih razlik. 

Ahmeti podaja kritiko, da je multikulturni model » … teţko sprejeti brez predhodnega 

prilagajanja socialno-ekonomske in politične strukture drţave sprejemnice« (Ahmeti, 2011: 

11).  

V nadaljevanju si bomo pogledali, ali ima Slovenija razdelan model integracijske politike 

in kaj so značilnosti slednjega. 

4.1. INTEGRACIJSKA POLITIKA SLOVENIJE 

Tako kot večina gospodarsko razvitejših in politično stabilnejših evropskih drţav se tudi 

Slovenija sooča z izzivom celostnega vključevanja priseljencev v večinsko druţbo. Čas je 

pokazal, » … da je ozemlje zahodne Evrope pristalo med prioritetnimi imigracijskimi cilji za 

raznolike in obseţne mednarodne migracijske tokove … « (Verlič Christensen, 2000: 1130), 

kar bo imelo posledično tudi vpliv na Slovenijo. 

Na izoblikovanje politike vključevanja novopriseljenih oseb, ki jo danes izvaja 

Slovenija, so vplivali raznoliki dejavniki in okoliščine skozi čas. Med drugimi so to zakonska 

določila in dogovori na mednarodni ravni, ki jih mora Slovenija upoštevati in spoštovati kot 

drţava članica, zgledi politik vključevanja priseljencev drugih drţav, dinamika migracijskih 

tokov, interno vodenje splošnih politik, prilagodljivost in odprtost večinske druţbe, vizija 

drţave itd.   

Politiko vključevanja med drugimi usmerjajo tudi zakonski akti, sprejeti na 

mednarodni in drţavni ravni. V okviru mednarodnih zakonskih določil velja izpostaviti 

zakonska določila, sprejeta v okviru EU, kamor spada tudi Amsterdamska pogodba (1999), ki 

je dopolnjena in dodelana različica Maastrichtske pogodbe (1993). S slednjo se drţave članice 

EU zavezujejo, da bodo spoštovale, upoštevale in priznavale priseljencem iz drugih drţav EU 

določene pravice iz socialnega, politična področja in področja, ki zadeva zaposlovanje (Verlič 

Cristensen, 2000). 

Začetki integracijske politike priseljencev so se v Sloveniji uradno začeli s sprejetjem  

Resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije (2002, v nadaljevanju Resolucija, 2002). 

V Resoluciji (2002) so predstavljena osnovna načela, ki usmerjajo oblikovanje integracijske 

politike v Sloveniji, s poudarkom na upoštevanju druţbene večkulturnosti, spoštovanja 

»bogastva različnosti, mirnega soţitja, druţbene stabilnosti in kohezivnost« (Resolucija, 2002, 
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4. člen). Resolucija (2002) je temelje integracijske politike gradila na načelih in vrednotah 

enakopravnosti, vzajemnega sodelovanja in kulturnega pluralizma. Novejša različica, sprejeta 

2002, vsebuje vsa določila iz Resolucije (1999), »dodaja še aktivno preprečevanje 

diskriminacije, ksenofobije in rasizma« (Bešter, 2003: 13).  

Bešter (2003) ugotavlja, da je Slovenija s sprejetjem tovrstnih določil in smernic v 

Resoluciji (2002) postavila temelje pluralističnemu (multikulturnemu) modelu integracijske 

politike, ki vzajemno podpira načela in vrednote večkulturne slovenske druţbe, ob tem pa 

potrjuje in spoštuje določila slovenske ustave, ki v »61. členu vsakomur zagotavlja pravico, 

da svobodno izraţa pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraţa svojo 

kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo« (Bešter, 2003: 13).  

Poleg Resolucije (2002) so bili sprejeti še drugi zakonski akti, ki uradno določajo 

integracijo priseljencev in tujcev v Republiki Sloveniji,  med drugimi so to Zakon o azilu 

(2006), Zakon o tujcih (2018) in Zakon o dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču (2002), 

Uredba o integraciji tujcev (2012) ter Pravilnik o programih za integracijo tujcev (2012). 

Ob tem Bešter izpostavlja, da »zagotavljanje omenjenih pravic predstavlja temelje za 

enakopravnost in socialno integracijo priseljencev, vendar izkušnje številnih drţav kaţejo, da 

je za uspešno integracijo priseljencev potrebno več kot le formalna enakopravnost in 

izenačitev pravic priseljencev s pravicami drţavljanov« (Bešter, 2003: 13). Zakonska določila 

tako postavljajo osnovo za realizacijo integracijske politike, največji pomen pa se tako 

pripisuje konkretizaciji ukrepov v posameznih segmentih vključevanja novopriseljenih ljudi. 

Izvedba ukrepov naj ne bo tako le na strani drţave in drţavnih institucij oziroma organov, pač 

pa naj bosta oblikovanje in realizacija posameznih ukrepov rezultat aktivnega in vzajemnega 

sodelovanja priseljencev in večinske druţbe. V nadaljevanju magistrske naloge bomo 

raziskali tudi, kako načelo integracije upoštevajo pri vključevanju priseljencev. 

5. ZAKONODAJNA IZHODIŠČA TER PRAVICE PRISELJENCEV 

Drţave so v prejšnjem stoletju začele z zakonsko regulacijo priseljenih oseb, tako v okviru 

internih politik kot v sklopu mednarodnih organizacij in skupnosti. Z interno zakonsko 

regulacijo se posamezne drţave avtonomno odločijo, katere pravice in v kolikšni meri bodo 

priznane priseljenim osebam.  

Hkrati je dandanes večina drţav, med njimi tudi Slovenija, članica vsaj ene, pogosto več 

mednarodnih organizacij, zdruţenj in skupnosti, ki se s priznavanjem članstva zavezujejo k 

spoštovanju, upoštevanju in interni realizaciji predhodno določenih, pa tudi vzajemno 

sprejetih norm, zakonov in določil. Tako na ravni internih drţavnih določil kot tudi v okviru 

mednarodno sprejetih dogovorov vsebinsko obravnavajo tudi izobraţevalni sektor. V 

nadaljevanju sledi pregled pomembnejših mednarodnih zakonodajnih določil na področju 

vključevanja učencev priseljencev v vzgojno–izobraţevalni sistem, h katerim se je zavezala 

tudi Slovenija. Sledi še pregled slovenskih pravno–formalnih listin, ki obravnavajo tematiko 

vključevanja in izobraţevanja priseljencev. Mednarodne in slovenske dokumente, ki 

obravnavajo priseljence v povezavi z vidikom vzgoje in izobraţevanja, sta predstavili tudi 

Soklič (2012) in Glogovčan (2015). 

5.1. MEDNARODNO SPREJETA DOLOČILA 

Slovenija se v mednarodnem merilu kot članica primarno zavezuje k določilom 

Organizacije zdruţenih narodov (OZN), Evropske unije, Sveta Evrope, Sveta Evropske unije 

in UNESCA. Podrobneje bomo vsebinsko razdelali relevantne dokumente posameznih 

organizacij kot tudi sprejetih določil pod njihovim skupnim okriljem, kot je leta 1999 izdana 

publikacija The International Basis for Intercultural Education in including Anti-racist and 
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Human Rights Education (Batelaan in Coomans, 1999). Publikacija predstavlja skupek 

vsebinskih delov v okviru interkulturne pedagogike iz pomembnejših dokumentov 

mednarodnih organizacij, tj. OZN, UNESCA, Sveta Evrope in OVSE. Za predstavitev in 

vsebinsko obravnavo relevantnih mednarodnih dokumentov, listin in deklaracij se bomo 

sklicevali na omenjeno publikacijo (Batelaan in Coomans, 1999). Z upoštevanjem omenjene 

publikacije in številnih drugih listin drţave podpisnice sledijo novodobnim medkulturnim, 

interkulturim, multikulturnim in inkluzivnim normam, načelom in smernicam na pedagoškem 

področju (Soklič, 2012). 

5.1.1. SPLOŠNA DEKLARACIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH 

Generalna skupščina Organizacije zdruţenih narodov je leta 1948 sprejela Splošno 

deklaracijo človekovih pravic (Batelaan in Coomans, 1999). S sprejetjem omenjene listine so 

postavili temelj spoštovanja in uradnega priznavanja pravic ter svoboščin posameznikov vseh 

narodov in kultur (prav tam). Omenjena listina predstavlja zametek interkulturne pedagogike, 

saj nagovarja k spoštovanju in enakopravnosti vseh narodov, kultur, ras in ver (prav tam). 

5.1.2. DOLOČILA ORGANIZACIJE ZDRUŢENIH NARODOV 

Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965) v 7. členu 

nagovarja k poudarjanju pomena odpravljanja predsodkov, ki nakazujejo na rasno 

diskriminacijo (Batelaan in Coomans, 1999). 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989) predstavlja nadgradnjo Deklaracije o 

otrokovih pravicah iz leta 1959, prav tako vključuje določila Ţenevske deklaracije o otrokovih 

pravicah, ki je bila sprejeta 1924 (Strategija, 2007). Batelaan in Coomans (1999) poudarjata, 

da 29. člen vsebuje dopolnitve, ki jih v starejši verziji ne najdemo, in se nanašajo na kulturni 

vidik izobraţevanja. V dopolnitvi 1. odstavka 29. člena je zapisano, da se drţave podpisnice 

strinjajo, da je izobraţevanje otrok usmerjeno v spoštovanje staršev, otrokove kulturne 

identitete, jezika in vrednot, vrednot drţave, v kateri otrok ţivi, vrednot drţave, iz katere 

izvira, in vrednot civilizacij, ki so drugačne od njegove lastne (prav tam). 

Mednarodna konvencija o zaščiti pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družin 

(1990) apelira na izobraţevalni vidik v 2. odstavku 45. člena. Tam je zapisano, da se drţave 

članice, ki zaposlujejo migrante, zavezujejo k sodelovanju z drţavami izvora migrantov, s 

čimer se doseţe boljša integracija otrok migrantov v vzgojno–izobraţevalni sistem, s 

poudarkom na učenju jezika okolja (Batelaan in Coomans, 1999). 

Omeniti gre tudi Deklaracijo o pravicah oseb, ki pripadajo nacionalnim ali etničnim, 

verskim in jezikovnim manjšinam (1992), in Deklaracijo o odpravi vseh oblik nestrpnosti in 

diskriminacije, osnovane na religiji ali prepričanju (1981), ki narekujeta drţavam 

podpisnicam, da spodbujajo in se zavzemajo za vzgojo otrok, ki sledi načelu spoštovanja 

religij in prepričanj drugih oseb (Batelaan in Coomans, 1999). 

5.1.3. DOLOČILA UNESCA 

Priporočila o izobraževanju za mednarodno razumevanje, sodelovanje in mir in 

izobraževanje za človekove pravice in temeljne svoboščine (1974) v desetih vsebinskih delih 

obravnavajo področje izobraţevanja z vidika spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. V 

tretjem vsebinskem delu, ki narekuje vodilne smernice izobraţevanja oziroma izobraţevalne 

politike, se sklicujejo na 2. odstavek 26. člena Splošne deklaracije (1948), ki navaja, da naj bo 

izobraţevanje  usmerjeno v razvoj posameznikove osebnosti in vzgojo v duhu spoštovanja 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948). 

Vzgoja in izobraţevanje morata biti zasnovana tako, da spodbujata razumevanje, strpnost in 

prijateljstvo med narodi ter rasnimi in verskimi skupinami (prav tam). Med drugimi vodilnimi 
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smernicami V Priporočilih (1974) poudarjajo tudi krepitev razumevanja in spoštovanja ljudi, 

njihovih kultur, civilizacij, vrednot, načinov ţivljenja, vključujoč etnične kulture znotraj 

drţave in kulture drugih narodov (Batelaan in Coomans, 1999). 

Deklaracija o otrokovih pravicah (1959) predstavlja osnovo Konvenciji o otrokovih 

pravicah iz leta 1989. Navaja osnovne otrokove pravice, tudi na področju vzgoje in 

izobraţevanja. Še posebej v 7. členu, kjer je zapisano, da ima otrok pravico do izobraţevanja, 

ki bo vključevalo spoznavanje njegove lastne kulture. Prav tako ima pravico do 

izobraţevanja, ki mu bo omogočalo, na osnovi enakopravnosti med vsemi, razvoj 

potencialnih sposobnosti, individualno razsodnost in čut za moralno in socialno odgovornost z 

namenom postati druţbi koristen posameznik (Deklaracija o otrokovih pravicah, 1959). 

Konvencija proti diskriminaciji v izobraževanju (1960) v 1. odstavku 5. člena navaja, 

da mora biti izobraţevanje usmerjeno v celostno oblikovanje človekove osebnosti in v 

krepitev spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prav tako mora krepiti 

razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi, rasami in verskimi skupinami 

(Batelaan in Coomans, 1999). 

5.1.4. DOLOČILA SVETA EVROPE 

Svet Evrope je organ, ki je ţe vrsto let aktiven na področju promoviranja 

izobraţevanja o človekovih pravicah. Leta 1978 je odbor ministrov Sveta Evrope sprejel 

odločitev o rednih izdajanjih priporočil drţavam članicam na tem področju (Batelaan in 

Coomans, 1999). 

Priporočila o izobraževanju o človekovih pravicah (1985) so rezultat odločitve odbora 

ministrov Sveta. Omenjena praksa izdajanja priporočil članicam podpisnicam se je začela 

izvajati z letom 1985, ko je bila uradno sprejeta resolucija o izobraţevanju o človekovih 

pravicah znotraj kurikulumov osnovnih šol in drugih izobraţevalnih ustanov (Batelaan in 

Coomans, 1999). 

Deklaracija o nestrpnosti – grožnja demokracije (1981) je bila sprejeta na Odboru 

ministrov Sveta Evrope. S tem dokumentom navajajo, da sta osnova demokratične in pluralne 

druţbe strpnost in spoštovanje dostojanstva in enakosti vseh (Batelaan in Coomans, 1999). 

Priporočilo odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam o migrantih druge 

generacije (1984) navaja, da naj vlade drţav članic maksimalno spodbujajo izobraţevanje in 

kulturno ozaveščanje migrantov druge generacije in temu primerno tudi aktivno odreagirajo, v 

smislu bilateralnega sodelovanja z drţavo izvora migrantov ter Priporočil odbora ministrov 

Sveta Evrope državam članicam o usposabljanju učiteljev v izobraževanju za interkulturno 

razumevanje (1984). Dokument navaja ukrepe in priporočila o strokovnem usposabljanju 

učiteljev za spoprijemanje z izzivi, ki jih prinašajo migracije (Batelaan in Coomans, 1999). 

Navaja, da je bistvenega pomena, da se učitelji seznanijo in soočijo z izzivi, ki jih prinašajo 

migracije, s poudarkom na uvajanju in upoštevanju načel interkulturne pedagogike (prav tam).  

5.1.5. DOLOČILA ORGANIZACIJE ZA VARNOST IN SODELOVANJE V EVROPI 

Gre za organizacijo, namenjeno stalnim postopkom posvetovanja v okviru varnosti in 

sodelovanja s strani evropskih drţav, ZDA in Kanade. Znotraj zdruţenja obravnavajo in 

rešujejo vprašanje varnosti, vprašanja človekovih pravic in ekonomskega sodelovanja. V 

okviru organizacije so sprejeli določila, relevantna tudi na področju vzgoje in izobraţevanja. 

Mednje spada Dokument s Kopenhagenskega zasedanja Konference o človeški razsežnosti 

KVSE (1990), ki v 40. členu nagovarja drţave članice k ničelni toleranci do totalitarizma, 

rasnega in etničnega nasilja, antisemitizma, ksenofobije in diskriminacije proti vsakomur, ki 
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vrši preganjanje na podlagi verskih in ideoloških razlogov, in Helsinški dokument OVSE – 

Izzivi sprememb (1992), ki zavezuje članice k razmisleku in diskusiji o vzpostavitvi 

programov, ki bodo v druţbi soustvarjali pogoje za spodbujanje nediskriminacije in 

medkulturnega razumevanja, s posebnim poudarkom v izobraţevanju o človekovih pravicah, 

na področju temeljnih ukrepov, medkulturnega izobraţevanja in izpopolnjevanja ter raziskav 

(Batelaan in Coomans, 1999). 

5.1.6. DOLOČILA SVETA EVROPSKE UNIJE  

Direktiva Sveta Evropske skupnosti o izobraževanju otrok delavcev migrantov (1977) 

predstavlja osnovo, s katero so ţeleli spodbuditi drţave k obravnavi vprašanja izobraţevanja 

otrok delavcev migrantov znotraj EU. Drţave članice se v skladu z direktivo zavezujejo, da 

bodo znotraj svojega ozemlja zagotovile brezplačno šolanje, ki bo prilagojeno posebnim 

potrebam omenjenih otrok, ter da bodo zagotovile poučevanje uradnega jezika drţave 

gostiteljice (prav tam). Hkrati direktiva zavezuje k spodbujanju poučevanja maternega jezika 

in spoznavanja kulture drţave, od koder prihajajo. Celoten proces naj teţi k usklajenosti 

matičnega izobraţevalnega sistema in izobraţevalnega sistema drţave izvora (Direktiva Sveta 

Evropske skupnosti o izobraţevanju otrok delavcev migrantov, 1977). 

5.2. SLOVENSKA ZAKONODAJNA IZHODIŠČA 

V Sloveniji je uveljavljenih kar nekaj zakonskih aktov, ki določajo in obravnavajo pravice 

učencev priseljencev. V nadaljevanju so predstavljeni najpomembnejši. 

Ustava Republike Slovenije (2016) je bila sprejeta leta 1991 in predstavlja najvišji 

zakonski akt pri nas. Navaja zakonska določila z različnih področij druţbenega in političnega 

delovanja. Med drugim navaja tudi pravice in določila s področja vzgoje in izobraţevanja. V 

okviru Ustave so relevantni 14., 61. in 63. člen. 14. člen določa enakost pred zakonom, kar 

pomeni, da za vse veljajo človekove pravice in temeljne svoboščine, neodvisno od narodnosti, 

rase, spola, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, gmotnega stanja, rojstva, 

izobrazbe, druţbenega poloţaja, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. 61. člen 

predpisuje pravico do izraţanja narodne pripadnosti, ki natančneje določa, da ima vsak 

pravico do svobodnega izraţanja pripadnosti svojemu narodu ali narodni skupnosti. Sočasno 

ima pravico do izraţanja in spoštovanja svoje kulture ter uporabe lastnega jezika in pisave. 

Velja omeniti še določbe 63. člena, ki obravnavajo prepoved vsakršnega spodbujanja k 

narodni, rasni, verski ali katerikoli drugi neenakopravnosti (Ustava Republike Slovenije, 

2016). 

Zakon o osnovni šoli (2016) v kar nekaj členih obravnava pravice učencev 

priseljencev, natančneje v 2., 8., 10., 12., 64. in 69. členu. 2. člen Zakona o osnovni šoli 

obravnava cilje izobraţevanja, v katerih se posredno dotika tudi pravic učencev priseljencev. 

Med drugimi cilji zagotavljajo splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, nagovarja k vzgajanju 

v duhu medsebojne strpnosti, spoštovanja, drugačnosti in sodelovanja z drugimi ljudmi. Med 

cilje izobraţevanja se umešča tudi spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

razvijanje in ohranjanje lastne kulturne identitete ter spoznavanje drugih kultur in tujih 

jezikov. V okviru 8. člena najdemo določila glede dopolnilnega izobraţevanja, ki  so ga 

večinoma deleţni tudi učenci priseljenci, saj potrebujejo dodatno sistemsko podporo ob 

pomanjkljivem znanju jezika novega okolja. Slednji natančneje določa, da se  »za otroke 

slovenskih drţavljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni 

slovenski jezik,  v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega maternega 

jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk slovenskega jezika« (Zakon o 

osnovni šoli, 2016, 8. člen). Pravice učencev priseljencev lahko tolmačimo tudi pod določbo 

pravic tujih drţavljanov v 10. členu Zakona o osnovni šoli. V njem je določeno, da imajo 
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»otroci, ki so tuji drţavljani oziroma osebe brez drţavljanstva in prebivajo v Republiki 

Sloveniji, pravico do obveznega osnovnošolskega izobraţevanja pod enakimi pogoji kot 

drţavljani Republike Slovenije« (Zakon o osnovni šoli, 2016, 10. člen). Hkrati je za omenjene 

otroke obvezujoče organizirati pouk maternega jezika in kulture, skladno z določili 

mednarodnih pogodb. Učenci priseljenci imajo lahko tudi v okviru šolanja dodeljen status 

učenca s posebnimi potrebami, ki je obrazloţen v 12. členu. Pravico imajo tudi do dodelitve 

statusa učenca z učnimi teţavami, s čimer pridobijo pravico do prilagoditve metod in oblik 

dela, hkrati se jim omogoči tudi vključitev v dopolnilni pouk in v izvedbo drugih oblik 

individualne ali skupinske pomoči (prav tam). Učenci priseljenci imajo lahko dodeljen tudi 

status nadarjenega učenca. V tem primeru  imajo zopet pravico do prilagoditve metod in oblik 

dela, omogoči pa se jim tudi vključitev v dodatni pouk in v druge oblike individualne in 

skupinske pomoči znotraj izobraţevalno-vzgojnega procesa. 64. člen obravnava nacionalno 

preverjanje znanja za učence priseljence. V njem je navedeno, da lahko učenci priseljenci, ki 

prihajajo iz drugih drţav in jim slovenski jezik ne predstavlja maternega jezika ter se v 

osnovno šolo v Sloveniji prvič vključijo v 6. in 9. razredu, v tekočem šolskem letu opravljajo 

nacionalno preverjanje znanja prostovoljno. Nadaljnje napredovanje med razredi določa 69. 

člen, kjer je navedeno, da so lahko učenci priseljenci  ob koncu tekočega šolskega leta, v 

katerega so se prvič vključili v osnovno šolo v Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov 

in kljub temu napredujejo v višji razred. Napredovanje posameznega učenca s statusom 

priseljenca obravnava učiteljski zbor na predlog učenčevega razrednika (Zakon o osnovni 

šoli, 2016). 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2017) obravnava 

dodelitev finančnih sredstev organom, ki izvajajo proces vzgoje in izobraţevanja. Drţava 

zagotavlja tudi finančna sredstva za korektno izvedbo pedagoškega procesa učencev 

priseljencev. Povezavo z učenci priseljenci lahko tolmačimo v 2. in 81. členu. V drugem 

členu najdemo bolj splošne določitve glede ciljev vzgoje in izobraţevanja, v katerem je 

določeno, da mora slednje zagotavljati optimalen razvoj posameznika, neodvisno od spola, 

socialnega in kulturnega porekla, veroizpovedi, narodne pripadnosti ter telesne in duševne 

konstitucije. Poudarjena je izvedba vzgoje in izobraţevanja v duhu medsebojne strpnosti, 

spoštovanja drugačnosti ter razvijanja enakih moţnosti obeh spolov. Ta isti člen vpeljuje 

pravico do moţnosti izbire na vseh ravneh vzgojno–izobraţevalnega procesa. Hkrati 

zagotavlja enake moţnosti za vzgojo in izobraţevanje tistih otrok, ki prihajajo iz socialno 

manj spodbudnih okolij. 81. člen obravnava dodelitev finančnih sredstev iz drţavnega 

proračuna, iz katerega je del sredstev namenjen tudi za poučevanje maternega jezika tujcev, ki 

so vključeni v redni pouk osnovne šole (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraţevanja, 2017). 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(2013) vsebuje tudi določila za preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev 

priseljencev. Slednje natančneje obravnavajo določila 15. in 28. člena pravilnika. 15. člen 

navaja prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom za učenca priseljenca iz druge drţave, in 

sicer se lahko v dogovoru s starši učenca med samim šolskim letom prilagajajo načini, roki za 

ocenjevanje znanja, število ocen in drugo. Hkrati se znanje učenca priseljenca vrednoti in 

ocenjuje glede na njegov lasten napredek v okviru doseganja ciljev in standardov znanja, ki so 

opredeljeni v učnih načrtih. Same prilagoditve ocenjevanja znanja učenca določa učiteljski 

zbor, slednje pa se mu upoštevajo največ dve šolski leti od vključitve učenca priseljenca v 

osnovno šolo v Republiki Sloveniji. Neocenjenost in napredovanje učenca priseljenca 

obravnava 28. člen. Ta navaja, da lahko ostane učenec priseljenec ob koncu pouka v tekočem 

šolskem letu neocenjen iz posameznih predmetov in tako napreduje v višji razred. 

Napredovanje učenca priseljenca obravnava učiteljski zbor na predlog razrednika. Kasneje, v 
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višjih razredih oziroma naslednjih letih šolanja za učenca priseljenca veljajo enaka pravila 

glede napredovanja v višji razred kot za vse ostale učence (Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2013). 

Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (2013) med 

drugim vsebinsko obravnava določila o slovenščini kot drugem in tujem jezika, o jeziku 

priseljencev v Republiki Sloveniji in o tujih jezikih na splošno. V vseh treh vsebinskih 

sklopih določa predvidene ukrepe, ki se navezujejo na učitelje in na učeče se. Nadalje navaja 

znotraj vsakega sklopa kazalnike stanja, predvidena sredstva, predvidene učinke in nosilce 

realiziranja ukrepov (prav tam). 

V vsebinskem sklopu slovenščina kot drugi in tuji jezik so omenjeni tudi otroci in 

mladi priseljenci, ki se ob vključitvi v proces vzgoje in izobraţevanja vključijo v » ... pouk 

slovenščine za otroke priseljence enkrat do dvakrat tedensko, vzporedno z rednim poukom« 

(Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018: 18, 2013). 

Sočasno navajajo, da velja upoštevati uvedbo intenzivnih uvajalnih tečajev 

slovenščine z namenom učinkovitega vključevanja otrok in mladih priseljencev v širšo druţbo 

(prav tam). 

Vsebinski sklop jeziki manjšin in priseljencev v Republiki Sloveniji vsebuje določila 

jezikovne politike, oblikovane na predpostavki, da dobro razvita jezikovna zmoţnost manjšin 

in priseljencev v maternem jeziku predstavlja relevantno osnovo za razvoj njihovih jezikovnih 

zmoţnosti v slovenščini (prav tam). Moţnost učenja prvega jezika je zagotovljena po 

bilateralnih pogodbah, to jim omogočajo tudi določila Zakona o osnovni šoli. Opozarjajo na 

aktualno problematiko, da »je uresničevanje teh pravic nesistematizirano in se v okviru 

osnovnega in srednjega šolstva udejanja le v obliki dopolnilnega pouka ali izbirnega 

predmeta, pri katerem pa ti jeziki niso opredeljeni kot prvi jeziki, temveč se obravnavajo kot 

tuji jeziki« (Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018: 20-21, 

2013). 

Zavezujejo se k usmeritvi razvoja jezikovne politike v Sloveniji, ki bo v skladu z 

določili človekovih pravic in Evropske unije ter bo omogočala realizacijo pravic ohranitve 

in/ali obnavljanja lastnega jezika in kulture (prav tam). V skladu z omenjenim ukrepom 

načrtujejo izvedbo ukrepov, ki bodo » … sistemsko vzpostavili boljše moţnosti za učenje 

prvega/maternega jezika tudi za preostale priseljence in manjšinske skupnosti na tistih 

področjih, kjer tako potrebo zazna drţava ali lokalna skupnost« (prav tam). 

Istočasno pa je predvidena izvedba vzporednega učenja ali izpopolnjevanja znanja 

slovenskega jezika kot drugega ali tujega jezika (prav tam). 

Bela knjiga (2011) sodi med pomembnejše dokumente, ki obravnavajo koncepte 

znotraj vzgojno–izobraţevalnega sistema v Republiki Sloveniji. Vsebinsko obravnava in 

predlaga sistemsko ureditev znotraj sistema, navaja potencialne rešitve in priporočila za 

razvoj in nadgradnjo slovenskega vzgojno–izobraţevalnega sistema v prihodnosti. Med 

drugimi, znotraj različnih vsebinskih sklopov, obravnava tudi vključevanje učencev 

priseljencev v osnovnošolski vzgojno–izobraţevalni sistem, predlaga politiko vključevanja in 

nadaljnje potencialne rešitve za učinkovito delo z njimi (prav tam). 

Ţe ob navedbi splošnih ciljev vzgoje in izobraţevanja je moč najti obravnavo ciljne 

skupine otrok. Med drugimi Bela knjiga (2011) poudarja nujnost zagotavljanja enakih 

moţnosti za vsakega posameznika v okviru vzgoje in izobraţevanja, hkrati pa poudarja 
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nujnost zagotavljanja ustrezne pomoči, spodbud in podpore posameznikom oziroma 

skupinam, med katerimi so navedeni tudi priseljenci, posamezniki, ki prihajajo iz socialno 

oziroma kulturno manj spodbudnega okolja, in posamezniki s posebnimi potrebami, ki imajo 

priznano odločbo o usmeritvi (Bela knjiga, 2011: 16-17). V sklopu nadaljnjih ukrepov in 

rešitev za večjo kakovost in pravičnost znotraj šolskega sistema se kaţe tendenca usmeritve v 

zagotavljanje enakih moţnosti za vse, hkrati pa tudi optimalen razvoj posameznika (prav 

tam). Preko uporabe različnih učnih pristopov in implementacije širše ponudbe dejavnosti se 

načrtuje zmanjševanje razlik med posamezniki (prav tam). Predvideni so tudi ukrepi pozitivne 

diskriminacije, ki bi pomagali podpreti posameznike z mankom na katerem od posameznih 

področij (področje učenja, sporazumevanja, socialnih veščin itd.). Z omenjenimi ukrepi bi 

naredili korak bliţe k zagotavljanju enakih izobraţevanih moţnosti (prav tam). 

Nadalje Bela knjiga (2011) nakazuje, da Slovenija ţe kaţe tendenco, da v prihodnosti 

postane večkulturna drţava » …, ki bo zaznamovana z intenzivnejšimi medkulturnimi vplivi« 

(Bela knjiga, 2011: 45). Upoštevajoč to dejstvo, poudarja vzgojo v duhu medkulturnosti, kjer 

sta vzgoja in izobraţevanje usmerjena v spodbujanje medsebojnega spoštovanja in dialoga 

(prav tam). 

Ravno zaradi omenjenih druţbenih sprememb, ki zadevajo tudi osnovnošolsko 

izobraţevanje, opozorijo na nujnost sistemskih rešitev, ki bi omogočale učencem priseljencem 

v osnovni šoli učenje njihovega prvega oziroma maternega jezika in kulture, saj, kot je ţe 

omenjeno, ravno dobro razvita jezikovna zmoţnost v materinščini omogoča nadaljnje pogoje 

za uspešen razvoj jezikovnih zmoţnosti v drugih jezikih (prav tam). Priporočajo ukrep na 

konkretni ravni, ki bi omogočal oblikovanje homogenih skupin za učenje določenega 

maternega jezika in kulture v obsegu ene ure tedensko za posamezno skupino (prav tam). 

Ob pregledu obstoječega stanja na področju vključevanja učencev priseljencev v 

osnovnošolsko vzgojo in izobraţevanje in v okviru predloga rešitev opozarjajo na sistemsko 

neskladje, na razhajanje med teorijo in prakso in pomanjkljivo enotnost v okviru dogovorov. 

Posledično se morajo šole same znajti in izkušnje kaţejo, da je v praksi realizacija 

zakonodajnih določil odvisna v veliki meri » … od ozaveščenosti in angaţiranosti 

posameznih učiteljev in ravnateljev« (Bela knjiga, 2011: 138). Glede na razmere, v Beli knjigi 

(2011) predlagajo implementacijo ustrezne sistemske rešitve, ki bo natančneje opredelila, med 

drugimi, obseg dodatnega pouka učenja slovenščine kot drugega jezika, definicijo njegove 

oblike in vsebine ter izvajalce dodatnega pouka oz. ustrezen kader. Na konkretni ravni to 

pomeni uvedbo obvezne strnjene začetne oblike jezikovnega tečaja, natančneje do 240 ur, ki 

je lahko izvedena tudi s pomočjo regijskega medšolskega sodelovanja (prav tam). Predlaga se 

tudi nadaljnje dodatno učenje slovenščine, če je to potrebno, in sicer v procesih diferenciacije 

in individualizacije rednega pouka, v kombinaciji s pomočjo učencev s podobnimi izkušnjami 

(tutorstvo). Velik pomen pripisujejo tudi spodbujanju staršev k učenju slovenskega jezika 

(prav tam). 

V okviru načel in ciljev nadaljnjega razvoja osnovne šole velja izpostaviti predvsem 

načelo enakih moţnosti in optimalnega razvoja posameznika, načelo sodelovanja šole z 

okoljem, razvijanja odgovornega odnosa do ljudi ter načelo oblikovanja in širjenja nacionalne 

kulture in spodbujanja medkulturnosti (Bela knjiga, 2011). Skladno z omenjenimi 

načrtovanimi ukrepi priporočajo vzgojo otrok, ki bo posameznikom privzgajala čut za 

medsebojno strpnost, solidarnost, odgovornost, spoštovanje drugačnosti, medgeneracijsko 

soţitje in posledično s tem razvijanje sposobnosti in pripravo za ţivljenje v demokratično 

urejeni druţbi (prav tam). Kot zadnje pomembnejše načelo v okviru naše tematike omenimo 

še načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanja medkulturnosti, kjer » … 
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poleg razvijanja in ohranjanja lastne kulturne tradicije šola spodbuja medkulturnost, seznanja 

učence z obče kulturnimi in s civilizacijskimi vrednotami, z drugimi kulturami in prispeva k 

spoštovanju pluralizma kultur« (Bela knjiga, 2011: 117). Istočasno je navedeno, da je 

potrebno posebno pozornost nameniti tudi spoznavanju kultur učencev priseljencev (prav 

tam). 

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

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) prav tako predstavlja enega pomembnejših 

dokumentov, ki so postavili temelje za nadaljnje sistemske rešitve na področju vključevanja 

omenjene skupine učencev. Med drugimi je Viţintin mnenja, da je Strategija (2007) » … v 

slovenski prostor prinesla kritičen, realen in do leta 2007 najbolj natančen pogled na 

pomanjkljivo slovensko zakonodajo in neurejene razmere pri vključevanju otrok priseljencev 

ter tudi predloge za spremembe« (Viţintin, 2013: 191). Strategija (2007) je eden izmed prvih 

dokumentov, ki sistematično pristopa k izzivu vključevanja učencev priseljencev v 

osnovnošolskem vzgojno–izobraţevalnem sistemu. Vsebinsko razdela in analizira obstoječe 

stanje in predstavi koncept vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov, sistem vzgoje 

in izobraţevanja, upoštevajoč terminološko opredelitev in mednarodno in slovensko zakonsko 

podlago, na podlagi katerih razdela cilje in načela vključevanja ter ukrepe na konkretni ravni. 

Predstavi tudi primere dobre prakse vključevanja iz avstrijskega, nemškega, švicarskega ter 

finskega vzgojno–izobraţevalnega sistema. Med drugimi poudarijo upoštevanje posebnosti 

ciljnih skupin, med katerimi izpostavijo prvi jezik otrok migrantov, starost in stopnjo 

izobraţevanja ter socialne okoliščine. Slednji delujejo kot kazalniki, ki določajo čas 

vključevanja, učni pristop, vrednotenje doseţenega znanja jezika, pristop k socializaciji 

otroka, način sodelovanja s starši in izbor tako obstoječega kot novega učnega gradiva (prav 

tam). 

Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2012) je izdal Zavod RS za 

šolstvo na podlagi Strategije (2007). Tudi Smernice (2012) predstavijo domačo in tujo 

zakonsko podlago, več poudarka pa je zaznati na predstavitvi načel in ciljev, ki jih je 

dobrodošlo upoštevati ob vključevanju otrok priseljencev  v proces vzgoje in izobraţevanja. 

Med drugimi vsebujejo tudi nabor predlagane literature in virov za omenjeno tematiko. V 

zaključnem delu dokumenta pa je moč najti napotke in konkretne ideje za realizacijo 

predstavljenih načel in ciljev. Napotki so vsebinsko razvrščeni na devet sklopov glede na 

tematiko, med katerimi najdemo napotke za pripravo na vključitev ciljne skupine otrok, 

napotke za samo vključitev v proces, obsege, načine in oblike prilagajanja procesa,  napotke 

glede uporabe slovenščine kot učnega jezika, nasvete za skrb in poučevanje jezikov otrok 

priseljencev, predlog dejavnosti za razvijanje večkulturnosti in medkulturnih zmoţnosti, 

napotke za sodelovanje s starši, kvalitetno nadaljnje usposabljanje in izobraţevanje strokovnih 

delavcev ter okvirne ukrepe, predvidene za realizacijo na nacionalni ravni (prav tam). 

Razvidno je, da Smernice (2012) dopuščajo dovolj avtonomije posameznim vzgojno–izobra-

ţevalnim organom, da samoiniciativno prilagodijo in realizirajo ukrepe na ravni posamezne 

ustanove. 

Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno–izobraževalni sistem (2017) je 

najnovejši dokument, izdan s strani MIZŠ. Med drugimi zopet najdemo terminološko razlago 

in predstavitev domačih in mednarodnih pravno-formalnih podlag, pri čemer se navezujejo na 

Strategijo (2007). V nadaljevanju navaja sistemsko ureditev glede izobraţevanja otrok 

priseljencev, kjer zopet povzema in navaja priporočila iz Strategije (2007) in Smernic (2012). 

V tem dokumentu je zaznati nekoliko več poudarka  vključevanju specifične skupine otrok v 

slovenski vzgojno–izobraţevalni prostor. To so otroci prosilci za mednarodno zaščito in 

otroci z mednarodno zaščito. Njihova specifika se kaţe v tem, da njihov prvi jezik nima, 
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jezikovno gledano, slovanske osnove, kar posledično pomeni večji izziv ob vključevanju v 

sistem vzgoje in izobraţevanja. V okviru vključevanja omenjene skupine otrok MIZŠ 

predlaga »dvostopenjski model vključevanja«, kjer se vključevanje razdeli na dve posamezni 

obdobji, na »uvajalnico« in »nadaljevalnico« (Vključevanje otrok, 2017: 11). »Uvajalnica«, ki 

se izvaja strnjeno 20 ur pred uradnim začetkom tekočega šolskega leta, je, kot ţe samo ime 

pove, namenjena laţjemu in učinkovitejšemu uvajanju omenjenih otrok  v redni proces vzgoje 

in izobraţevanja. Namenjena je spoznavanju in začetnemu učenju osnov slovenščine, 

navezovanju stikov, spoznavanju samih šolskih prostorov in lokalnega okolja. Z zaključkom 

»uvajalnice« se prične izvajanje »nadaljevalnice«. S pričetkom omenjenega obdobja je 

posamezen učenec, ki je vanj vključen, upravičen do dodatne podpore v obdobju dveh šolskih 

let. Dodatna podpora učenca se razume kot moţnost pomoči pri učenju slovenščine kot 

drugega jezika, učna pomoč v okviru pouka, snovanje individualnega programa za učenca, 

izvajanje prilagoditev metod in oblik dela pri poučevanju ter pri samem vrednotenju oz. 

ocenjevanju znanja. Omenjajo tudi pomoč in podporo pri vključevanju v šolske in obšolske 

dejavnosti, spodbujanje vključitve v nadaljevalne tečaje jezika ter podporo pri realizaciji 

dopolnilnega pouka materinščine in kulture otrok priseljencev (prav tam). 

6. VKLJUČEVANJE UČENCEV PRISELJENCEV PRVE GENERACIJE V 

SLOVENSKI VZGOJNO–IZOBRAŢEVALNI SISTEM 

V Sloveniji so podane smernice in okvirna določila za realizacijo procesa vključevanja 

novopriseljenih otrok, še vedno pa je odgovornost za konkretno realizacijo ukrepov in 

vodenje ter organizacija samega procesa vključevanja v domeni posameznih izobraţevalnih 

ustanov. Tako, poleg formalnih strategij vključevanja, nastajajo tudi neformalni in 

inovativni modeli vključevanja, ki so nastali kot rezultat konstruktivnega sodelovanja med 

izobraţevalnimi ustanovami, vladnimi organi in izobraţevalnimi institucijami, pa tudi kot 

rezultat sodelovanja med izobraţevalnimi ustanovami in organizacijami na lokalni ravni. 

Proces vključevanja učencev priseljencev tako ni enoten in se razlikuje od šole do šole. Na 

splošno velja, da so učenci priseljenci v Sloveniji vključeni takoj v redni pouk, ob tem pa so 

upravičeni do dodatne, formalne in neformalne oblike podpore.  Prav tako je vključevanje 

učencev priseljencev celosten proces, ki skuša zajeti vse segmente vzgoje in izobraţevanja, 

kot so vzgoja, izobraţevanje, učenje materinščine in drugega jezika, kulturno področje, 

sodelovanje s starši, povezovanje s sovrstniki, sodelovanje in povezovanje z lokalnim 

okolišem, mednarodno sodelovanje itd. Ob tem skuša upoštevati načela integracije, 

inkluzije, medkulturnosti, večkulturnosti oz. multikulturnosti in interkulturne pedagogike.
6
 

V nadaljevanju si bomo ogledali, kako slovenski sistem vključevanja upošteva in 

implementira navedene koncepte v svoj sistem vzgoje in izobraţevanja. 

 6.1. KONCEPT INTEGRACIJE 

Integracija je večplasten, večpomenski in kompleksen pojem, ki ga je mogoče razlagati in 

razumeti  na več načinov. Gre za druţben pojav, ki ga raziskuje mnogo avtorjev, zato obstaja 

veliko različnih razlag in definicij, upoštevajoč tudi kontekst, v katerem se pojavlja. S 

konceptom integracije se srečamo tako v pedagoškem in sociološkem diskurzu, znotraj 

katerih je pojav različno interpretiran. Velja opozoriti, da znotraj sociološkega diskurza 

integracija aplicira na pojav povezanosti v druţbenem sistemu in s tem na nekaj pozitivnega 

(Sociološki pogled, 2018). Koncept integracije obravnava ena izmed treh temeljnih 

socioloških paradigem, funkcionalizem (prav tam). V okviru te paradigme lahko integracijo 

                                                 
6
 Marijanca Ajša Viţintin opozarja na teţave pri prevodu in uporabi tovrtnih strokovnih izrazov. Omenjeno 

problemtiko je predstavila in opisala v doktorski disertaciji z naslovom Vključevanje otrok priseljencev prve 

generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli (2013). 
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razumemo kot proces, kjer se povezujejo posamezne enote druţbenega sistema v celoto (prav 

tam). 

Bešter (2007) omenjen koncept opredeli s treh različnih vidikov, in sicer kot 

interpretacijo procesa (pedagoški vidik), kot druţbeno značilnost (sociološki vidik) in kot 

koncept, nanašajoč se na opredelitev odnosov. V okviru pojmovanja integracije kot procesa 

izpostavi, da gre pri integraciji za » … proces vključevanja in sprejemanja priseljencev v novo 

druţbeno okolje ter prilagajanja obstoječih druţbenih struktur novim situacijam, ki so 

posledica imigracije« (Bešter, 2007: 108). Poudari, da gre za večsmeren proces, pri katerem je 

odgovornost za medsebojno usklajevanje in prilagajanje tako na strani novopriseljenih oseb 

kot tudi večinske oz. sprejemne druţbe (prav tam). Natančneje to pomeni, da se morajo 

prilagoditi tako priseljenci kot večinska druţba, da je koncept uspešno realiziran in da 

funkcionira. Prvi se prilagodijo tako, da sprejmejo in spoštujejo pravila, norme in načela, 

prisotna v večinski druţbi, drugi pa morajo »odpreti svoje institucije, jih prilagoditi novi 

situaciji in zagotoviti priseljencem enake moţnosti za sodelovanje v njih, kot jih imajo 

preostali prebivalci« (prav tam). Rezultat integracije naj bi tako predstavljal še vedno 

učinkovito delujoč in »notranje koheziven« druţben sistem, ki zagotavlja enake pravice in 

moţnosti vsem pripadnikom druţbe ter vključuje kulturno heterogenost (prav tam). Avtorica 

poudarja, da lahko integracijo interpretiramo tudi kot lastnost druţbenega sistema (sociološki 

vidik), ki se kaţe kot stanje tesne povezanosti druţbe, ki je sposobna funkcionirati povezano, 

vzajemno in celostno. Bolj kot je druţben sistem integriran, bolj tesno je druţba povezana 

med seboj, prav tako ni zaznati dejavnikov izključevanja, segregacije in marginalizacije (prav 

tam). Integracijo pa lahko v končni fazi interpretiramo tudi z vidika odnosov kot način ali eno 

od moţnosti, kako se priseljenci povezujejo z obstoječo strukturo druţbeno urejenih odnosov, 

med katere umešča druţbenoekonomske, kulturne in pravne odnose (prav tam). Eden od 

kazalnikov uspešne integracije je tudi poloţaj priseljencev v odnosu z večinsko druţbo, pri 

čemer je zaţeleno, »da imajo priseljenci moţnost dosegati enake ali primerljive rezultate kot 

člani večinske druţbe z enakim izhodiščem, pri čemer se slednje nanaša na starost, spol, 

stopnjo izobrazbe ter poklicne kvalifikacije in kompetence« (Bešter, 2007: 109). Podobno 

meni tudi Vrečer, ki opredeli pojav integracije z vidika druţbenih in kulturnih procesov 

vključevanja novopriseljenih ljudi (Vrečer, 2007). 

V nalogi bomo obravnavali koncept integracije kot enega od modelov vključevanja, ki 

ga srečamo znotraj pedagoškega diskurza in je dandanes, v primerjavi z inkluzijo, bolj 

negativno vrednoten. Prevzemamo pedagoški vidik integracije, saj naloga raziskuje in 

obravnava načine vključevanja učencev priseljencev v osnovnošolski sistem.   

V šolskem prostoru se je pojem integracije začel pojavljati v kontekstu vključevanja 

oseb s posebnimi potrebami (Vršnik, 2003). Ta je predvideval njihovo vključitev tako v 

šolski sistem kot širše druţbeno okolje, kar je pripomoglo k miselnosti in delovanju 

večinske druţbe v smeri enakopravnega in vzajemnega sprejemanja in obravnavanja vseh 

njenih članov (prav tam). V tem kontekstu integracija označuje premik vzgoje in 

izobraţevanja učencev s posebnimi potrebami, najpogosteje iz segregiranih šol v redni 

pouk osnovnih šol (pav tam).  

Lesar (2008) izpostavlja, da integracija s tega vidika nakazuje predvsem na 

zmoţnost nekaterih učencev, da se s pomočjo sistemske podpore in terapije opolnomočijo 

v tolikšni meri, da so pripravljeni za vključitev v redni pouk. Pri tem poudarja, da v okviru 

integriranega šolanja sam sistem in način izvedbe pouka ostaja enak, medtem ko je 

posameznik tisti, ki se mora sistemu prilagoditi, drugače ga le-ta zaobide (Lesar, 2008). V 

ospredju je tako koncept enosmernega prilagajanja, pri čemer je odgovornost za uspešno 
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vključitev v šolski sistem na posamezniku (prav tam). Integracija tako znotraj 

pedagoškega diskurza nakazuje prilagajanje manjšinskih skupin, v tem primeru 

marginaliziranih učencev, dominantni strani, ki se v tem primeru nanaša na strukturo 

obstoječega vzgojno–izobraţevalnega sistema posamezne šole. Z omenjeno interpretacijo 

pojma se strinjajo tako Resman (2003a) kot Lesar in Peček (2006). 

Zasledimo sicer kritiko, da je koncept integracije preveč enostranski, da ne upošteva 

socialnega konteksta in da premalo pozornosti posveča tudi ostalim marginaliziranim in 

depriviligiranim učencem, ki imajo teţave in primanjkljaje v  okviru rednega šolanja, med 

katerimi so otroci s posebnimi potrebami, otroci priseljenci, romski otroci in otroci iz 

socialno-ekonomskega nespodbudnega okolja (Peček in Lesar, 2006). 

6.2. KONCEPT INKLUZIJE 

Obojestransko prilagajanje pri vključevanju marginaliziranih skupin v vzgojno–izobra-

ţevalni prostor je mogoče iskati znotraj koncepta inkluzije. Pri slednjem je odgovornost za 

aktivno delovanje in sodelovanje na strani obeh, tako sistema kot vključujočih se 

posameznikov oziroma učencev. Ker koncept inkluzije predstavlja realizacijo načel 

enakopravnosti, zmanjševanja razlik, medsebojnega spoštovanja ter sprejemanja drugačnosti, 

kaţe učinkovite in kakovostne pedagoške prakse iskati znotraj tega pristopa. Pogledali si 

bomo, kako koncept inkluzije obravnavajo nekateri avtorji in raziskovalci s tovrstnega 

področja.  

Lesar (2009b) izpostavi, da inkluzivni pristop upošteva vse učence, ki imajo kakršnekoli 

teţave in primanjkljaje na področju vzgoje in izobraţevanja, še posebej tiste, ki so deleţni 

marginalizacije in izključevanja (Lesar, 2009b). Obravnava pristop inkluzije in izpostavlja 

prednosti, ki jih nudi inkluzivno izobraţevanje. Pri tem pripisuje odgovornost za uspešno 

realizacijo ideje inkluzije sistemu rednega šolanja, ki se odziva na specifične potrebe 

posameznikov in se posledično prilagaja njihovim različnostim (prav tam). Posledica 

opisanega je, da depriviligirani učenci doseţejo boljši učni uspeh, hkrati pa je tudi mnenja, da 

ravno sistem skupnega šolanja predstavlja osnovo in pomemben doprinos k oblikovanju 

odprte druţbe, ki vzgaja posameznike v duhu spoštljivega sobivanja in sodelovanja s sebi 

drugačnimi (prav tam). Ob tem izpostavi dejstva, ki jih je potrebno poznati, spoštovati in 

sprejeti z namenom razumevanja inkluzije in njenega uspešnega uresničevanja. Med drugimi 

poudarja, da je potrebno ozavestiti, da: 

- vključuje koncept inkluzije raznolike učence, ki se med seboj razlikujejo po  spolu, 

veri, starosti, kulturnem ozadju, drţavi izvora, zmoţnostih, kompetencah, etničnosti; 

- imajo vsi vključeni učenci različno hitrost napredovanja, zato se mora sistem odzivati 

na kognitivno raznolikost otrok in jim zagotoviti primerno podporo; 

- je odgovornost za prilagajanje raznolikemu profilu otrok na strani šole; 

- koncept inkluzivnega šolanja izpostavlja in predvideva aktivno soudeleţbo in moţnost 

izbire vseh članov, zajetih v tovrsten proces (Lesar, 2009b). 

Podobno meni tudi Resman (2003b), ob tem pa Topping in Maloney opozarjata, da fizična 

prisotnost, med seboj različnih si ljudi, v določenem sistemu ni dovolj za uresničitev koncepta 

inkluzije. Potrebna je aktivna soudeleţenost vseh članov, pri čemer so morajo vsi člani dobro 

počutiti v obstoječem sistemu, ob tem pa morajo biti tudi deleţni pogojev za akademsko in 

osebnostno napredovanje (Topping in Maloney, 2005 v Lesar, 2009a). 

Hkrati Kavkler (2008) izpostavlja dejstvo, da ravno koncept inkluzije omogoča 

vsakemu individuumu sodelovanje po njegovih najboljših močeh, saj tako posameznika kot 

sistema ne obremenjuje nujno doseganje povprečnih doseţkov z namenom vključitve v oţje 
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in širše šolsko okolje. Socialna participacija tako ni pogojena s kognitivnimi zmoţnostmi 

posameznega učenca (prav tam). Ravno obratno, razlike med posamezniki predstavljajo 

osnovo za socialno povezovanje in kreativno sodelovanje, v okviru katerih učitelji dodatno 

pozornost namenjajo rizičnim, občutljivejšim skupinam učencev (Kavkler, 2008). 

Peček in Lesar (2006) prav tako obravnavata koncept inkluzije in inkluzivnega 

šolanja. Med drugim tudi izpostavita, kakšne so značilnosti inkluzivne šole, in zagovarjata 

preoblikovanje obstoječega šolskega sistema v bolj inkluzivno naravnanega. Pri tem slednjega 

označita kot sistem, ki ni enoten in nespremenljiv, ampak se vselej transformira in oblikuje 

tako, da se konstruktivno odziva na specifične potrebe posameznikov znotraj sistema, hkrati 

pa ustvarja pogoje za sodelovanje ter socialno participacijo vseh vključenih, z namenom 

učenja in pridobivanja socialnih veščin (Peček in Lesar, 2006). Poudarjata, da se koncept 

inkluzije ne nanaša na stanje, pač pa gre za vedno spremenljiv in dinamičen proces, ki se 

osredinja na zmanjševanje in popolno odpravo izključevalnih postopkov, ki izhajajo iz razlik 

v rasi, spolu, etničnosti, religiji, duševnem zdravju, kulturnem ozadju, narodnosti itd. (prav 

tam). Še posebej se pozornost namenja tistim, ki so bolj podvrţeni tovrstnim okoliščinam, to 

so depriviligirane in marginalizirane skupine učencev (prav tam). 

Ob tem izpostavita pogoje za realizacijo inkluzivno naravnane šole, pri čemer je smotrno 

usmerjati proces vzgoje in izobraţevanja v: 

- pozitivno vrednotenje, spoštovanje in sprejemanje drugačnosti ter raznolikosti članov 

druţbe; 

- enoten dogovor in prakso vzgojno–izobraţevalnega sistema, da vključuje vse učence v 

enoten sistem; 

- šolsko okolje, ki je naravnano na sprejemanje in vključevanje vseh učencev ne glede 

na razlike; 

- delovanje učiteljev in strokovnih delavcev, da nenehno iščejo moţne rešitve in 

sistemske nadgradnje ter dopolnitve in so predani delu z vsemi učenci; 

- učne načrte, ki dajejo moţnost implementacije vsebin, vezane na specifične 

značilnosti posameznikov iz različnih skupin, ki potrebujejo dodatno pomoč in 

podporo (prav tam). 

Poudarek v inkluzivno naravnanem šolskem sistemu ni le na kognitivnem področju, 

temveč koncept inkluzije predvideva celosten vpliv na posameznika, ki skrbi tudi za 

posameznikov socialni, moralni in čustveni razvoj in posamezniku privzgaja čut za 

odgovornost, kooperativnost in solidarnost (prav tam). Prav tako se tovrsten sistem 

osredinja na strategije in pristope izobraţevanja posameznika, ki ima teţave z učenjem,  

ne osredinja se na njegovo motnjo oziroma primanjkljaj (Peček in Lesar, 2006). 

Koncept inkluzije se tako realizira v vseh segmentih inkluzivno naravnane šole, 

kamor spadajo tudi šolska kultura, šolska politika in šolska praksa (prav tam). Poudarjata, 

da ideja inkluzivne šolske kulture temelji na ustvarjanju varnega, sprejemajočega, 

ustvarjalnega in spodbujajočega okolja, v katerem imajo vsi člani enake moţnosti, pravice 

in so enako cenjeni (prav tam). Usmerjanje šolske politike v inkluzivno naravnanost se 

nanaša na zagotavljanje omenjenega koncepta kot vodilnega načela nadaljnjega šolskega 

razvoja in njeno vključitev v vse relevantne segmente, ki sooblikujejo področje vzgoje in 

izobraţevanja z namenom povečanja kvalitete samega procesa in pravične participacije 

vseh učencev (prav tam). Inkluzivna šolska praksa pa se nanaša na zagotavljanje in 

izvajanje šolskih praks, v katerih sodelujejo vsi učenci in pridobivajo oz. uporabljajo  

znanje, ki je uporabno oz. pridobljeno tako zunaj kot znotraj šole (prav tam). To pomeni, 

da se tudi šolska praksa prilagaja specifikam in različnim potrebam učencev na način, da 
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upošteva tudi predhodno pridobljena in izvenšolska znanja ter izkušnje (Peček in Lesar, 

2006). 

6.3. MEDKULTURNOST IN MODEL MEDKULTURNE VZGOJE  

Medkulturnost v osnovi označuje stanje oziroma situacijo, v kateri sočasen obstoj 

različnih kultur ne nakazuje zgolj njihovega soobstoja, torej obstoja ene kulture ob drugi, 

ampak tudi na različne oblike interakcije med njimi (Glogovčan, 2015).  S tega vidika se 

medkulturnost nanaša na obliko komunikacije, za katero sta značilni obojestranska 

pripravljenost in odprtost za spoznavanje in sprejemanje drugačnosti, česar pri konceptu 

večkulturnosti ne poznamo (prav tam). Osnove medkulturnosti je tako mogoče iskati v 

osnovah dialoškega odnosa (prav tam). Prav tako načela medkulturnosti ne podpirajo 

asimilacije, pač pa teţijo k oblikovanju kakovostne interakcije na višji ravni, ki vidika 

kulturne diverzitete ne izničuje, ampak jo izkoristi kot moţnost za ustvarjalno 

povezovanje in nadaljnje sodelovanje (Failli, 2003 v: Zorman in Zudič Antonič, 2006, str. 

233).  

Medkulturnost se med drugimi nanaša na procese in prizadevanja, ki so usmerjeni 

k integraciji med seboj različnih si kultur, ki temelji na odprtih medkulturnih odnosih, 

interakciji in izmenjavi (Barle Lakota idr., 2007). Medkulturno druţbo tako označujejo 

vrednote, kot so strpnost, spodbujanje in spoštovanje enakopravnih odnosov ter 

spoštovanje različnih vrednot (prav tam). 

Pri medkulturnosti torej ne gre za nespremenljiv pojav, ampak za dinamičen 

proces, ki se nenehno vzpostavlja (prav tam). Medkulturnost tako pojmuje enega od 

moţnih pristopov pri vzpostavljanju odnosov med različnimi kulturami (Barle Lakota 

idr., 2007). Natančneje, gre za oblikovanje odnosov in interakcij med posamezniki ali 

skupinami z različnim kulturnim ozadjem, ki temeljijo na odprtosti, spoštljivosti, 

sprejemanju in konstruktivnem sodelovanju (prav tam). 

Tudi Viţintin se strinja, da lahko o medkulturni druţbi govorimo takrat, ko odnosi 

in interakcija med različnimi kulturnimi, verskimi, jezikovnimi, etničnimi idr. skupnostmi 

temeljijo ne le na strpnosti, ampak tudi na enakovrednem in konstruktivnem sodelovanju 

(Viţintin, 2013). Kot pogoj za vzpostavitev miselnosti, ki temelji na načelih 

medkulturnosti, izpostavlja ozaveščanje dejstev, da današnje druţbe postajajo 

večkulturne, večetnične, večjezične, večverske itd., pa tudi dejstvo, da v druţbi 

prepoznamo in delujemo v smeri odprave prikrite in sistemsko delujoče diskriminacije 

(prav tam). 

Ko druţba doseţe to stopnjo, lahko začnemo vzpostavljati druţben sistem, ki bo 

deloval, izhajal in temeljil na enakopravnosti ter pravičnosti (Viţintin, 2013). V praksi to 

pomeni, da so poloţaji v vseh segmentih druţbenega delovanja enakovredno in pravično 

porazdeljeni in da posamezniki iz različnih skupnosti aktivno prispevajo k razvoju druţbe 

(prav tam).  

Medkulturnost zajema in posega tudi v preoblikovanje sistema vzgoje in 

izobraţevanja, največkrat se načela medkulturnosti realizirajo v modelu medkulturne vzgoje 

in izobraţevanja, ki temelji na vzpostavljanju odnosov in interakcij med posamezniki oziroma 

predstavniki različnih kultur (prav tam). Ena od temeljnih značilnosti vzpostavljanja 

medkulturne vzgoje in izobraţevanja je tudi realizacija medkulturnega dialoga. Hkrati šola 

tudi predstavlja pomembno institucijo za vzpostavitev medkulturnega dialoga, saj se ravno tu 

srečujejo posamezniki, ki so si različni v mnogih pogledih. V Beli knjigi Sveta Evrope o 

medkulturnem dialogu (2008) je slednji označen za »proces, ki zajema odprto in spoštljivo 
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izmenjavo mnenj med posamezniki in skupinami z različnim etničnim, kulturnim, verskim in 

jezikovnim poreklom in dediščino na podlagi medsebojnega razumevanja in spoštovanja. 

Zahteva svobodo in sposobnost posameznika, da se izrazi, ter tudi pripravljenost in zmoţnost 

poslušati mnenja drugih. Medkulturni dialog prispeva k političnemu, socialnemu, kulturnemu 

in gospodarskemu vključevanju ter k povezovanju druţb z različnimi kulturami. Spodbuja 

enakopravnost, človeško dostojanstvo in občutek skupnega cilja« (Bela knjiga Sveta Evrope o 

medkulturnem dialogu, 2008: 16). Ob tem velja omeniti, da je medkulturni dialog » ... po eni 

strani velik izziv sodobnega časa za posameznika in druţbo, hkrati pa tudi mogoča rešitev za 

globalne izzive, s katerimi se vedno pogosteje soočamo. Pri tem je potrebno posebno 

pozornost nameniti mladim generacijam in jim omogočiti, da razvijejo znanje, vedenje in 

veščine, ki jim omogočajo vzpostaviti medkulturni dialog in delovati v sodobni globalni 

multikulturni druţbi« (Klemenčič in Štemfel, 2011: 17).  

Skubic Ermenc (2006) medkulturnost med drugimi opredeli kot pedagoško-didaktično 

načelo, ki se realizira v okviru načrtovanj, izvedbe in evalvacije procesa vzgoje in 

izobraţevanja. Sam proces se usmerja na vzpostavljanje enakovrednega odnosa med 

dominantno večinsko in manjšinsko skupino (prav tam). Proces se rezultira tako v uveljavitvi 

enakih moţnosti za izobraţevanje kot v ohranjanju različnih identitet (prav tam). Omogoča 

razvoj solidarnega in spoštljivega odnosa, ki temelji na enakopravnosti različnih kultur, ter 

tako v okviru vzgoje in izobraţevanja omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin in 

vzpostavitev skupnih temeljev in vrednostnega sistema (Skubic Ermenc, 2006). Veliko 

avtorjev obravnava model medkulturne vzgoje in izobraţevanja. Med drugimi Banks 

izpostavi dimenzije medkulturnega izobraţevanja, med katere uvršča dimenzijo integracije, 

proces konstruiranja znanja, zmanjšanje predsodkov, pedagogiko enakopravnosti ter krepitev 

šolske kulture in socialne strukture (Banks, 1996 v Klemenčič in Štemfel, 2011). 

V slovenskem prostoru je model medkulturne vzgoje in izobraţevanja raziskovala in 

obravnavala tudi Viţintin (2017). Model medkulturne vzgoje in izobraţevanja vidi kot enega 

izmed moţnih kanalov za preoblikovanje in usmeritev druţbe v medkulturnost (prav tam). Po 

njenem mnenju gre pri slednjem za obseţen, zahteven, dinamičen in dolgotrajen proces (prav 

tam). Model medkulturne vzgoje in izobraţevanja, ki ga je oblikovala sama, temelji na 

sedmih kriterijih, to so: 

1. medkulturnost kot pedagoško didaktično načelo; 

2. sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev; 

3. učitelji z razvijajočo se medkulturno zmoţnostjo; 

4. razvoj zavedanja o večkulturni druţbi pri vseh učnih predmetih; 

5. medkulturni dialog na šoli; 

6. sodelovanje s (starši) priseljenci; 

7. sodelovanje z lokalno skupnostjo (Viţintin, 2017). 

 

7. POČUTJE UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI 

Tako Slovenija kot mnoge druge drţave v evropskem prostoru so se v zadnjih desetletjih 

na področju vzgoje in izobraţevanja posvečale vprašanju integracijske politike 

novopriseljenih učencev kot tudi vprašanju njihove uspešne, učinkovite in konkretne 

vključitve na področju poučevanja. V zadnjem obdobju je mogoče zaslediti veliko modelov 
podpornih mehanizmov, formalnih in neformalnih, ki dajejo smernice, napotke in nasvete 

za uspešno vključitev učencev priseljencev v razredno skupnost, za njihovo uspešno učenje 

slovenščine kot drugega jezika, za uspešno razvijanje njihove kulturne identitete, za 

povezovanje učiteljev z njihovimi starši oziroma s skrbniki pa tudi za uspešno celostno 



Maša Bricl (2019): Počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli, magistrsko delo Pef Ljubljana 

 

 

28  

vključitev na ravni šole kot tudi lokalne skupnosti. 

 

Nekoliko manj raziskan pa je vidik odzivanja na tovrstne modele vključevanja oziroma 

vidik povratne informacije ciljne skupine učencev. Eden izmed indikatorjev je lahko tudi 

dobro počutje učencev, ki nakazuje na učinkovito in uspešno politiko vključevanja oziroma 

na uspešen model, pristop. V nadaljevanju bomo tako vsebinsko razdelali pojem počutja 

učencev priseljencev prve generacije tako v splošnem smislu kot v kontekstu s šolskim 

okoljem. Raziskali bomo, kaj vpliva nanj oziroma kateri subjektivni in objektivni dejavniki 

vplivajo na njegovo spremenljivost. 

 

Počutje je lahko, kot kompleksen, večplasten ter dinamičen proces, rezultat notranjih, 

psihičnih in zunanjih dejavnikov. Obravnavalo in analiziralo ga je mnogo različnih avtorjev 

tako s področja pozitivne psihologije kot tudi v okviru vzgoje in izobraţevanja. Na 

omenjenem področju postaja dobro počutje učencev v razredu pomemben segment šolskega 

vsakdana, saj predstavlja enega izmed temeljnih pogojev ali relevantnih dejavnikov za 

učinkovito izvajanje kakovostnega procesa. Mnogi avtorji so raziskovali, kaj vse vpliva na 

počutje učencev v šoli in tudi kako stanje dobrega počutja učencev čim dlje ohraniti. 

 

V okviru magistrske naloge nas zanima predvsem, kakšno je počutje učencev 

priseljencev v slovenskem vzgojno–izobraţevalnem sistemu, kot eden izmed kazalnikov 

učinkovitosti impliciranih modelov vključevanja ciljne skupine učencev. Zanimajo nas 

pristopi, strategije, primeri dobre prakse ter formalne in neformalne rešitve, s katerimi 

učitelji in drugi strokovni delavci spodbujajo dobro počutje učencev priseljencev v šolskem 

prostoru, in načini, kako takšno stanje tudi ohranjajo. Mnoge drţave Evropske unije so v 

svoj šolski sistem prav tako ţe uvedle, kot del integracijske politike, modele in sisteme za 

“monitoring” počutja učencev, ki ga periodično izvajajo, prav tako pa je izvedenih ţe 

veliko meddrţavnih primerjalnih študij, ki obravnavajo vidik počutja učencev. 

Skladno s tem bomo raziskali tudi dejavnike oziroma kriterije, preko katerih lahko 

naredimo izmero počutja učencev. Podrobneje si bomo tudi pogledali, kakšna je relacija 

dobrega počutja učencev priseljencev s kvaliteto odnosa do šole kot vzgojno–izobraţevalne 

institucije in kaj jo pogojuje. Natančneje si bomo pogledali, kakšna je povezava 

identifikacije s šolo z oblikovanjem pozitivnega odnosa do šole ter kakšna je povezava 

izobraţevanja z zmoţnostjo doţivljanja dobrega počutja v šoli.  

 

7.1. OPREDELITEV (DOBREGA) POČUTJA 

Počutje kot kompleksen, večplasten in spremenljiv pojav so raziskovali ţe filozofi v 

antični Grčiji, med katerimi sta najbolj tipična predstavnika Aristotel in Demokrit (Šarotar 

Ţiţek, 2014). Aristotel med drugimi obravnava dobro počutje kot koncept sreče, ki jo opredeli 

kot »najvišji cilj človekove eksistence«, medtem ko Demokrit govori predvsem o dušnem 

miru, ki »končni smoter (telos)« opredeli kot kombinacijo srčnega miru (euthymia), srečnosti 

(euesto) in neomajne uravnoteţenosti (ataraxia) (Šarotar Ţiţek, 2014: 10-11). 

Velja prepričanje, da gre pri dobrem počutju za kompleksen konstrukt, za katerega je 

značilno » … odsotnost bolezni ali patologije; ima subjektivne (ki si jih človek sam pripisuje) 

in objektivne (ki mu jih pripisujejo drugi) dimenzije; lahko ga merimo na nivoju 

posameznikov/ljudi ali druţbe; utemeljuje elemente ţivljenjskega zadovoljstva, ki se jih ne da 

definirati, razloţiti in nanj primarno ne vpliva gospodarska rast … « (SDRN, 2005 v Šarotar 

Ţiţek, 2014: 15). Falce in Perry (1995) se strinjata, da dobro počutje vključuje »objektivne 

deskriptorje in subjektivne ocene fizičnega, materialnega, socialnega in čustvenega dobrega 
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počutja, skupaj z obsegom osebnega razvoja in namensko dejavnostjo, vse tehtano z nizom 

vrednot« (Falce in Perry, 1995 v Šarotar Ţiţek, 2014: 15).  

Izhajajoč iz filozofskih paradigem, lahko trdimo, da poznamo subjektivne in 

objektivne teorije o dobrem počutju. »Objektivne teorije trdijo, da o dobrem počutju ne 

odločajo lastne ţelje in drţa odobravanja in neodobravanja. Namesto da bi se osredotočili na 

te vrste subjektivnih stanj, je po objektivnih teorijah/merilih dobrega počutja običajno odvisno 

od objektivnih vprašanj, kot so: ali stvar ali aktivnost zadovoljuje človeške potrebe, uresničuje 

človeško naravo itd.« (Varelius, 2004  v Šarotar Ţiţek, 2014: 15). Na osnovi teh predpostavk 

sta se izoblikovali dve različni filozofiji obravnavanja dobrega počutja, natančneje hedonizem 

in eudaimonizem (prav tam). Prva filozofija opredeljuje dobro počutje kot konstrukt sinergije 

uţitka in sreče, medtem ko eudaimonizem zagovarja predpostavko, »da je dobro počutje 

sestavljeno iz več kot le sreče in temelji na aktualizaciji človeških potencialov« (Varelius, 

2004 v Šarotar , 2014: 15).  

V publikaciji Sodobne teme na področju edukacije III se sklicujejo tudi na besedno 

zvezo »psihično blagostanje«, ki predstavlja »osrednji konstrukt pozitivne psihologije«, ki 

raziskuje »optimalne človeške izkušnje in delovanje« (Kitak, 2015 v Sodobne teme, 2015: 

46). V osnovi izpostavljajo dve različni interpretaciji blagostanja, in sicer »subjektivno 

emocionalno blagostanje« in »psihološko blagostanje« (Cerar, 2015 v Sodobne teme, 2015: 

92-93). Subjektivno emocionalno blagostanje temelji na predpostavkah hedonističnega 

modela znotraj pozitivne psihologije, medtem ko psihološko blagostanje temelji na 

paradigmah eudaimonskega modela (prav tam). Prvo nastane kot »posledica prisotnosti 

pozitivnih čustev in odsotnosti negativnih občutkov, zadovoljstva z raznimi področji v 

ţivljenju ter nekega splošnega zadovoljstva z ţivljenjem« (prav tam). Natančneje gre za 

dinamični koncept, ki v svoji večdimenzionlni strukturi vključuje »subjektivne socialne in 

psihološke dimenzije ter odnos do zdravja (Ryan in Deci, 2001 v Kitak, 2015: 46). Poudarjajo 

pa tudi koncept psihološkega blagostanja oziroma drugače tudi »dobrobit«, ki se nanaša na 

zadovoljstvo človeka, ţivečega v skladu z izbranimi vrednotami (Musek,  2010  v Kitak, 

2015). Dobrobit je stanje, ki se osredinja »na smisel in samorealizacijo ter definira blagostanje 

s stopnjo optimalnega izkustva in delovanja skupaj z dobrim počutjem, s srečo, z optimizmom 

itn. (Musek,  2010  v Kitak, 2015: 46). 

Tudi PISA (Programme for International Student Assessment) je med drugimi 

raziskovala vidik počutja. Sklicujejo se na interpretacijo dobrega počutja kot kompleksnega in 

multidimenzionalnega konstrukta, ki ne more biti korektno izmerjen z enim samim 

indikatorjem znotraj posameznega segmenta (Borgonovi in Pál, 2016 v PISA Volume III, 

2015). Dobro počutje učencev se nanaša na psihološke, kognitivne, socialne in fizične 

funkcije in zmoţnosti, da lahko učenci ţivijo srečno in izpolnjeno ţivljenje (prav tam). 

Omenjena definicija podpira pristop, temelječ na otrokovih pravicah, ki poudarja pravice 

otrok do srečnega ţivljenja, z moţnostjo nenehnega razvoja (prav tam). Tudi z vidika 

splošnega razvoja se poudarja pomembnost razvoja otrokovih zmoţnosti in potencialov z 

namenom spodbujanja dobrega počutja učencev v prihodnosti (Ben-Arieh et al., 2013 v PISA 

Volume III, 2015). 

Statham in Chase (2010) raziskujeta počutje otrok in kako je le-to koncipirano na 

področju šolstva v Veliki Britaniji. Izpostavljata definicijo dobrega počutja, ki ga lahko 

razumemo tudi kot kvaliteto človeškega ţivljenja (prav tam). Sta menja, da gre pri dobrem 

počutju za dinamično stanje, ki ga lahko interpretiramo tako v okviru objektivnih kot tudi 

subjektivnih meril. Med objektivna merila prištevata gospodinjski dohodek, moţnosti 

izobraţevanja in zdravstveni status, med subjektivna merila dobrega počutja pa srečo ter 
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posameznikove percepcije doseganja kvalitetnega ţivljenja in zadovoljstva (Statham in 

Chase, 2010). 

7.2. DOBRO POČUTJE IN IDENTIFIKACIJA 

Počutje učencev v veliki meri vpliva na to, kakšen odnos bodo razvili do šole. Logično 

lahko predpostavljamo, da bo učenec, ki se počuti v šoli dobro, razvil boljše in kvalitetnejše 

odnose kot učenec, ki se v šoli večino časa ne počuti dobro. V ospredje postavljamo predvsem 

odnos do dela v šoli, do učenja, do šole kot izobraţevalne institucije, pa tudi odnos do drugih 

učencev, učiteljev in drugih pedagoških delavcev na šoli. Eden izmed temeljnih dejavnikov, 

ki znatno vplivajo na kvaliteto omenjenih odnosov, je tudi zmoţnost identifikacije.  

Mnogi raziskovalci na pedagoškem področju raziskujejo tudi proces identifikacije v 

povezavi s šolo. Raziskujejo, kako poteka proces identifikacije učencev s šolo, kaj vse vpliva 

na proces identifikacije in kakšne posledice ima v različnih segmentih na vedenje učenca. V 

slovenskem pedagoškem prostoru ni mogoče najti veliko literature o identifikaciji učencev s 

šolo. O slednji še največ govorijo Munda, Macura in Peček (2013), ki so raziskovale pomen 

šolanja za romske učence v Sloveniji v povezavi z njihovo zmoţnostjo identificiranja s šolo. 

Izpostavljajo interpretacijo identifikacije s šolo po Voelkl (1997), ki pravi, da ima omenjen 

proces dve razseţnosti oziroma dimenziji, in sicer »imeti občutek pripadnosti šoli ter stopnja 

identifikacije v povezavi z vrednotenjem šole in šolskih rezultatov« (Voelkl, 1997 v Munda, 

Macura Milanović in Peček, 2016: 60). Izhajajoč iz obeh interpretacij, ugotavljajo, da je lahko 

»čustveni in fizični odmik romskih učencev od šole povezan z njihovo nezmoţnostjo, da se 

identificirajo s šolo« (prav tam). Rešitev vidijo v sistematični spremembi učnih programov, »  

… in to tako, da bodo vključevali romsko kulturo ter upoštevali predznanje in izkušnje 

romskih učencev, obenem pa je treba spremeniti tudi načine poučevanja in predvsem odnose, 

ki jih z romskimi učenci vzpostavljajo učitelji (prav tam). 

Proces identifikakcije nekoliko podrobneje raziskujejo in obravnavajo tuji avtorji. 

Osrednji pojav raziskovanja je največkrat povezava posameznika z institucijo, natančneje s 

šolo (Voelkl, 1997). Kot je bilo ţe omenjeno, med drugimi proces natančneje obravnava 

Voelk (1997). V članku z naslovom »Identifikacija s šolo« vsebinsko obravnava proces 

identifikacije in predstavi raziskavo, narejeno med 1335 učenci v osnovnih šolah po Ameriki 

(Voelkl, 1997). Predpostavlja, da je čustvena in fizična odsotnost učencev iz šolskega prostora 

pogojena z nezmoţnostjo identifikacije učencev s šolo (prav tam). V osnovi identifikacijo s 

šolo interpretira po Finnu (1989), in sicer na dva načina, kot občutek pripadnosti šoli in 

dojemanje šole oziroma šolskih doseţkov kot vrednote. Koncept občutka pripadnosti šoli 

vključuje širok spekter občutkov učenca, kot naprimer občutek, da je pomemben del šolske 

skupnosti, da je sprejet in spoštovan, da mu je v ponos biti del šolske skupnosti ter da dojema 

šolo kot del svoje osebne identitete (Voelkl, 1997). Koncept razumevanja šole kot vrednote je 

prav tako mogoče razširiti na razumevanje šole kot vrednote v smislu druţbene institucije in 

kot sredstvo za doseganje osebnega napredovanja (prav tam). 

Identifikacija učenca s šolo je pomemben in nezanemarljiv faktor, ki ga je pomembno 

upoštevati ob vključevanju učenca v redni pouk. Pozitivna identifikacija s šolo spodbuja 

primerno vedenje v šoli, pozitivno vpliva na samega učenca, saj se čuti del šolske in razredne 

skupnosti. Počuti se dobrodošlega, sprejetega, varnega in spoštovanega. V ponos mu je biti 

del šolske skupnosti, to pa posledično pozitivno vpliva na njegovo stopnjo aktivnosti znotraj 

šolskega okolja in posledično na njegov učni napredek. Motiviran je za sodelovanje tako pri 

rednem pouku kot v šolskih in obšolskih projektih oziroma dejavnostih. Šola kot vrednota se 

ob visoki stopnji identifikacije umešča visoko v vrednostni sistem posameznega učenca. 

Vzporedno s tem je razumljivo, da učenec šolanje, učenje in šolski uspeh dojema kot vrednoto 
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in izhodišče za osebnostno ter poklicno napredovanje. Percepcija šole, učenja in šolskega 

uspeha kot vrednote deluje kot vir notranje motivacije pri učencu. Identifikacija s šolo je, kot 

smo ugotovili, pomemben psihološki mehanizem, ki ga je smiselno upoštevati in spodbujati 

ob vključevanju učencev priseljencev. 

 7.3. RAZISKAVE POČUTJA OTROK V ŠOLI 

V zadnjih desetletjih se je predvsem v evropskem prostoru začelo nekoliko več pozornosti 

posvečati merjenju in spremljanju počutja otrok na področju šolstva. Obstaja veliko 

mednarodnih zdruţenj in organizacij, ki izvajajo spremljanje počutja otrok, na podlagi 

katerega predlagajo okvirne smernice in moţnosti za izboljšavo ter nadgradnjo kakovosti 

šolskih sistemov. V Sloveniji sicer še nimamo enotnega sistema za merjenje trenutnega ali 

dolgoročnega počutja učencev v šolskem prostoru, obstajajo pa nekatere dobre prakse in 

neformalne izvedbe slednjega. V mednarodnem merilu pa je bilo izvedenih ţe kar nekaj 

projektov, katerih osrednja tema je bila ugotavljanje in merjenje počutja otrok v šoli. 

Multinacionalen projekt za spremljanje in merjenje dobrega počutja otrok je bil 

izveden leta 1996  (Statham in Chase, 2010). V omenjen projekt so bili vključeni strokovnjaki 

iz 28 drţav, za cilj pa so si zadali predvsem izboljšati moţnosti za spremljanje in merjenje 

splošnega poloţaja otrok po svetu ter ustvariti mednarodno mreţo sodelavcev (prav tam). 

Sistem za spremljanje in merjenje počutja otrok je bil osnovan na podlagi šestdesetih 

indikatorjev, razdeljenih v pet kategorij, in sicer: varnost in fizično stanje, osebno ţivljenje, 

javno ţivljenje, ekonomski viri otroka, aktivnosti otroka (prav tam).  Kazalniki za merjenje 

teh podatkov temeljijo na podatkih iz nacionalnih in mednarodnih raziskav (kot so PISA, 

HBSC in SILC)
7
, pa tudi na informacijah, zbranih za upravne in statistične namene v vsaki 

drţavi (Statham in Chase, 2010). 

Unicefovo poročilo o revščini med otroci in blaginji otrok v »bogatih« državah 

(UNICEF, 2007) se osredinja na primerjavo podatkov o blaginji otrok, zbranih 21 drţavah. 

Podatki so bili razdeljeni v šest krovnih kategorij oziroma področij, in sicer: materialna 

blaginja, izobraţevalna blaginja, zdravje in varnost, druţinski in medsebojni odnosi, vedenje 

in tveganja ter subjektivna blaginja (Statham in Chase, 2010). Študija je bila deleţna nekaj 

kritik zaradi omejenih in nenatančno opredeljenih podatkov oziroma zaradi nerazčlenjenih 

podatkov po značilnostih otrok, kot so starost, spol in etnična pripadnost (prav tam). Prav tako 

ni bil opredeljen in raziskan mnogoplasten in večdimenzionalen vidik počutja otrok ter 

interakcija oziroma vzročna povezava med preučevanimi dejavniki in blaginjo otrok (Statham 

in Chase, 2010). 

Unicefova študija o primerjavi blaginje otrok je slednjo primerjala na podlagi zbranih 

podatkov iz tridesetih drţav OECD (Statham  in Chase, 2010). Način merjenja je bil 

spremenjen z namenom osredinjenja na dejavnike,  na katere bi lahko vplivale vladne politike 

(prav tam). Glede na prejšnjo izvedeno Unicefovo primerjavo/študijo,  so bile dodane 

kategorije, kot so stanovanje, okolje in kakovost šolskega ţivljenja, odstranjena pa je bila 

kategorija subjektivna blaginja otrok (prav tam). Tudi omenjena študija je bila deleţna nekaj 

kritik z vidika zanesljivosti in veljavnosti. OECD sicer  nadaljuje s svojim delom na tem 

področju, vključno z nenehnim razvojem zbirke podatkov o dobrem počutju otrok, ki 

vključuje rezultate, občutljive na različne starostne skupine in kontekstualne spremenljivke 

(Richardson, 2009 v Statham in Chase, 2010: 7). 

                                                 
7
 Kratice se nanašajo na »Program for International Student Assessment (PISA)«; »Health Behaviour in School 

Aged Children (HBSC)« in »Statistics on Income and Living Conditions (SILC)« (Statham in Chase, 2010: 7). 
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Indeks dobrega počutja otrok v Evropi je tudi ena izmed mednacionalnih primerjav, ki 

vključuje 27 drţav članic Evropske unije, Norveške in Islandije (Bradshaw in Richardson, 

2009 v Statham in Chase, 2010). Indeks je strukturiran na osnovi sedmih področij, in sicer: 

zdravje otrok, subjektivno počutje, osebna razmerja, materialna sredstva, izobraţevanje, 

obnašanje in tveganje ter nastanitev in okolje (prav tam). 

»Kidscreen-52« je vprašalnik, razvit z namenom laţjih mednarodnih primerjav. 

Temelji na kvalitativni raziskavi otrok in mladih o njihovem blagostanju (Ravens-Sieberer et 

al., 2005 v Statham in Chase, 2010). Vprašalnik sestoji iz 52 področij, razdeljenih v 10 

krovnih izhodišč, med katerimi so tudi fizično zdravje, razpoloţenje in čustva, domače 

ţivljenje, šolsko okolje, druţbeno sprejemanje in otrokovo dojemanje njihovih finančnih 

virov itd (prav tam).Vprašalnik je bil uporabljen v praksi v okviru različnih raziskav, v katerih 

je bilo skupno zajetih pribliţno 22 tisoč otrok, starih od 8 do 18 let, v dvanajstih evropskih 

drţavah (prav tam). 

»Young lives« (2018) je mednarodni raziskovalni projekt, koordiniran s strani 

Univerze Oxford. Izpostavlja predvsem potrebo po širšem razumevanju blaginje otrok v 

kulturno in lokalno kontekstualiziranih okoliščinah. Omenjen projekt je zastavljen 

dolgoročno, saj sledi 12 tisoč otrokom ţe več kot 15 let, ki odraščajo v štirih različnih drţavah 

s statusom drţave v razvoju (prav tam). V okviru projekta raziskujejo, kako revščina vpliva na 

počutje otrok (Young lives: A longitudinal study into children and youth around the world, 

2018). 

Indeks dobrega počutja otrok in mladih je sistem merjenja dobrega počutja, omejen na 

področje ZDA, ustanovila ga je Fondacija za razvoj otrok (Statham in Chase, 2010). Spremlja 

trende v kvaliteti dobrega počutja otrok, starih od 0 do 18 let, skozi daljše časovno obdobje 

(Statham in Chase, 2010). 

7.4. RAZISKAVE O DOBREM POČUTJU OTROK PRISELJENCEV 

7.4.1. TUJE RAZISKAVE 

Barstad (2017) je v izdani publikaciji predstavil nabor raziskav, ki obravnavajo 

počutje novopriseljenih ljudi na Norveškem. Raziskave so bile zastavljene tako, da so se v 

večini osredinjale na vprašanja, ali so priseljenci deleţni boljšega ţivljenja v novi drţavi, 

ali dosegajo enak nivo kakovosti dobrega počutja kot večinsko prebivalstvo, kje je razlog 

za razlike v počutju, če obstajajo, ter kako priseljevanje vpliva na kvaliteto ţivljenja 

večinske druţbe (prav tam). Predvsem rezultati longitudinalnih raziskav so pokazali, da v 

splošnem novopriseljeni ljudje dosegajo višje ravni dobrega počutja v drţavi gostiteljici 

(prav tam). Seveda je veliko odvisno od politike izbrane drţave in tudi dejstvo,  iz katere 

drţave prihajajo ljudje. Zaslediti je mogoče povezavo, da so ljudje, ki se priselijo v 

»bogatejšo« drţavo, zadovoljnejši in se bolje počutijo od tistih, ki se priselijo v drţavo s 

statusom »revnejše« drţave (prav tam). Izhajajoč iz rezultatov raziskav, so priseljenci 

nekoliko manj zadovoljni z ţivljenjem in bolj izpostavljeni čustveno negativnim izkušnjam 

kot večinsko prebivalstvo (prav tam). Priseljenci kaţejo tudi tendenco po doseganju višje 

stopnje posttravmatskih stresnih motenj in drugih teţav duševnega zdravja kot večinsko 

prebivalstvo (Barstad, 2017). 

 

Meneses Fernandes, Mendes in CastroTeixeira (2012) so ocenjevali počutje otrok s 

pomočjo sestavljenih, multidimenzionalno povzetih indeksov. Gre za enega najnovejših 

smernic na področju merjenja počutja otrok. Omenjeni sestavljeni indeksi upoštevajo 

subjektivne perspektive otrok o njihovem lasten počutju (prav tam).  Dobljeni rezultati in 

ugotovitve, ki temeljijo na vzorcu 1246 otrok, vpisanih od 3. do 6. razreda osnovne šole, ki se 
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nahajajo v severni regiji Portugalske, osvetljujejo dve pomembni ugotovitvi (prav tam). 

Izobrazbeno ozadje in poklicni status staršev spadata med pomembnejše dejavnike, ki imajo 

velik vpliv na dobro počutje otrok (prav tam). Ugotovili so tudi, da kaţejo otroci, izhajajoč iz 

gospodinjstev z dvojnim ali tujim drţavljanstvom, tendenco slabšega počutja od tistih s 

portugalskim drţavljanstvom oziroma od večinskega prebivalstva (prav tam). 

Perreira in Ornelas (2011) sta raziskovali predvsem vidik zdravja otrok kot dejavnik, ki 

bistveno vpliva na dobro počutje otrok (Ornelas in Perreira, 2011). Ugotovili sta, da slabo 

zdravje otrok prispeva k niţjemu socialno-ekonomskemu poloţaju v odrasli dobi, da nizek 

socialno-ekonomski status staršev prispeva k slabšemu zdravju otrok v naslednji generaciji 

(prav tam). Temu ciklu so še toliko bolj podvrţene ranljive in manjšinske skupine, vključno z 

otroki priseljenci (prav tam).  Zagovarjata predpostavko, da lahko s spodbujanjem dobrega 

počutja in čustvenega zdravja otrok priseljencev strokovnjaki in oblikovalci politike 

vključevanja izboljšajo dolgoročne gospodarske moţnosti naslednje generacije (prav tam). 

7.4.2. SLOVENSKE RAZISKAVE 

Jović Mićković (2016) je raziskovala pojav čustvenih in vedenjskih teţav učencev 

priseljencev ob prehodu v nove ţivljenjske razmere. Selitev je za otroke priseljence v novo 

okolje velika sprememba, hkrati pa »navajanje na novo okolje, drugačno kulturo in navade, 

učenje novega jezika in spoznavanje novih ljudi od otrok nenadoma in naenkrat zahteva 

dodaten napor, ki lahko povzroči hudo stisko v ţe tako ranljivem obdobju« (Jović 

Mićković, 2016: 6). Ob verjetni preobremenjenosti celotne druţine je lahko otrok ob 

dodatnem doţivljanju nerazumevanja ali nesprejetosti s strani novega okolja deleţen 

čustvenih in vedenjskih stisk (prav tam). Avtorica izpostavlja tudi ključne dejavnike, ki 

vplivajo pozitivno in negativno na pojav čustvenih in vedenjskih teţav otroka. »Negativni 

dejavniki, ki so zaznamovali določene otroke iz naše raziskave ter prispevali k pojavu 

čustvenih in vedenjskih teţav, so: neurejeni odnosi v druţini, pogosti konflikti med starši, 

finančna stiska in brezposelnost, niţja izobrazba, neustrezen vzgojni pristop in emocionalni 

odnos staršev, prav tako tudi izguba enega izmed staršev (smrt ali ločitev). V urejeni 

druţini, kjer so starši visoko izobraţeni in kjer so pravila in vrednote jasno opredeljena, ne 

glede na trenutno finančno stisko,  lahko v druţinskih odnosih zaznamo tesno medsebojno 

povezanost, z veliko ljubezni in podpore. Otroka sta kljub začetnim čustvenim teţavam 

zaradi selitve hitro premagala stisko in sta učno uspešna, ambiciozna, motivirana, 

samostojna, samozavestna in imata boljšo samopodobo« (Jović Mićković, 2016: 6). 

 

Haramija (2016) je raziskovala sprejetost otrok priseljencev med vrstniki v osnovni 

šoli in vidik dobrega počutja pri učencih priseljencih. Kvantitativna raziskava je bila 

izvedena s pomočjo anketnih vprašalnikov na 344 učencih, med katerimi je bila polovica 

učencev priseljencev, druga polovica pa njihovih vrstnikov. Rezultati raziskave so pokazali, 

»da je razumevanje in znanje slovenskega jezika ključnega pomena za dobro počutje otrok 

priseljencev v šoli in za njihovo sprejetost med vrstniki. Če učenci priseljenci ne razumejo 

slovensko, so v šoli manj uspešni in se počutijo manj sprejete, hkrati pa tudi vrstniki tiste 

sošolce priseljence, ki slabše ali sploh ne govorijo slovensko, slabše sprejemajo« 

(Haramija, 2016: 11). 

 

Ošlak (2016) je v svojem delu, med drugim, prav tako raziskovala počutje učencev 

priseljencev. Narejena je tudi primerjava počutja učencev na domači šoli in šoli gostiteljici. 

V vzorec je bilo zajetih osem učencev priseljencev, s katerimi je izvedla polstrukturirane 

intervjuje. Ugotovila je, da učenci ohranjajo domačo šolo v lepem spominu, a nihče od 

intervjuvanih se ne bi vrnil nazaj. Na šoli gostiteljici so se sprva počutili nelagodno. 

Sčasoma so navezali stike in dosegli dobro počutje tudi na novi šoli (Ošlak, 2016). 
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Globačnik (2018) je v svoji magistrski nalogi obravnavala integracijo otrok priseljencev 

v osnovno šolo. V okviru empiričnega dela je raziskovala tudi, kakšno je splošno počutje 

otrok priseljencev v šoli. Na vzorcu petih učencev iz 4., 6. in 7. razreda osnovne šole je 

ugotovila, da je splošno počutje omenjenih otrok dobro (Globačnik, 2018).  

7.4.3. RAZISKAVE O POČUTJU V POVEZAVI Z IDENTIFIKACIJO S ŠOLO 

V Sloveniji je Milharčič Hladnik (2013) raziskovala proces identifikacije v povezavi s 

sposobnostjo sprejemanja novega okolja otrok priseljencev. Ugotavlja, da sta sposobnost 

sprejemanja novega okolja in identifikacija otroka priseljenca z novim okoljem močno 

povezani in soodvisni od konstrukta lastne identitete otroka (prav tam). Ob tem navaja 

Medico, ki izpostavi ugotovitve glede migrantov, da »ima njihova identiteta v novem 

okolju toliko moţnosti, kolikor je razlik (jezikovnih, etničnih, kulturnih itd.) med njimi in 

domačini« (Medica, 2004 v Milharčič Hladnik, 2013: 13). Ob tem pa opozarja, da so 

identitetne spremembe migranta občutljivejše in ranljivejše, saj so podvrţene tudi 

druţbeno-političnim oviram, predsodkom in povečini negativnim odnosom večinskega 

prebivalstva do priseljencev (Milharčič Hladnik, 2013).   

 

Tudi Voelkl (1997) je zmoţnost identificiranja s šolo raziskovala na vzorcu, ki ga je 

dodatno rasno in spolno diferencirala, in sicer je raziskovala razlike v identifikaciji s šolo med 

Afroameričani in belci ter med fanti in dekleti. Kot razlog za rasno razlikovanje navaja trditve 

nekaterih avtorjev, da je nezmoţnost identifikacije s šolo bolj pogosta pri afroameriških 

učencih (prav tam). Raziskava je pokazala, da (glede na rasno razlikovanje) afroameriški 

učenci dosegajo višjo stopnjo identifikacije s šolo kot belci. Gledano iz spolnega vidika, so 

dekleta kazala večjo zmoţnost identifikacije kot fantje. Ob tem poudarja, da kljub temu da so 

afroameriški otroci dosegali višjo stopnjo identifikacije, njihovo dobro počutje ob tem ni v 

večji meri pripomoglo k učnemu doseţku. Avtorica prav tako ugotavlja, da sta bila 

posameznikov doprinos k razredni dinamiki oziroma stopnja sodelovanja med poukom  in 

učni doseţek ključna kazalnika zmoţnosti identifikacije. Prav tako izpostavlja, da nizka raven 

motivacije in interesa za učenje ter podcenjevanje in zapostavljanje šolskih vrednot večkrat 

privedejo do nezmoţnosti vključevanja v proces rednega pouka ter pomanjkanja pozornosti 

oziroma motenja izvajanja samega pouka (Voelkl, 1997). 

Omenjena vedenja so potencialna osnova za razvoj bolj odklonilnih vedenj, kot so 

namerna odsotnost od pouka, izostajanje od pouka brez upravičenih razlogov, izpis iz šole, 

nasilno vedenje itd. (prav tam). Avtorica predpostavlja, da obstaja korelacija med odklonilnim 

in nezaţelenim vedenjem in učenčevimi občutki nepripadnosti šolski skupnosti ter 

zapostavljanjem šole in učnih doseţkov kot vrednote, povedano drugače, avtorica trdi, da 

obstaja povezava med pojavom odklonilnih vedenj in nezmoţnostjo identificiranja s šolo 

(Voelkl, 1997).  Medtem ko na drugi strani učenci, ki razvijejo občutek pripadnosti šoli, 

dojemajo sebe kot del šolske skupnosti, se čutijo sprejete in spoštovane, se v šoli dobro 

počutijo, se aktivno vključujejo v pedagoški proces in jim šola ter učenje predstavljata 

pomembni vrednoti, razvijejo visoko zmoţnost identifikacije s šolo (prav tam). 

Maxwell, J. Reynolds, Lee,
 
Subasic in Bromhead (2017) so med drugimi raziskovali tudi 

vpliv šolske klime in procesa identifikacije s šolo na učni uspeh. Prišli so do zaključka, da je 

šolska klima eden izmed ključnih faktorjev na področju učenčevega učenja in posledično 

doseganja njegovih učnih doseţkov (prav tam). Osrednji predmet raziskovanja je bil proces 

identifikacije s šolo, kot potencialni psihološki mehanizem, s pomočjo katerega je mogoče 

razloţiti  korelacijo med šolsko klimo in učnim doseţkom (prav tam). Skladno z napovedmi 

so rezultati raziskave pokazali, da učenčeva percepcija razumevanja šolske klime v veliki 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maxwell%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29259564
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reynolds%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29259564
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Subasic%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29259564
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meri vpliva na učenčev učni doseţek, celoten proces pa spremlja in uravnava psihološka 

identifikacija učenca s šolo (prav tam).  

7.3. STRATEGIJE SPODBUJANJA DOBREGA POČUTJA PRI UČENCIH 

PRISELJENCIH: PRIMERI DOBRE PRAKSE 

Dejstvo je, da gre pri počutju za kompleksen, večplasten in spremenljiv proces, na 

katerega vplivajo tako notranji (subjektivni) kot zunanji (objektivni) dejavniki. Ko govorimo 

o strategijah spodbujanja dobrega počutja, lahko slednjega štejemo kot enega izmed zunanjih 

(objektivnih) dejavnikov. Z vidika procesa vključevanja učencev priseljencev v slovenski 

vzgojno–izobraţevalni prostor je največ pozornosti namenjeno vključevanju na jezikovni, 

kulturno–socialni ravni in na ravni izobraţevanja. Poenoten sistemski model za spodbujanje 

dobrega počutja otrok priseljencev v slovenskem šolskem sistemu še ni razvit in 

implementiran. Trenutno smo na točki oblikovanja splošnih smernic in strategij ter izvajanja 

neformalnih modelov, ki so v domeni posameznih učiteljev na ravni razrednih skupnosti 

posameznih šol. 

Dobro počutje otrok priseljencev bi lahko tako interpretirali kot enega izmed kazalnikov 

uspešne vključitve ciljne skupine učencev oziroma kot posledico le-tega. Ob predpostavki, da 

so različni neformalni in formalni modeli za učinkovitejše vključevanje otrok priseljencev 

prve generacije v šolo sočasno interpretirani kot strategije za spodbujanje dobrega počutja 

otrok, jih lahko v slovenskem vzgojno–izobraţevalnem prostoru najdemo kar nekaj. Vse 

večjo vlogo prevzemajo tudi nevladne organizacije, društva in izobraţevalne inštitucije, ki 

izvajajo projekte in delavnice za učinkovitejše vključevanje (učencev) priseljencev tako v 

šolsko kot širšo lokalno skupnost in se smiselno povezujejo s šolami oz. z drugimi 

izobraţevalnimi ustanovami. V nadaljevanju tako navajamo nabor projektov in delavnic, ki so 

se izvajali v preteklosti ali pa so še vedno aktualni. Ob tem kaţe izpostaviti, da gre povečini 

za kratkoročne rešitve (ponavadi za obdobje izvajanja delavnic in projektov oziroma toliko 

časa, kot dopuščajo zagotovljena finančna sredstva), medtem ko primanjkuje primerov 

ustaljenih stalnih šolskih praks. 

Projekt »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev« (Popestrimo 

šolo 2017-202 - izobraţevanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih, 2017) se 

izvaja v obdobju od 13. 6. 2016 do 30. 9. 2021. Omenjen projekt vključuje in pokriva dve 

vsebinski področji, in sicer program »Le z drugimi smo« ter  program »Izzivi medkulturnega 

sobivanja« (prav tam). 

V okviru programa »Le z drugimi smo« (Projekt »Le z drugimi smo«, 2016) se izvaja pet 

16-urnih seminarjev, ki so usmerjeni v ozaveščanje pomena spoštovanja različnosti, 

spoštljivega sobivanja v večkulturnih druţbah in medkulturnega sodelovanja. Vse zaposlene 

na področju vzgoje in izobraţevanja spodbujajo k učinkovitemu medsebojnemu  sodelovanju, 

spoštljivi komunikaciji,  konstruktivnemu in nenasilnemu reševanju konfliktov in k 

medkulturnemu dialogu v šoli in druţbi (prav tam). Tovrstne tematike obravnavajo v petih 

seminarjih: 

- ţiveti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina; 

- ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi; 

- spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij; 

- izzivi sodobne druţbe v šoli in vrtcu; 

- medkulturni odnosi in integracija v vzgojno–izobraţevalni praksi (prav tam). 

Cilj programa »Izzivi medkulturnega sobivanja« (Projekt »Le z drugimi smo«, 2016) je 

»prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti 
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vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz 

drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno–izobraţevalni sistem« (prav tam). 

Program se osredinja predvsem na zagotavljanje usposabljanj in izobraţevanj za strokovne 

delavce, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter na usposabljanje strokovnih delavcev – 

multiplikatorjev za delo z otroki priseljenci (prav tam). 

Program »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«, poznan tudi pod okrajšavo 

»SIMS« (2017), se izvaja pod okriljem programa »Izzivi medkulturnega sobivanja«. Program 

skrbi za organizacijo in realizacijo neposrednih vzgojno–izobraţevalnih aktivnosti z otroki 

priseljencev in njihovimi druţinami v okviru šole (prav tam). Zajema aktivnosti v skoraj vseh 

aspektih vzgojno–izobraţevalnega procesa. Med aktivnostmi je mogoče najti tudi opis 

izvajanja uvajalnice, nadaljevalnice, individualnega programa za učence priseljence, učenja 

slovenščine kot drugega jezika, nadaljevalnega tečaja slovenščine, učenja slovenskega jezika 

za starše otrok priseljencev, dejavnosti za ohranjanje maternih jezikov in kulture otrok 

priseljencev, medkulturnega druţenja otrok in staršev, razvijanja podpornih okolij v lokalni 

skupnosti in aktivacije večinskega prebivalstva itd. (prav tam). 

Projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja« (Baloh, Jelen Madruša, 

Štirn in Šibilja, 2015) je potekal v obdobju od novembra  2013 do septembra 2015. Projekt je 

bil namenjen izboljšanju usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje 

učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraţevanje (prav tam). Aktivnosti v okviru 

projekta so bile usmerjene v realizacijo štirih primarnih ciljev, in sicer: 

- »zagotoviti uspešno integracijo otrok priseljencev v novo okolje in preko tega 

prispevati k boljši kakovosti njihovega ţivljenja, večjih moţnostih razvijanja njihovih 

potencialov, bodočega uveljavljanja na trgu dela; 

- preko vzpostavitve mreţe učiteljev – multiplikatorjev in mreţe šol, vključenih v 

projekt – zagotoviti dolgoročnost rezultatov in izvajanje programa UVOP (Uspešno 

vključevanje otrok priseljencev) v osnovnih in srednjih šolah; 

- preko vzpostavitve mreţe v projektu sodelujočih strokovnjakov prispevati k 

zagotavljanju širše dostopne strokovne podpore učiteljem za izvajanje programa 

UVOP; 

- preko promocijskih aktivnosti projekta prispevati k razvijanju medkulturnosti v 

druţbi« (Baloh, Jelen Madruša, Štirn in Šibilja, 2015: 4). 

Publikacija »Aktivno za strpnost« (Čebular, 2017) je rezultat delavnic, ki jih je urad vlade 

za komuniciranje izvedel v sodelovanju z organizacijo Sloga z namenom  ustvarjanja in 

širjenja ozračja strpnosti, spoštovanja in sprejemanja različnih etničnih skupin, beguncev in 

migrantov v celotni slovenski druţbi. V njej je mogoče najti kratka in praktična priporočila, 

namenjena lokalnim skupnostim, organizacijam, šolam, društvom in tudi posameznikom, kaj 

lahko naredijo v smeri večjega in učinkovitejšega sprejemanja in integracije priseljencev 

(prav tam).  

»Pripravljalnica« (Vključenost priseljencev v vzgojno–izobraţevalni sistem Republike 

Slovenije, 2016: 9) je proces, ki je bil razvit znotraj projekta »Za medkulturno sobivanje«. 

Pripravljalnica se razume kot prvi korak k uvajanju enotnega in sistematičnega procesa 

vključevanja učencev priseljencev v slovenski vzgojno–izobraţevalni prostor (prav tam). 

Pripravljalnica zajema socialno in jezikovno integracijo učencev priseljencev in je zasnovana 

na individualiziranem pristopu (prav tam). Sam proces je razdeljen na dve ločeni obdobji, in 

sicer na uvajalnico, pred pričetkom šolanja, in  nadaljevalnico, ki se izvaja med poukom 

prvega leta šolanja (prav tam).  
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»Uvajalnica« (Vključenost priseljencev v vzgojno–izobraţevalni sistem Republike 

Slovenije, 2016: 12-13) je, kot ţe samo ime pove, program, namenjen uvajanju in sprejemu 

otrok priseljencev v novo šolsko okolje. V sam proces so vključeni tudi njihovi starši. 

Program se izvaja 20 ur, v tem času pa se izvajajo aktivnosti in dejavnosti, namenjene 

spoznavanju učencev priseljencev (prav tam). Učenci imajo tudi  moţnost predstaviti sebe in 

drţavo izvora v maternem jeziku. Namen uvajalnice je tako izvedba različnih aktivnosti, 

preko katerih učenci priseljenci pridobijo zaupanje in občutek varnosti ter sprejetosti. 

Uvajalnica hkrati učiteljem daje moţnost, da ţe v uvajalnem tednu spozna otroka. Z 

organizacijskega vidika je otrok v tem času ţe seznanjen z razrednikom, urnikom, šolskim 

prostorom. Prav tako začne spoznavati jezik okolja in kulturo. V tem času se prične izvajati 

tudi učenje osnovnega besedišča za sporazumevanje v slovenščini, znanje slovenščine kot 

drugega jezika pa nadgrajuje kasneje v nadaljevalnici ter pri pouku (prav tam). 

»Nadaljevalnica« (Vključenost priseljencev v vzgojno–izobraţevalni sistem Republike 

Slovenije, 2016: 11-12) predstavlja drugo fazo vključevanja učencev priseljencev v redni 

pouk. Primarni namen je »pripraviti udeleţence za pripravo, izvajanje in evalviranje 

individualnih načrtov aktivnosti in izvajanje didaktičnih prilagoditev« (prav tam). V okviru 

nadaljevalnice se tako sam proces osredinja na individualni načrt aktivnosti učenca 

priseljenca, hkrati pa je namen smiselno realizirati didaktično-metodične prilagoditve za 

učinkovito vključevanje in nadaljnjo podporo priseljenim otrokom v okviru rednega vzgojno–

–izobraţevalnega procesa (prav tam).
8
  

8. SKLEP TEORETIČNEGA DELA 

Teoretični del magistrske naloge nudi sistematičen pregled relevantnih področij, ki so 

povezana z osrednjimi temami in pojmi magistrske naloge. Osrednje teme naloge, to so 

migracije, učenci priseljenci, počutje in identifikacija učencev priseljencev, smo vsebinsko 

razdelali, opisali in predstavili izsledke in ugotovitve raziskav. V nalogi smo obravnavali tudi 

procese, povezane z vključevanjem priseljencev v širše in oţje (vzgojno–izobraţevalno) 

okolje. Med drugimi smo predstavili pojem integracije, inkluzije, medkulturnosti in model 

medkulturne vzgoje. Pojmi so si na prvi pogled podobni, a po vsebinski obravnavi lahko 

zaključimo, da je vsak pojav specifičen in samosvoj proces, čeprav se med seboj povezujejo 

in so soodvisni.  

Osredinili smo se  na pomen dobrega počutja kot osrednje teme naloge. Pojem (dobro) 

počutje smo definirali in ga predstavili tudi v kontekstu šole. Obravnavali smo pomembnost 

dobrega počutja pri učencih priseljencih. Sam proces smo obravnavali tudi v povezavi z 

identifikacijo. Ugotavljali smo, kako sta si procesa soodvisna in kako ključen je pomen 

identifikacije učenca s šolo pri doseganju dobrega počutja. Predstavili smo tuje in domače 

raziskave na področju dobrega počutja otrok priseljencev in identifikacije. Navedli smo tudi 

nekaj primerov dobrih praks spodbujanja dobrega počutja pri učencih priseljencih. 

Po obravnavi ključnih pojmov in seznanitvi z dosedanjim delom na tem področju ostaja 

odprto vprašanje, kakšno je počutje otrok priseljencev prve generacije v slovenski osnovni 

šoli in ali obstajajo razlike v počutju otrok na prvotni šoli, v drţavi izvora in novi šoli. 

Dosedanje raziskave so bile narejene na preteţno majhnem vzorcu, med njimi so tudi 

raziskave avtoric Ošlak (2016) in Globačnik (2018), kjer je bilo v vzorec zajetih do 10 

                                                 
8
 V zborniku z naslovom Vključenost priseljencev v vzgojno–izobraţevalni sistem Republike Slovenije (2016) je 

mogoče najti tudi druge delavnice, namenjene razvijanju kompetenc in podpornega okolja za uspešnejše 

vključevanje novopriseljenih oseb. Zbornik povzetkov delavnic je mogoče najti na povezavi: 

(https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-D4QI6UWI/f067db81-f784-4b7a-a1bd-ef05dc5f70e9/PDF, 

pridobljeno 7. 5. 2018).  

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-D4QI6UWI/f067db81-f784-4b7a-a1bd-ef05dc5f70e9/PDF
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učencev priseljencev. Ţelimo pridobiti širšo sliko o splošnem počutju otrok priseljencev v 

slovenskem osnovnošolskem prostoru. Ker je znano, da je slednje odvisno od mnogih 

(zunanjih) dejavnikov, bo raziskava usmerjena tudi na področja, kot so pomen šole, odnosi z 

učitelji in s sovrstniki, vključenost v različne dejavnosti, pomoč in podpora, jezik itd. Hkrati 

ostaja odprto vprašanje, ali se pojavljajo razlike na omenjenih področjih v času šolanja v 

drţavi izvora in v času zdajšnjega šolanja, zato kaţe raziskati tudi ta vidik. Pojav večjih razlik 

v času enega in drugega šolanja lahko nakazuje na pomanjkljivosti tako enega kot drugega 

šolskega sistema, hkrati pa daje dobro iztočnico za iskanje konstruktivnih rešitev in izboljšav 

na omenjenem področju. 

II. EMPIRIČNI DEL 
1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Učenci priseljenci prve generacije se ob vstopu v osnovno šolo v Sloveniji soočajo z 

nemalo ovir in teţav: neznanje ali pomanjkljivo znanje slovenščine jim oteţuje celostno in 

učinkovito vključevanje v šolsko okolje, oteţeno je tudi nemoteno spremljanje rednega pouka, 

vprašljivi so odnosi s sošolci (Budinoska, 2013; Rot Vrhovec, 2016 tudi Kosi, 2017). Obstaja 

moţnost diskriminacije, socialne izključenosti, nesprejemanja, odklonilnega odnosa in 

stereotipiziranja, tako s strani vrstnikov kot tudi učiteljev (Razpotnik, 2005; Andrić, 2016; 

Ţitnik Šerafin, 2010); nenadne in velike spremembe, kot je selitev, za otroka predstavljajo 

veliko obremenitev, saj mora znova vloţiti veliko napora in truda, da ob ustrezni podpori 

najde ravnovesje, se prilagodi novim druţbenim in bivanjskim razmeram ter vzpostavi okolje 

za optimalno eksistenco (Jović Mićković, 2016);  prevelike obremenitve in stres, ki se ob tem 

pojavljajo, ter pomanjkanje ustrezne podpore in pomoči lahko pri otroku izzovejo vedenjske 

in čustvene teţave (Jović Mićković, 2016); soočajo se lahko tudi z dvojnim kulturnim 

vplivom (Stojnić, 2014). 

Do danes je bilo ţe veliko storjenega, da je učenec učinkovito in prijazno vključen v novo 

šolsko okolje. Učenec priseljenec je ob začetnem vključevanju deleţen podpore in pomoči, ki 

je tudi zakonsko določena, vse več pa se pojavlja tudi neformalnih in inovativnih modelov 

vključevanja na ravni posameznih šol. Slovenski vzgojno–izobraţevalni sistem upošteva 

načelo »mehkega prehoda« učencev priseljencev iz enega šolskega sistema v drugega, pa 

vendar prihaja v marsikaterem segmentu vzgoje in izobraţevanja do razhajanj in vrzeli. 

Slednje ima vpliv tudi na počutje otrok ob vključevanju v novo šolsko okolje ali pa med 

samim šolanjem v novi drţavi. Zato ţelimo ugotoviti, ali slovenski šolski sistem proces 

vključevanja učencev priseljencev pelje v pravo smer, kar se nedvomno kaţe v počutju 

učencev priseljenec v šoli. To je tudi osrednji predmet raziskovanja te magistrske naloge. Z 

raziskavo ţelimo torej ugotoviti, kakšno je splošno počutje učencev priseljencev prve 

generacije v osnovni šoli.  

Na tem področju je izvedenih malo raziskav, znotraj katerih so vzorci zelo majhni, kar 

onemogoča moţnost posplošitve ali vsaj širšega pogleda na problematiko. Hkrati ne moremo 

tematike počutja obravnavati enostransko, temveč je potrebno upoštevati in raziskati vidike, 

ki pomembno vplivajo na počutje otrok. Zato je smotrno upoštevati vidik odnosov, pomen 

šole in izobraţevanja, učenja, jezika, podpore in pomoči ter ostalih dejavnikov, ki vplivajo na 

kvaliteto počutja pri učencih. Zelo malo raziskav, ki raziskuje počutje otrok priseljencev, je 

vključilo tudi omenjene vidike.  

Prav tako je pomembno upoštevati prehod učencev priseljencev iz prejšnjega šolanja, v 

drţavi izvora, na zdajšnje šolanje. Omenjen prehod predstavlja otrokom priseljencem veliko 

spremembo v njihovem ţivljenju, slednja pa se nedvomno kaţe tudi v njihovem počutju. 



Maša Bricl (2019): Počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli, magistrsko delo Pef Ljubljana 

 

 

39  

Spremembe, ki jih je pri tem deleţen otrok, nedvomno vplivajo na njegovo počutje. Zato 

bomo v raziskavi obravnavali tudi vidik prejšnjega šolanja.  

Zanima nas, ali se pojavljajo razlike med šolanjem v prejšnji drţavi in sedaj v Sloveniji. 

Poizvedovali bomo, ali se počutje otrok v prejšnji in zdajšnji šoli razlikuje in čemu bi lahko 

pripisali razlog, ob pojavu razlik. Vidik predhodnega šolanja nam daje vpogled v takratne 

razmere in okoliščine ter je hkrati dobro izhodišče za izboljšavo trenutnih razmer.  

2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilje raziskave bomo razdelili na osnovne in delne. Vsi cilji so navedeni samo enkrat, 

vendar vsebinsko upoštevajo primerjalni vidik prejšnjega šolanja, v izvorni drţavi, in 

zdajšnjega šolanja v Sloveniji. 

Osnovni cilji naloge so: 

- ugotoviti, kakšno je počutje učencev priseljencev v osnovni šoli; 

- ugotoviti, kakšen odnos so razvili do šole in učenja; 

- ugotoviti, ali obstajajo razlike v počutju otrok med prejšnjim in zdajšnjim šolanjem. 

To bomo ugotavljali skozi naslednja raziskovalna vprašanja: 

- kakšen pomen učenci priseljenci pripisujejo šoli in izobraţevanju; 

- ali sta jim šola in izobraţevanje pomembna ter zakaj; 

- kakšna je kakovost odnosov do učencev priseljencev v osnovni šoli, predvsem na 

ravni učitelj - učenec priseljenec in učenec priseljenec - ostali učenci; 

- v kolikšni meri so učenci priseljenci vključeni v šolsko in razredno skupnost in kako 

se vključujejo; 

- kakšne oblike pomoči in podpore so deleţni v šoli in doma; 

- kako opredeljujejo učenje, kaj jim je pri učenju najlaţje in kaj najteţje ter kakšen je 

njihov trenutni učni uspeh oz. kakšnega si ţelijo; 

- kakšne izkušnje imajo s slovenščino in kakšno je njihovo mnenje o slovenščini kot 

drugem/tujem jeziku; 

- ali imajo učenci priseljenci prve generacije ţeljo po nadaljnjem spoznavanju 

maternega jezika; 

- kakšne so ţelje in načrti učencev priseljencev za nadaljnje šolanje in izobraţevanje. 

3. METODA 

V okviru empiričnega dela smo v raziskavi uporabili deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Podatke smo zbrali s pomočjo kvalitativne tehnike, in sicer s tehniko 

polstrukturiranih intervjujev. V okviru analize in interpretacije podatkov smo delno uporabili  

tudi  kvalitativno metodo. 

4. VZOREC 

V raziskavo so bili zajeti učenci od 2. do 9. razreda, stari med 7 in 16 let, torej iz vseh treh 

vzgojno–izobraţevalnih obdobij. Podrobnejši podatki o vzorcu raziskave so prikazani v 

nadaljevanju (številka intervjuja, spol, razred, drţava izvora, leto prihoda v Slovenijo). 

Intervju št. 1: deklica (7. razred, 14 let), drţava izvora: Sirija, leto prihoda v SLO: 2017 

Intervju št. 2: deklica (6. razred, 12 let), drţava izvora: Sirija, leto prihoda v SLO: 2017 

Intervju št. 3: deklica (7. razred, 12 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v 

SLO: 2015 

Intervju št. 4: deklica (9. razred, 15 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v 

SLO: 2015 
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Intervju št. 5: deklica (3. razred, 8 let), drţava izvora: Makedonija, leto prihoda v SLO: 2017 

Intervju št. 6: deklica (5. razred, 11 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v 

SLO: 2018 

Intervju št. 7: deklica (7. razred, 12 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v 

SLO: 2018 

Intervju št. 8: deček (7. razred, 12 let), drţava izvora: Makedonija, leto prihoda v SLO: 2017 

Intervju št. 9: deček (6. razred, 11 let), drţava izvora: Makedonija, leto prihoda v SLO: 2017 

Intervju št. 10: deček (5. razred, 10 let), drţava izvora: Rusija, leto prihoda v SLO: 2018 

Intervju št. 11: deček (6. razred, 12 let), drţava izvora: Kosovo, leto prihoda v SLO: 2017 

Intervju št. 12: deček (6. razred, 12 let), drţava izvora: Kosovo, leto prihoda v SLO: 2011 

Intervju št. 13: deklica (9. razred, 14 let), drţava izvora: Kosovo, leto prihoda v SLO: 2017 

Intervju št. 14: deklica (8. razred, 14 let), drţava izvora: Makedonija, leto prihoda v SLO: 2017 

Intervju št. 15: deklica (5. razred, 10 let), drţava izvora: Makedonija, leto prihoda v SLO: 2018 

Intervju št. 16: deklica (3. razred, 8 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v 

SLO: 2018 

Intervju št. 17: deček (8. razred, 13 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v 

SLO: 2018 

Intervju št. 18: deček (4. razred, 9 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v SLO: 

2018 

Intervju št. 19: deklica (4. razred, 9 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v 

SLO: 2018 

Intervju št. 20: deklica (5. razred, 11 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v 

SLO: 2018 

Intervju št. 21: deklica (7. razred, 13 let), drţava izvora: Kosovo, leto prihoda v SLO: 2016 

Intervju št. 22: deček (6. razred, 11 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v 

SLO: 2015 

Intervju št. 23: deček (2. razred, 8 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v SLO: 

2018 

Intervju št. 24: deček (2. razred, 8 let), drţava izvora: Kosovo, leto prihoda v SLO: 2018 

Intervju št. 25: deklica (3. razred, 8 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v 

SLO: 2017 

Intervju št. 26: deček (2. razred, 8 let), drţava izvora: Nemčija, leto prihoda v SLO: 2018 

Intervju št. 27: deklica (8. razred, 14 let), drţava izvora: Kosovo, leto prihoda v SLO: 2018 

Intervju št. 28: deček (3. razred, 9 let), drţava izvora: Srbija, leto prihoda v SLO: 2018 

Intervju št. 29: deklica (2. razred, 7 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v 

SLO: 2018 

Intervju št. 30: deček (8. razred, 13 let), drţava izvora: Bosna in Hercegovina, leto prihoda v 

SLO: 2017 

 

 

Graf 1: Spolna sestava vzorca 

DEČKI; 
13 DEKLIC

E; 17 
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V vzorec je bilo zajetih 17 deklic in 13 dečkov, kar nakazuje na dokaj enakomerno 

porazdelitev, gledano z vidika spola. 

 

Graf 2: Starostna sestava vzorca 

V raziskavo so bili vključeni učenci, stari od 7 do 15 let. Učenci 1. razreda so bili izvzeti, saj 

zaradi pomanjkanja izkušenj še nimajo v celoti izoblikovanih mnenj in stališč o šoli in učenju. 

Med izvedbo raziskave smo ugotovili, da večkrat starost učenca ne sovpada z razredom, ki naj 

bi ga za to starost obiskoval. Vzrok temu je, da šole zelo pogosto novopriseljenega učenca 

umestijo v isti razred, ki ga je obiskoval pred prihodom v Slovenijo, tj. v izvorni drţavi, ali pa 

ga umestijo en razred niţje. 

 

Graf 3: Narodnostna sestava vzorca 

Kljub majhnemu vzorcu analiza le-tega z vidika narodnostne sestave potrjuje dejstvo in 

ugotovitve mnogih avtorjev (Kobolt, 2002b; Medica in Lukič, 2011; Malačič, 2008; Viţintin, 

2017), da večina novopriseljenih ljudi v Sloveniji še vedno izvira iz drţav bivše republike 

Jugoslavije. Največkrat starejši moški/očetje migrirajo v Slovenijo zaradi ekonomskih 

razlogov, kot iskalci zaposlitve, kasneje pa se mu iz izvorne drţave pridruţi še preostanek 

druţine (ţenske in otroci), po načelu zdruţevanja druţin (Viţintin, 2017). Iz grafa je razvidno, 

da največ novopriseljenih učencev prihaja iz Bosne in Hercegovine, sledijo ji Kosovo, 

Makedonija in Sirija. Najmanjši deleţ predstavljajo učenci iz Nemčije, Rusije in Srbije. 

7 let; 1 

8 let; 6 
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Graf 4: Sestava vzorca po vzgojno–izobraţevalnih obdobjih 

V vzorec so vključeni učenci iz vseh treh vzgojno–izobraţevalnih obdobij (v nadaljevanju 

VIO), največ iz 2. VIO in 3. VIO. Najmanj učencev, zajetih v vzorec, izhaja iz  1. VIO.  

 

Graf 5: Sestava vzorca po letu prihoda v Slovenijo 

V vzorec smo vključevali učence priseljence prve generacije, kar pomeni, da imajo različno 

število let šolanja v izvorni drţavi in tudi v Sloveniji. Nekateri so obiskovali šolo v izvorni 

drţavi le leto ali dve, spet drugi so se večino let šolali v izvorni drţavi, v Sloveniji pa jim 

manjka le še leto ali dva do zaključka osnovnošolskega izobraţevanja. Večina učencev, 

zajetih  v vzorec, je tako prišla v Slovenijo lansko (50 %) in predlansko leto (34 %), sledijo 

leto 2015 (10 %) in leto 2011 ter 2016 (obe 3 %). 

5. MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Uporabljen je bil polstrukturiran intervju. Vprašanja so bila razdeljena na vsebinske sklope, 

hkrati pa se nekatera vprašanja nanašajo na dve različni časovni obdobji, tj. obdobje šolanja v 

matični drţavi priseljenca in obdobje šolanja v Sloveniji. Za osnovo oziroma zgled strukture 

in vsebine vprašanj smo uporabili vprašanja, ki so bila uporabljena v raziskavah s podobno 

tematiko (Munda, 2012). Vprašanja in teme, uporabljene v našem polstrukturiranem 

intervjuju (glej prilogo 1), lahko ločimo na odvisne in neodvisne spremenljivke: 

1. VIO; 8 

2. VIO; 11 

3. VIO; 11 

2011; 1 
2015; 3 

2016; 1 

2017; 10 

2018; 15 
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- odvisne spremenljivke: starost, spol, drţava izvora, leto prihoda v Slovenijo, zadnji 

razred obiskovanja v matični drţavi, razred obiskovanja v Sloveniji, učni uspeh v 

matični drţavi, učni uspeh v Sloveniji; 

- neodvisne spremenljivke: pomen šole in učenja, počutje učenca v razredu, pozitivne in 

negativne izkušnje v šoli, kakovost odnosov učitelj - učenec priseljenec in sošolec -

učenec priseljenec, proces učenja (zahtevnost in učni uspeh), jezik (izkušnje s 

slovenščino, usvajanje snovi v nematernem jeziku, ţelja po nadaljnjem učenju 

maternega jezika), pomoč in podpora pri učenju ter ţelje in načrti za prihodnost.  

 

6. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Učenci priseljenci prve generacije se vključujejo v osnovne šole po celotni Sloveniji. 

Prošnje za sodelovanje v raziskavi smo poslali na 23 osnovnih šol na območju 

osrednjeslovenske, obalno-kraške, savinjske, posavske in zasavske regije. Odzvalo se jih je 

14. Gre za mestne in primestne šole. Zaradi varovanja podatkov imena šol in učencev niso 

navedena. Pri izvedbi raziskave smo se opirali na namenski način vzorčenja. Za potrebe 

raziskave smo pridobili 30 otrok priseljencev prve generacije, ki so bili vključeni v 

osnovno šolo ţe pred prihodom v Slovenijo. Z obiskom na šoli smo se z 

ravnatelji/ravnateljicami dogovorili o organizacijskem in vsebinskem poteku raziskave. 

Šole so na podlagi karakteristike vzorca raziskave zbrale otroke. Pred samo izvedbo 

intervjujev otrok smo pridobili pisna soglasja staršev za sodelovanje njihovih otrok v 

raziskavi. Intervjuji so se izvajali v obdobju od maja 2018 do meseca februarja 2019. 

Izvajali so se v času pouka in po pouku. Intervjuje sem z otroki izvajala sama, odgovore 

otrok sem si sproti zapisovala. Intervjuje sem vedno izvajala v ločenih prostorih, in sicer v 

kabinetih, praznih učilnicah ali v pisarnah svetovalnih delavk oziroma psihologinj. V 

primeru da učenci katerega od zastavljenih vprašanj niso razumeli, sem jim pomagala s 

podvprašanji. V nekaterih primerih pa je pomagal tudi učenec iz iste drţave izvora pri 

prevajanju vprašanja. 

 

7. OBDELAVA PODATKOV 

Podatki so bili obdelani kvalitativno in kvantitativno. V okviru kvalitativne obdelave 

podatkov smo uporabili vsebinsko analizo z naslednjimi postopki: urejanje gradiva, izbor in 

definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, definiranje kategorij in  oblikovanje 

končne teoretične formulacije (Vogrinc, 2008). Upoštevali smo tudi kvantitativno vsebinsko 

analizo. Najprej smo izvedli kategorizacijo, nato smo prešteli kode z namenom prikaza v 

frekvenčnih tabelah. Pri tem je večkrat prišlo do situacije, kjer smo lahko določen odgovor 

učenca uvrstili v več različnih kategorij, zato v nekaterih tabelah seštevek odstotkov 

odgovorov vseh kategorij skupaj glede na število vseh učencev presega 100 %. 

 

8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.1. ŠOLA 

V prvem vsebinskem sklopu  šola bomo ugotavljali, kakšno stališče so učenci priseljenci 

prve generacije izoblikovali do šole in učenja. Zanimalo nas je, kako pojmujejo šolo in 

izobraţevanje na splošno. Prav tako smo preverjali, ali razumejo izobraţevanje kot vrednoto 

in kako pomembna se jim le-ta zdi. Omenjene vidike smo preverjali z naslednjimi 

raziskovalnimi vprašanji: Kaj učencem priseljencem prve generacije pomenita šola in učenje? 

Sta jim šolanje in učenje pomembna? Zakaj? Na osnovi zastavljenih raziskovalnih vprašanj 

smo zasnovali vprašanja za intervjuvance, s katerimi smo prišli do odgovorov na raziskovalna 
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vprašanja. Učencem smo zastavili naslednja vprašanja: Kako bi nekomu razloţil, kaj pomeni 

šola? Misliš, da je pomembno, da hodimo v šolo, da se učimo? Zakaj? Ali sta šola in učenje 

pomembna zate? Kaj ti pomenita? 

Vprašanja, zastavljena v vsebinskem sklopu šola, bomo razdelili na dva tematska sklopa, 

in sicer sklop 1: Definicija šole;  sklop 2: Pomen šole. Drugi tematski sklop se dodatno deli na 

podtemi, in sicer: 2.1.: Splošni pomen šole; 2.2.: Osebni pomen šole. 

8.1.1. DEFINICIJA ŠOLE 

V prvem tematskem sklopu poizvedujemo, kako učenci priseljenci prve generacije 

definirajo šolo, in sicer z  vprašanjem: Kako bi nekomu razloţil, kaj je to šola? Odgovori 

otrok se vsebinsko nanašajo na proces učenja, pridobivanja znanja, jezikovnega 

izpopolnjevanja, na ustanovo, prostor, zaposlitev v prihodnosti, moţnost za boljše ţivljenje, 

druţenje. Odgovori učencev so raznoliki  in jih lahko umestimo v več različnih kategorij.  

Tabela 2: Definicija šole 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

DEFINICIJA ŠOLE SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
PROSTORSKA IZOBRAŢEVALNA FUNKCIONALNA PERSPEKTIVNA SOCIALNO-

EMOCIONALNA 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 0 4 4 2 1 11 

II. VIO 5 1 4 3 5 0 13 

III. VIO 8 1 8 5 3 5 24 

SKUPAJ 17 2 16 12 10 6 46 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 0 4 3 2 2 11 

II. VIO 6 2 6 3 2 3 16 

III. VIO 3 2 3 3 2 2 12 

SKUPAJ 13 4 13 9 6 7 39 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 6 29 21 16 13 85 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
20 % 97 % 70 % 53 % 43 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

ODGOVOROV 
7 % 34 % 25 % 19 % 15 % 

 

Podatki (glej tabelo 2) nakazujejo na to, da so učenci podali odgovore na prvo vprašanje, ki 

izraţajo več kot en tip definicije šole, oziroma ga lahko umestimo v več kot le eno kategorijo.  

Največ učencev, to je 97 %, je na vprašanje, kako bi nekomu razloţil, kaj pomeni šola, 

ponudilo odgovor, ki poudarja izobraţevalno definicijo šole. Odgovori se tu nanašajo 

predvsem na proces učenja, izobraţevanja, pridobivanja novih informacij in učenja novih 

veščin. Razvidno je, da se večina učencev zaveda pomembnosti šole v smislu, da jim le-ta 

omogoča dostop do znanja, novih informacij in širšega spoznavanja sveta. 

Intervju št. 5: »Šola je, da učitelji pomagajo. Če nekaj ne vemo, pridemo v šolo in se 

naučimo to, kar ne vemo. In če ne znamo pisat, se naučimo pisat, se naučimo brat, računat, 

poštevanko in vse to.« 

Intervju št. 10: »Šola je učenje, pridobivanje novih znanj … « 

Intervju št. 13: »To je izobraţevanje, spoznamo nove stvari … « 

Intervju št. 16: »Šola je tisto, ki se učimo, ki dobimo novo znanje, raziskujemo, delamo 

različne poskuse.« 

 

Nadalje je 70 % intervjuvancev odgovarjalo tako, da lahko njihov odgovor štejemo tudi pod 

funkcionalno definicijo, ki potrjuje, da nekateri učenci šolo povezujejo z opravljanjem 
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določenih dejavnosti in obveznosti, kot so pisanje domačih nalog, branje, pisanje, računanje 

itd. 

Intervju št. 17: »Da se učiš, delaš naloge … « 

Intervju št. 16: » …, delamo različne poskuse.« 

Intervju št. 12: » …, da opraviš različne obveznosti … « 

Intervju št 21: » …, da delamo vaje pri matematiki.« 

 

Nekoliko manjši odstotek učencev, 53 %, je v odgovorih zajelo perspektivno definicijo šole, 

kar pomeni, da šolo smiselno povezujejo z moţnostjo za nadaljnje izobraţevanje, zaposlitev 

in boljšo prihodnost. Zavedajo se, da je opravljena osnovna šola pogoj in »odskočna deska« 

za kasnejše napredovanje v ţivljenju. 

Intervju št. 2: »Šola je pomembna, da znaš angleščino in greš lahko v vse drţave.« 

Intervju št. 4: »Da bi imeli dobro sluţbo in boljšo prihodnost.« 

Intervju št. 11: »Šola je uspeh, dobra sluţba, dobre ocene.« 

Intervju št. 26: » …, enkrat pa boš šel v sluţbo. Znači, moraš do fakultet, pa pol v sluţbo.« 

 

Učenci, natančneje 43 % celotnega vzorca, je v odgovorih zajelo tudi socialno-emocionalni 

vidik šole. Pri definiciji šole so slednjo povezovali z drugimi ljudmi (sošolci, sošolke, 

prijatelji, učitelji) na šoli v smislu skupne vključenosti v vzgojno–izobraţevalne in 

neformalne procese ali pa z doţivljanjem določenega čustva oziroma določenega čustvenega 

stanja. Omenjeni vidik se vsebinsko še najbolj povezuje s ključno temo naloge, s počutjem 

učencev priseljencev prve generacije. Učenci, ki so v odgovorih zajeli ta vidik, so definicijo 

šole aplicirali na čustveno stanje, kot je veselje, nekaj jih je tudi izpostavilo relevantnost 

druţenja in spoznavanja novih prijateljev. Razmeroma velik deleţ učencev, ki so izpostavili 

socialno–emocionalni vidik, kaţe na to, da jim je ta pomemben. 

 

Intervju št. 3 : »Šola je znanje, zabava in prijatelji.« 

Intervju št. 9: »Šola je zame velik uspeh in da se učimo, da imamo sluţbe.« 

Intervju št. 13: », … spoznamo nove sošolce, spoznamo drugačne karakterje.« 

Intervju št. 20: »Šola je zame, da se nekaj naučimo, da spoznam nove prijatelje, se 

naučimo nove jezike.« 

 

Med vsemi učenci jih je 20 % v svojih odgovorih definiralo šolo s prostorskega vidika. Torej, 

da gre pri šoli za prostor, ustanovo oziroma zgradbo, kjer poteka učenje ali izobraţevanje. 

Intervju št. 1: »Je prostor, kjer se učim, pridobivam znanje, se učim jezik.« 

Intervju št. 6: »Šola je ustanova, ki nas uči o obnašanju.« 

Intervju št. 7: »Šola je ustanova, v kateri se učimo, kako naj se obnašamo, kako naj 

delamo.« 

Intervju št. 14: »Šola je prostor, kjer se lahko naučiš vse o obnašanju in druge stvari, oko 

kire bi rabli vedet, da nismo mutavi in tko.« 

8.1.2. POMEN ŠOLE 

8.1.2.1. Splošen pomen šole 

Vprašanji, zastavljeni intervjuvancem, ali mislijo, da je pomembno, da hodimo v šolo, 

da se učimo in zakaj, se osredinjata predvsem na splošno mnenje in ne poizvedujeta o 

relevantnosti šole posamezne intervjuvane osebe, čeprav se slednja skozi odgovore tudi 

deloma kaţe.  
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Pri prvem vprašanju so vsi učenci odgovorili pritrdilno. Vsi so se strinjali, da je pomembno, 

da hodimo v šolo, da se učimo, zato odgovorov nismo prikazovali v preglednici. Nekoliko 

večja diverziteta se kaţe pri argumentiranju odgovora na prejšnje vprašanje.  

Tabela 3: Splošen pomen šole   

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

SPLOŠEN POMEN ŠOLE SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
PERSPEKTIVNI IZOBRAŢEVALNI SOCIALNI KULTURNI 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 2 4 1 2 9 

II. VIO 5 4 5 0 0 9 

III. VIO 8 6 5 3 1 15 

SKUPAJ 17 12 14 4 3 33 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 4 0 0 8 

II. VIO 6 4 5 0 0 9 

III. VIO 3 3 3 0 0 6 

SKUPAJ 13 11 12 0 0 23 

UČENCI SKUPAJ 30 23 26 4 3 56 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
77 % 87 % 13 % 10 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH ODGOVOROV 
41 % 46 % 7 % 5 % 

 

Velika večina  intervjuvancev je v odgovorih izpostavila izobraţevalni pomen šole. 

Natančneje 87 % učencev je pomembnost šolanja argumentirala v povezavi z učenjem, 

znanjem, učenjem jezika, s pridobivanjem znanja. 

Intervju št. 9: »Da, zaradi našega znanja, da znamo čim več.« 

Intervju št. 13:  »Da, zato ker je obvezno in mormo hodit v šolo. Bolje je v šoli, ker smo 

bolj izobraţevani in naše okolje je boljše.« 

Intervju št. 16: »Da. Zato ker če ne hodimo v šolo, ne bomo znali pisati, brati. Ne bomo 

znali seštevati, ne bomo znali poštevanko.« 

Intervju št. 19: Da, zarad tega, ker če ne gremo v šolo, ne bomo končal. Tko ne moreš brez 

diplome.« 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je 77 % učencev, torej več kot polovica intervjuvancev 

izpostavila perspektivni pomen šole, torej da je šolanje pomembno za prosperiranje v 

prihodnosti. 

 

Intervju št. 8: »Da, da imamo v ţivljenju dobro, da imam sluţbo, da delamo.« 

Intervju št. 4: »Da bi imeli dobro sluţbo, boljšo prihodnost ...,« 

Intervju št. 2: »Da, zato ker da lahko naučimo in lahko dobimo kiro šolo hočmo.« 

Intervju št. 13: »Da, zato ker je obvezno in mormo hodit v šolo. Bolje je v šoli, ker smo 

bolj izobraţevani in naše okolje je boljše.« 

 

Nekoliko manjši odstotek učencev, 13 %, je odgovor argumentiralo s socialnega vidika, torej, 

da je šolanje pomembno zaradi druţenja in prijateljevanja. 

Intervju št. 1: », …, da spoznamo nove prijatelje.« 

Intervju št. 21: », … in da se druţimo.« 

Intervju št. 27: », …, and that we meet different people.« 

Intervju št. 29: », …, da budemo prijazni.« 
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Najmanj učencev, natančneje 10 % celotnega vzorca, je omenilo tudi kulturni vidik. 

 

Intervju št. 5: »Pomembna je šola, da se učimo, da beremo. Da se čim več učimo, da smo 

kulturni. Da hodimo v jedilnico kulturno in da jemo kulturno.« 

Intervju št. 7: »Da, zato ker se učimo, kako ţivimo, kako ravnamo.« 

Intervju št. 25: », …, in da se naučimo obnašati.« 

8.1.2.2. Pomen šole za posameznika 

V tej podtemi bomo analizirali odgovore na vprašanji: »Ali sta šola in učenje 

pomembna zate?« in »Kaj ti pomenita?« 

Zastavljeno vprašanje je zelo podobno prvemu vprašanju v prejšnji podtemi, le da je večji 

poudarek na osebnem mnenju, saj eksplicitno sprašuje o pomembnosti šolanja in učenja z 

osebnega vidika.   

Pri vprašanju: »Ali sta šola in učenje pomembna zate?« so vsi učenci odgovorili pritrdilno, 

zato odgovorov ne bomo prikazovali v razpredelnici. 

Nekoliko večjo raznolikost odgovorov smo dosegli pri vprašanju: »Kaj ti pomenita?« Učenci 

so tu izpostavljali različne odgovore, ki smo jih razvrstili v pet kategorij. Odgovore nekaterih 

učencev smo razvrstili v več kategorij hkrati. 

Tabela 4: Osebni pomen šole 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

OSEBNI POMEN ŠOLE SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
PERSPEKTIVNI IZOBRAŢEVALNI SOCIALNI 

 

OSEBNOSTNE 

LASTNOSTI 

KULTURNI 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 1 3 2 0 1 7 

II. VIO 5 2 5 2 0 1 10 

III. VIO 8 6 8 1 0 0 15 

SKUPAJ 17 9 16 5 0 2 32 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 1 4 2 0 0 7 

II. VIO 6 4 6 1 0 0 11 

III. VIO 3 3 3 0 1 0 7 

SKUPAJ 13 8 13 3 1 0 25 

UČENCI SKUPAJ 30 17 29 8 1 2 57 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

57 % 97 % 27 % 3 % 7 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

30 % 51 % 14 % 2 % 4 % 

 

Skoraj vsi učenci, 97 %, so pričakovano izpostavili izobraţevalni pomen šole.  

Intervju št. 6: »Da, pač, da se naučimo kej. Šola nas uči, odgaja. Je druga druţina drugače. 

Če se ne učimo, ne bom znala nič, ne morem nič delat.« 

Intervju št. 13: »Da se naučim kej več, da spoznam kej novega, kake nove jezike.« 

Intervju št. 16: »Da, da znam brat, da znam poštevanko, da znam pisat.« 

Intervju št. 24: »Sta, šola mi pomeni, da učim na matematika, da berem, učitelji so prijazni 

…, « 

Intervju št. 27: »Yes, it is important to learn everything, because if we have to go to 

antoher country that we know their language …, « 

 

Poudarek perspektivnega pomena šole večine učencev kaţe na to, da se učenci zavedajo 

pomembnosti šole in znanja za prihodnost, saj je veliko učencev izpostavilo vzročno–
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posledični vidik znotraj tega pomena, natančneje 57 % celotnega vzorca. Skozi ta vidik se 

kaţe prepričanje učencev, da je šolanje nujno potrebno za napredovanje in doseganje 

določenih ciljev v prihodnosti (izobrazbe, poklica).  

 

Intervju št. 11: »Šola mi pomeni, da se naučimo in dobimo dobre sluţbe, ma tudi ocene.«  

Intervju št. 17: »Sta, da se učimo zaradi poklica.« 

Intervju št. 4: »Da, da mam dobro prihodnost.« 

Intervju št. 22: »Da, oboji sta pomembni. Ker se učimo nove stvari, katere nisem vedel in 

ţelim dobro plačo, ko odrastem.« 

 

27 % vseh intervjuvanih učencev je odgovorilo, da jim šolanje pomeni tudi druţenje, prav 

tako jim je šola pomembna, saj so v šoli pridobili prijatelje in sovrstnike, ki jim pomagajo. 

Intervju št. 2: »Sta, da mi lahko drugi pomagajo, da se lahko z njimi zdruţimo in naučim.« 

Intervju št. 5: »Da, zelo. Šola meni pomeni, da če kej ne vem, vprašam učitelja in mi 

pomaga. Šola meni pomeni kulturo in znanje.« 

Intervju št. 19: »Sta, vse, sluţbo, da sm pametna, da se zabavam.« 

Intervju št. 29: », … , da se zabavam s prijatelji.« 

 

3 % vseh učencev pa je na vprašanje odgovorilo tako, da je izpostavilo osebnostne lastnosti. 

Omenjena skupina učencev se je osredinila na vzgojni vidik šole in izpostavila osebnostne 

lastnosti, ki jih je s šolanjem pridobila ali bolje razvila.  

Intervju št. 19:  » ,…, da sem pametna …. « 

Le dva učenca, ki predstavljata 7 % celotnega vzorca, sta v odgovoru omenila tudi kulturni 

pomen šole. 

Intervju št. 5: »Da, šola mi pomeni kulturo, znanje …, « 

Intervju št. 6: » ,…, nas odgaja …, « 

8.1.2.3. Interpretacija 

V prvem vsebinskem sklopu smo dobili vpogled v to, kako učenci priseljenci 

dojemajo in definirajo šolo ter kaj jim šola osebno pomeni. Pri tematskem sklopu »definicija 

šole« je razvidno, da je največ učencev izpostavilo izobraţevalni vidik šole, sledita ji 

funkcionalni in perspektivni vidik šole (glej tabelo 2). Glavnina učencev tako šolo povezuje s 

procesom učenja in pridobivanja znanja, upoštevajoč izobraţevalni vidik, in kot sredstvo za 

doseganje boljše prihodnosti. Slednje se veţe na perspektivni vidik šole. Večina učencev 

prepoznava tudi funkcionalni vidik šole, torej povezuje šolo z opravljanjem različnih nalog. 

Del učencev je izpostavil tudi prostorski vidik šole, v sklopu katerega razumejo šolo kot 

prostor in ustanovo kjer pridobivamo znanje.  

Odgovori otrok pri vprašanju: »Ali misliš, da je pomembno, da hodimo v šolo, da se 

učimo?« kaţejo na to, da se  vsi zavedajo, da sta šola in s tem tudi znanje pomembna za 

ţivljenje. Pri naslednjem vprašanju so tako svoj odgovor tudi argumentirali. Tu je prihajalo do 

razlik. Večina učencev se je tako odločila za perspektivni in izobraţevalni pomen šole (glej 

tabelo 3). Izobraţevalni pomen šole je izpostavilo 87 % učencev. Pri tem vidiku je več 

poudarka na samem procesu učenja in pridobivanja znanja. Hkrati  se je veliko učencev,  

natančneje 77 %, osredinilo na perspektivni pomen šole, kar kaţe na to, da učenci razumejo 

znanje in šolo kot naloţbo za boljšo prihodnost, saj je veliko učencev izpostavilo vzročno-

posledični vidik znotraj tega pomena. Skozi ta vidik se kaţe prepričanje učencev, da je šolanje 

nujno potrebno za napredovanje in doseganje določenih ciljev v prihodnosti (izobrazbe, 
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poklica). Pri primerjavi obeh vidikov lahko sklepamo, da je prva skupina učencev odgovarjala 

na vprašanje, upoštevajoč kratkoročno  obdobje, druga skupina pa je odgovarjala na vprašanje 

z dolgoročnega  

 vidika. Ostali učenci so omenili tudi socialni in kulturni vidik šole, kar nakazuje na to, 

da jim je druţenje, spoznavanje novih prijateljev in pridobivanje kulturnih veščin v sklopu 

šole zelo pomembno (glej tabelo 3). 

V drugem tematskem sklopu smo poizvedovali po osebnem pomenu šole za 

posameznika. Vsi učenci so odgovorili, da sta jim šola in učenja pomembni vrlini. Razlike se 

pojavljajo v argumentih, zakaj sta jim šola in učenje pomembna. 

Večina učencev je pričakovano izpostavila izobraţevalni pomen šole (glej tabelo 4). 

97 % učencev je odgovorilo, da jim šola in učenje pomenita znanje, tako splošno kot tudi 

jezikovno, saj je pri učencih priseljencih poudarek na učenju jezika. Zavedajo se, da je šola 

pomembna, največ pa jim pomeni ravno rezultat šolanja, in to je znanje. Ugotavljamo, da je 

omenjeni skupini učencev znanje pomembno in da ga prepoznavajo ter razumejo kot 

vrednoto. Relativno velik deleţ učencev, to je 57 %, se je osredinil na perspektivni pomen 

šole (glej tabelo 4). Z izpostavljanjem tega vidika lahko sklepamo, da ta skupina učencev 

razume in prišteva uspeh v šoli kot vodilo k boljši prihodnosti. Šolo dojemajo kot vrednoto in 

jo hkrati razumejo kot neposredni pogoj za uspeh in napredovanje v prihodnosti. Odgovori 

znotraj te kategorije kaţejo na to, da se učenci zavedajo »širšega pomena« šole, torej, da se 

zavedajo, da jih šola pripravi na kasnejše ţivljenje, tako v intelektualnem kot vzgojnem 

smislu. Nekoliko manj je zastopan socialni pomen šole, kjer so učenci izpostavili predvsem 

pomen šole kot kraj za moţnost druţenja in sklepanja prijateljstev. Nekaj učencev pa je 

izpostavilo tudi vidik osebnostnih lastnosti in kulturni vidik, kar pomeni, da se zavedajo, da 

jih šola v določeni meri osebnostno oblikuje. Zavedajo se, da skozi šolanje pridobivajo vrline, 

ki jih bodo potrebovali tudi kasneje, kot so na primer samozavest, prevzemanje odgovornosti, 

točnost itd. 

Ugotavljamo, da večini učencem priseljencem šola pomeni vir znanja in naloţbo za boljšo 

prihodnost. Razumejo jo tudi kot izobraţevalno ustanovo, kot kraj sklepanja prijateljstev in 

širjenja socialne mreţe. Ravno zaradi slednjega jim je šola pomembna in jo dojemajo kot 

nekaj pozitivnega. Večini sta ravno zaradi navedenih razlogov tako šola kot samo učenje 

pomembna.  

8.2.ODNOSI Z UČITELJI 

V nadaljevanju bomo poizvedovali po odnosih otrok priseljencev z učitelji, in sicer v 

Sloveniji in v drţavah izvora omenjenih otrok. Intervjuvanim učencem smo zastavili 

naslednja vprašanja: Kako si predstavljaš dobrega učitelja/učiteljico? Kakšen/Kakšna je 

tvoj/tvoja učitelj/učiteljica? Ti učitelji pomagajo, kadar česa ne razumeš? Kako ti pomagajo? 

So učitelji prijazni do tebe? Kakšni so bili učitelji prej, preden si prišel/prišla v Slovenijo? So 

bili prijazni, so ti pomagali?  

8.2.1. ODNOSI Z UČITELJI V SLOVENIJI 

8.2.1.1. Predstave učencev o dobrem učitelju 

Prva podtema je namenjena analizi odgovorov na vprašanje: »Kako si predstavljaš 

dobrega učitelja/učiteljico?« Z vprašanjem smo poizvedovali po osebnostnih lastnostih, 

kompetencah in sposobnostih, ki jih učenci priseljenci prve generacije pri učiteljih najbolj 

cenijo, opazijo ali spoštujejo. S strani intervjuvancev smo dobili raznolike odgovore, ki jih 
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lahko razvrstimo v 3 kategorije, in sicer: osebnostne lastnosti, strokovne kompetence in 

medkulturne kompetence. 

Tabela 5: Značilnosti dobrega učitelja 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

ZNAČILNOSTI IN KOMPETENCE DOBREGA UČITELJA SKUPNO ŠTEVILO 

ODGOVOROV OSEBNOSTNE STROKOVNE MEDKULTURNE 

KOMPETENCE 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 4 2 10 

II. VIO 5 4 4 1 9 

III. VIO 8 8 8 4 20 

SKUPAJ 17 16 16 7 39 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 4 1 8 

II. VIO 6 6 6 2 14 

III. VIO 3 3 3 3 9 

SKUPAJ 13 12 13 6 31 

UČENCI SKUPAJ 30 28 29 13 70 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

93 % 97 % 43 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

40 % 41 % 19 % 

 

Učenci so v večini izpostavljali predvsem osebnostne in strokovne značilnosti oziroma 

kompetence »dobrega učitelja«. Večina učencev, 93 %, je izpostavila osebnostne lastnosti. 

Intervju št. 13: »Ki so prijazni in pomagajo. Druga šola, prej v Kopru, tam so bli zelo dobri 

učitelji. Dobro so razloţili, iskali so nekoga, ki pozna moj jezik.« 

Intervju št. 6: »Malo bolj strogega, da se ne dere, če ne veš neki, in da pomaga.« 

Intervju št. 18: »Da so prijazni, da pozdravijo, da nam razloţijo nalogo.« 

Intervju št. 16: »Pomeni, da bude dobar prema učenca, da nam pomaga, če nekaj ne znamo, 

da nas nauči nekaj.« 

 

Še bolj zastopana kategorija so strokovne lastnosti in kompetence. 97 % intervjuvancev meni, 

da ravno slednje odlikujejo dobrega učitelja.  

Intervju št. 2: »Da ko govori, da govori natančno, da govori bolj razločno.« 

Intervju št. 4: »Da na dober način razloţ, da je strog, da se zna tut pogovorit.« 

Intervju št. 7: »Da pomaga svojima učencima, da se lepo obnaša in ki lepo uči in zna 

razlagat.« 

Intervju št. 20: »Da se lepo pojasni učencu, ki ne zna, tudi da ti da oceno, ki si jo 

zasluţim.« 

Intervju št. 14: »Pač, ti pomagajo in si vzamejo čas, ti razloţijo. Tudi če nimajo predure , 

pridejo v šolo in si vzamejo čas, da ti pomagajo.« 

Intervju št. 26: »Mora znat, da hitro bere, mora znat štet do milijarde in potrebuje veliko 

zvezkov.« 

 

Najmanjši deleţ intervjuvancev, 43 %, je na vprašanje odgovoril, upoštevajoč medkulturne 

kompetence.  

 

Intervju št. 8: »Da spoštuje, so dobri, ne sovraţijo in pomagajo, tudi razloţijo.« 

Intervju št. 22: »Da te spoštuje, …, da te posluša …, « 

Intervju št. 27: »It is important that they don't make differences between students and that 

they don't compare their students.« 
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Intervju št. 30: » ,…, da spoštuje vse učence in je pošten do vseh.« 

8.2.1.2. Lastnosti razrednika 

V sklopu te podteme bomo iskali odgovore na vprašanje: »Kakšen/Kakšna je 

tvoj/tvoja učitelj/učiteljica?«  

Tabela 6: Lastnosti razrednika 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

LASTNOSTI RAZREDNIKA SKUPNO ŠTEVILO 

ODGOVOROV SPLOŠEN OPIS SPECIFIČEN OPIS 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 3 1 4 

II. VIO 5 5 0 5 

III. VIO 8 6 2 8 

SKUPAJ 17 14 3 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 1 4 

II. VIO 6 5 1 6 

III. VIO 3 3 0 3 

SKUPAJ 13 11 2 13 

UČENCI SKUPAJ 30 25 5 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
83 % 17 %  

 

Večina intervjuvancev, to je 83 %, je na vprašanje odgovorila s splošnim opisom razrednika, 

tako da je izpostavila eno ali dve njegovi lastnosti. Odgovori s splošnim opisom razrednika so 

tudi najštevilčnejši. 

Intervju št. 2: »Je prijazna, natančno razloţi in vedno pomaga.« 

Intervju št. 5: »Super je. Je zelo pridna, je zelo neţna. Se tudi zelo lepo izraţa.« 

Intervju št. 8: »Je zelo prijazen, je smešen in je tudi zelo zabaven, ker se večkrat poheca z 

nami.« 

Intervju št. 11: »Je prijazna, mi pomaga. Da te nauči dobro slovensko.« 

Intervju št. 22: »Prijazna, posluša naše predloge in ns nauči zelo veliko.« 

 

Ostali učenci, natančneje 17 %, so na vprašanje odgovorili s podrobnejšim ali specifičnim oz. 

drugačnim opisom razrednika od ostalih intervjuvancev.  

Intervju št. 4: »Ni v redu. Vedno me daje za primer. Na primer smo imeli zadnjič razredno 

uro in me je izpostavila tko v negativnem smislu. Je rekla: Pa da ne boste tako kot X (ime 

učenke), ki tudi zadnjič ni prišla na športni dan.« 

Intervju št. 16: »Dobra, draga, rada pomaga. Uči nas različne pesmi. Uči nas, da si 

pomagamo med sabo.« 

Intervju št. 26: »Dobra. Uči nas, da se ne tepemo, da se ne porivamo, da ne budemo strogi 

prema drugim.« 

8.2.1.3. Pomoč učiteljev učencem priseljencem 

Navedena podtema je namenjena raziskovanju, ali učitelji pomagajo učencem 

priseljencem. Zanimalo nas je, ali učitelji v slovenski osnovni šoli nudijo pomoč učencem 

priseljencem ter kakšne oblike pomoči jim nudijo. Zastavili smo jim vprašanja: »Ti učitelji 

pomagajo, kadar česa ne razumeš? Kako ti pomagajo? Ti kateri učitelji ne pomagajo?«  
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Pri prvem vprašanju so vsi učenci odgovorili pritrdilno, torej da jim učitelji pomagajo. 

Razlike se pojavijo pri oblikah pomoči, ki jo učitelji nudijo, tako da so odgovori na drugo 

vprašanje  prikazani v spodnji tabeli. 

Tabela 7: Pomoč učiteljev in oblike pomoči 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

OBLIKE POMOČI SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
UČNA JEZIKOVNA NEFORMALNA DIFERENCIACIJA NEBESEDNO 

SPOROČANJE 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 2 0 1 1 8 

II. VIO 5 5 1 0 0 0 6 

III. VIO 8 8 4 0 4 1 17 

SKUPAJ 17 17 7 0 5 2 31 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 2 0 2 0 8 

II. VIO 6 6 1 1 1 0 9 

III. VIO 3 3 0 0 1 2 6 

SKUPAJ 13 13 3 1 4 2 23 

UČENCI SKUPAJ 30 30 10 1 9 4 54 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

100   % 33 % 3 % 30 % 13 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

56 % 19 % 2 % 17 % 7 % 

 

Učna oblika pomoči je vezana na pomoč na področju učenja. V to kategorijo umeščamo vse 

učne situacije, kjer otrok potrebuje pomoč učitelja zaradi nerazumevanja ali napačnega 

razumevanja učne snovi. 100 % intervjuvanih otrok je bilo deleţnih učne pomoči. 

Intervju št. 7: »Da, recimo učiteljica za slovenščino. Če pri njen kej ne razumem, mi da 

listek in izpolnjujem ta listek.« 

Intervju št. 11: »Da mi pomagajo, da mi povejo, kaj imam narobe.«  

Intervju št. 21: »Da, da vprašam in mi pomagajo, pokaţejo, razloţijo, z drugimi besedami 

povejo.« 

Intervju št. 24: »Da, da vprašam, kaj je to in mi pomagajo, npr. za matematiko za kenguru 

ti pomagajo, ti kej razloţijo, kaj moraš naredit.« 

Jezikovno pomoč učitelji nudijo, kadar je izvor teţav pri otrocih pomanjkanje znanja jezika, 

posledično pa zaradi tega prihaja do nerazumevanja snovi in prekinitev v učnem procesu. 

Jezikovne pomoči je bilo deleţnih 33 % intervjuvancev. 

Intervju št. 13: »Da, mi ful pomagajo, npr. če kej ne razumem, ponovno povejo, povejo na 

različne načine ali grejo na prevajalnik.« 

Intervju št. 19: »Da, trudijo se prevesti na bosansko, trudijo se, da razumem, mi tudi 

drugače povejo.« 

Intervju št. 25: »Da, ko sem bila v prvem razredu, tam sta bla dva vprašanja, ki jih nisem 

vedela, nisem vedela jezika in mi je učiteljica prevedla.« 

Intervju št. 27: »Yes, they talk to me in English, they try to tell me what was lesson about, 

they translate … « 

Pod neformalno kategorijo pomoči uvrščamo vse druge situacije v šoli, kjer učitelji 

posredujejo, da se učenec priseljenec počuti dobro v šolskem okolju. Sem prištevamo vse 

oblike pomoči, ki niso povezane z nerazumevanjem učne snovi ali nerazumevanjem jezika. 3 

% intervjuvancev je v svojem odgovoru izpostavilo tudi to obliko pomoči. 

Intervju št. 22: »Ja, če mi neki ni jasno, mi razloţijo, ko ne vem, kam naj grem, mi 

pomagajo, kam naj grem.« 
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Kar 30 % vseh intervjuvanih je izpostavilo pomoč v obliki diferenciacije učne snovi ali 

učnega gradiva.  

 

Intervju št. 2: »Da, če učiteljica med poukom kaj narekuje, ona vse napiše na list, da 

prepišem.« 

Intervju št. 12: » …, da mi dajo tudi dodatno nalogo za reševat.« 

Intervju št. 30: »Da, razloţijo, drugače povejo, kej pokaţejo in dajo tudi dodatne naloge.« 

  

13 % učencev pa je v odgovoru omenilo tudi prvine nebesednega sporočanja kot eno od 

moţnosti pomoči s strani učiteljev. 

Intervju št. 3: »Da, razloţi in tudi velikokrat pokaţe.« 

Intervju št. 8: »Da, da mi razloţijo, drugače povejo, tudi povejo z rokami.« 

Intervju št. 16: »Da, če kej ne vem, mi pove, razloţi in pokaţe tut v učbeniku.« 

Intervju št. 30: » …, kej pokaţejo … « 

 

V nadaljevanju smo jih povprašali tudi, ali jim kateri učitelji tudi ne pomagajo. Rezultati 

odgovorov so prikazani v naslednji tabeli. 

Tabela 8: Odtegnitev pomoči s strani učiteljev 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

ODTEGNITEV POMOČI S STRANI UČITELJEV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
VSI POMAGAJO DOLOČENI NE POMAGAJO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 0 4 

II. VIO 5 5 0 5 

III. VIO 8 7 1 8 

SKUPAJ 15 16 1 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 1 4 

II. VIO 6 6 0 6 

III. VIO 3 3 0 3 

SKUPAJ 13 12 1 13 

UČENCI SKUPAJ 30 28 2 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
93 % 7 %  

 

93 % intervjuvancev je v odgovoru izrazilo, da jim pomagajo vsi učitelji, ostalih 7 % pa je v 

odgovoru dejalo, da določeni učitelji ne pomagajo: 

Intervju št. 17: »Moţda eden. Dva pomagajo oko testa, a ko vprašam med poukom, mi 

reče, da vprašam sošolce.« 

Intervju št. 26: »Mal ne pomagajo. Rečejo, naj vprašamo sošolce.« 

8.2.1.4. Neprijaznost/prijaznost učiteljev do učencev priseljencev 

V tej podtemi bomo preverjali, kakšen je odnos slovenskih učiteljev do učencev 

priseljencev prve generacije. Slednje smo preverjali preko vprašanj: »So učitelji prijazni do 

tebe? So kateri učitelji tudi neprijazni do tebe?« Pričakovano je bilo, da bo večina učencev 

odgovorila na vprašanje pritrdilno in tako potrdila korekten odnos učiteljev do učencev 

priseljencev.  

Tabela 9: Prijaznost učiteljev 
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 ŠTEVILO 

UČENCEV 

PRIJAZNOST UČITELJEV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
UČNA 

POMOČ 

SKRB ODZIVNOST VKLJUČEVANJE V 

RAZREDNO 

SKUPNOST 

SPOŠTOVANJE 

UČENCEV 
D

E
K

L
E

T
A

 

I. VIO 4 4 2 2 0 1 9 

II. VIO 5 5 0 0 0 0 5 

III. VIO 8 8 4 1 2 1 16 

SKUPAJ 17 17 6 4 2 2 30 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 4 0 1 2 11 

II. VIO 6 6 1 1 0 2 10 

III. VIO 3 3 1 0 1 2 7 

SKUPAJ 13 13 6 0 2 6 28 

UČENCI SKUPAJ 30 30 12 4 4 8 58 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 

100% 40 % 13 % 13 % 27 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

ODGOVOROV 

52 % 21 % 7 % 7 % 14 % 

 

Odgovori so pokazali, da so učitelji v večini prijazni do učencev priseljencev in imajo do njih 

korekten odnos. Vsi učenci so v odgovoru izrazili prijaznost učiteljev, razlike se pojavljajo v 

tem, kako učenci dojemajo njihovo prijaznost in kako jo razumejo. 

Vsi učenci, torej 100% intervjuvancev, prepoznava prijaznost učitelja po tem, da jim nudi 

učno pomoč in jim pomaga v različnih učnih situacijah. 

Intervju št. 3: »Da, če kaj ne vem, mi pomaga pri nalogi, če mi kej manjka, mi skopira in 

prinese.« 

Intervju št. 11: »Da mi pomagajo in povejo, če sem naredil napako.« 

Intervju št. 18: »Da, prijazni so, zato ker nam povejo, kaj je za domačo nalogo, nam 

objasnijo, kadar ne vemo.« 

Intervju št. 20: »So, vsi. Ko vprašaš nekaj, ti pomagajo, pomagajo ti pri domači nalogi, če 

kaj ne razumeš … « 

 

Malo manj kot polovica intervjuvancev, 40 % celotnega vzorca, je dejala, da učiteljeva skrb 

zanje nakazuje na učiteljevo prijaznost. 

Intervju št. 16: »Da. Tako, da pomagajo. Če zboliš, pokliče očka ali mamico v šolo.« 

Intervju št. 13: »Da. To, da pomagajo. Na primer, da me vprašajo, kako je tukaj, kako se 

kle počutim.« 

Intervju št. 23: »Da, prijazni so, ko nas peljejo ven, da se gibamo ali gremo v telovadnico.« 

 

13 % intervjuvancev je izpostavilo odzivnost učiteljev kot znak prijaznosti. 

Intervju št. 10: »Da nam pomagajo, da nam dajo moţnost za zviševanje ocen.« 

Intervju št. 13: »Da. To, da pomagajo. Na primer, da me vprašajo, kako je tukaj, kako se 

kle počutim.« 

Intervju št. 25: » …, če vidi, da mi ne gre, mi pomaga … « 

 

Isti odstotek, torej 13 % vzorca, je prav tako dejal, da je učiteljeva angaţiranost za 

vključevanje učencev v razredno skupnost znak njegove prijaznosti. 

Intervju št. 7: »So. Ker jst sem muslimanka in oni me ne ločujejo, me prihvatajo ko use 

svoje učence.« 
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Intervju št. 14: »Da. Da, če so kateri sošolci nesramni do mene, jih pokličejo k sebi in se 

pogovorijo z njimi  in da mi pomagajo.« 

Intervju št. 17: »Da, vsi so prijazni. Pogovarjajo se z mano, me vključijo,  ko kaj delamo.« 

 

 Nekaj učencev, natančneje 27 %, je  izpostavilo učiteljevo spoštovanje učencev kot enega 

izmed pomembnejših vidikov prijaznosti. 

Intervju št. 8: »So. Tako, da me spoštujejo, da ne kričijo na nas.« 

Intervju št. 22: »Da. Prijazni so tako, da me spoštujejo, da nas poslušajo in da nam 

pomagajo, kadar kaj ne vemo.« 

Intervju št. 26: »Da, tako da se lepo obnašajo do nas, da ne govorijo grde besede.« 

Intervju št. 27: »Yes, with their behaviour. They help you, they talk nice to you.« 

 

V nadaljevanju smo jih povprašali tudi, ali so kateri učitelji tudi neprijazni do njih, in jih 

povprašali po konkretnih primerih. Odgovori so prikazani v tabeli. 

Tabela 10: Neprijaznost učiteljev 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NEPRIJAZNOST UČITELJEV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
VSI SO PRIJAZNI DOLOČENI NISO PRIJAZNI 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 0 4 

II. VIO 5 5 0 5 

III. VIO 8 6 2 8 

SKUPAJ 17 15 2 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 1 4 

II. VIO 6 6 0 6 

III. VIO 3 3 0 3 

SKUPAJ 13 12 1 13 

UČENCI SKUPAJ 30 27 3 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
90 % 10 %  

 

90 % učencev je dejalo, da ni učiteljev, ki bi bili neprijazni do njih. Le trije posamezniki, ki 

predstavljajo 10 % celotnega vzorca, so dejali, da določeni učitelji niso prijazni. 

Intervju št. 1: »Ja, ena učiteljica je tko mal stroga in se jezi, če nimamo naloge.« 

Intervju št. 4: »Da, to, da me stalno izpostavljajo, sovraţijo me enostavno. Učiteljica za 

slovenščino, smo pisali spis in čisto vedno dobim enako število točk in 4.« 

Intervju št. 26: »Ja, eni se mal derejo, pa potem ne pomagajo.« 

8.2.1.5. Interpretacija 

Pri prvi podtemi, ki raziskuje predstave učencev o dobrem učitelju, je analiza odgovorov 

pokazala mnenje učencev, da »dobrega učitelja« odlikujejo predvsem določene osebnostne in 

strokovne kompetence (glej tabelo 5). Le peščica je izpostavila lastnost učitelja, ki jo 

prištevamo med medkulturne kompetence. 97 % vzorca je v odgovoru izpostavilo strokovne 

kompetence učitelja, kot so dobra in primerna učna razlaga, učna pomoč, prilagajanje učnemu 

procesu in primerna učna diferenciacija. Večina učencev, 93 %, je izpostavila osebnostne 

značilnosti dobrega učitelja, med katerimi so najpogostejše prijaznost, pomoč in pravičnost 

učitelja. Skoraj polovica vzorca pa je izpostavila medkulturne kompetence, med katerimi so 

omenjeni spoštovanje, sprejemanje in pomoč v stiski. Ugotavljamo, da imajo vsi učenci 
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oblikovano predstavo o dobrem učitelju, nekateri bolj natančno, drugi bolj splošno. Vedo, 

katere lastnosti, po njihovem mnenju, odlikujejo dobrega učitelja. 

V nadaljevanju smo poizvedovali, kakšen/kakšna je njihov/a razrednik/razredničarka. 

Analiza odgovorov je pokazala, da obstajajo razlike v odgovorih. Večina intervjuvancev, to je 

83 %, je podala splošen opis, medtem ko je 17 % intervjuvancev na vprašanje odgovorilo bolj 

natančno. Slednji so tudi največkrat izpostavili lastnosti razrednika, kot so njegova pomoč, 

spoštovanje učencev, dobro poučevanje, strogost, upoštevanje mnenj in predlogov učencev 

itd. Sklepamo lahko, da so ti učenci izpostavili tisto lastnost, ki jo pri razredniku najbolj 

cenijo in opazijo. Izpostavili so različne lastnosti in kompetence razrednika, vsi pa so si bili 

enotni v tem, da so izpostavili pozitivne lastnosti in močne točke razrednika. 

Zanimalo nas je tudi, ali učitelji pomagajo učencem priseljencem in kako. Odgovori so 

pokazali, da učitelji nudijo učencem pomoč. Nihče od učencev ni tako izrazil odsotnosti 

pomoči. Pojavljajo pa se razlike glede oblike pomoči, ki so jih učenci deleţni. Učenci so pri 

tem vprašanju izpostavili različne oblike pomoči, nekateri učenci so navedli tudi po dve obliki 

pomoči v istem odgovoru. Vsi intervjuvani so tako navedli učno pomoč, torej pomoč pri 

učenju. Jezikovno pomoč je medtem navedlo 33 % učencev. Sem prištevamo jezikovno 

pomoč v smislu prevajanja posameznih besed v materni jezik ali pa preoblikovanje in 

poenostavljanje razlage v slovenščini. Ena od moţnosti jezikovne pomoči, ki so je bili deleţni 

nekateri učenci priseljenci, je tudi ta, da so učitelji iz slovenščine prevajali v angleščino, ker 

učitelji maternega jezika učencev (ukrajinščina in albanščina) priseljencev niso govorili. 

Nekaj učencev, 30 %, je izpostavilo tudi učno pomoč v obliki diferenciacije, kjer so učitelji 

diferencirali učni proces ali pa učno gradivo. Manjšina učencev je bila deleţna neformalne 

oblike pomoči in pomoči v obliki nebesednega sporočanja. Ugotavljamo, da so bili vsi učenci, 

ki so zajeti v raziskavo, deleţni pomoči s strani učiteljev, razlike so le v obliki in obsegu 

pomoči. Največkrat so pomoč nudili učitelji pri učenju in domači nalogi v obliki razlage, sledi 

jezikovna pomoč.  

Učence smo eksplicitno povprašali, ali so tudi učitelji, ki jim ne pomagajo. Ugotavljamo, 

da večini učencem priseljencem pomagajo vsi učitelji v Sloveniji (glej tabelo 8). Dva 

posameznika sta odgovorila, da ne vsi, da nekateri ne pomagajo. 

Poizvedovali smo tudi o tem,  kakšen odnos imajo učitelji z učenci priseljenci (glej tabelo 

9). Osredinili smo se na prijaznost učiteljev do učencev. Ugotovili smo, da nihče od učencev 

ni izrazil negativnega odnosa učiteljev do učencev. Vsi učenci so prijaznost učitelja povezali z 

nudenjem učne pomoči z njegove strani. Veliko učencev je izpostavilo tudi učiteljevo skrb kot 

vidik prijaznosti. Nekaj jih je izpostavilo tudi učiteljevo pripravljenost vključevanja učencev v 

razredno skupnost in spoštovanje učencev kot jasen znak učiteljeve prijaznosti. 

Tudi tu smo posebej vprašali učence, ali so kateri učitelji do njih neprijazni. Ugotavljamo, 

da je večina učencev, 90 %, potrdila, da so vsi prijazni do njih, medtem ko pri desetini vzorca 

obstajajo učitelji, ki do njih niso prijazni. Odgovore teh intervjuvancev smo podali znotraj te 

teme (glej tabelo 10).  

Ugotavljamo, da imajo učitelji v večini korekten odnos do učencev. Ne kaţejo znakov 

odklonilnega odnosa, diskriminacije in zavračanja, razen pri eni učenki. Do učencev 

priseljencev so prijazni, nudijo jim različne oblike pomoči in podporo, kadar jo ti potrebujejo. 

Obstajajo pa primeri odgovorov, ki kaţejo, da učitelj v danih situacijah ni pomagal. 

Ugotovitve kaţejo, da učitelji v večini sprejemajo učence priseljence. Vendar tudi tu obstajajo 

primeri odgovorov, ki kaţejo na neprijaznost do učencev priseljencev in s tem nesprejemanje 

s strani učiteljev. 
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8.2.2. ODNOSI UČITELJEV Z UČENCI V DRŢAVI IZVORA 

8.2.2.1. Lastnosti razrednika 

V tej podtemi smo poizvedovali o tem,  kakšen odnos so imeli učitelji oziroma 

razredniki iz drţave izvora z učenci. Najprej smo jih povprašali, kakšen/kakšna je bil/bila 

tvoj/tvoja učitelj/učiteljica. Poizvedovali smo po njihovih lastnostih, kompetencah in odnosu 

do učencev. 

Tabela 11:  Lastnosti razrednika 

 ŠTEVILO 
UČENCEV 

LASTNOSTI RAZREDNIKA SKUPNO 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

PRIJAZNOST POMOČ STROGOST ČUSTVENOST ZABAVEN/ 
ZABAVNA 

RAZUMEVANJE RAZLIKOVANJE 
UČENCEV 

NASILJE  

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 3 1 1 0 1 0 0 10 

II. VIO 5 3 4 2 0 0 0 0 0 9 

III. VIO 8 6 2 3 1 1 1 1 1 16 

SKUPAJ 17 13 9 6 2 1 2 1 1 35 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 3 2 0 0 2 0 1 11 

II. VIO 6 5 4 1 0 0 2 0 1 13 

III. VIO 3 3 3 0 0 0 1 0 0 7 

SKUPAJ 13 11 10 3 0 0 5 0 2 31 

UČENCI SKUPAJ 30 24 19 9 2 1 7 1 3 66 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 

80 % 63 % 30 % 7 % 3 % 23 % 3 % 10 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

ODGOVOROV 

36 % 29 % 14 % 3 % 2 % 11 % 2 % 5 % 

 

Večina učencev, natančneje 80 % vzorca, je izpostavila prijaznost učiteljev v drţavi izvora. 

Intervju št. 2: »Je bla ful prijazna do mene in vse stvari, ki jih nisem razumela, mi je 

pomagala.« 

Intervju št. 7: »Kot druga mama. Bila je prijazna in vsem je pomagala.« 

Intervju št. 16: »Imeli smo več učiteljev. Vse so bile prijazne, zelo dobre. Lejla in 

Jasmina.« 

Intervju št. 27: »She was always very good to me, she would always help me.« 

 

Več kot polovica učencev, natančneje 46 %, je pri opisu učiteljev v drţavi omenila njihovo 

nudenje pomoči. 

Intervju št. 2: » … in vse stvari, ki jih nisem razumela, mi je pomagala.« 

Intervju št. 15: »Prijazna je bila. Pri matematiki mi je pomagala, dala mi je dodatne 

naloge.« 

Intervju št. 17: »V redu. Učitelj je bil, tko, pomagal mi je. Pomagal mi je, kaj se rabim 

učit.« 

Intervju št. 28: » … pomagala mi je z domačo nalogo, ako nekaj nisem znal.« 

 

30 % učencev je dejalo, da so bili učitelji v drţavi izvora strogi. 

Intervju št. 6: »Isto kot tukaj. Malo bolj stroga je bila, naloge je pregledovala in je dala 

kazen, če nisi imel naloge. In je bla ful stroga, ampak tudi ful prijazna.« 
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Intervju št. 9: »Učitelj je bil jezen, če nisi delal naloge. Če kej nisi znal in če je bil jezen, ti 

je vpisal enko.« 

Intervju št. 20: »Bila je prijazna, pomagala je tudi, samo ne tok kot tukaj. Ni bila tok 

nesramna.« 

Intervju št. 26: »Imel sem dve učiteljici. Ena je bila dobra in prijazna, druga pa kar stroga.« 

 

7 % vzorca je izpostavilo čustvenost učiteljev v drţavi izvora. 

Intervju št. 21: »Ni bila tok prijazna, tečna je bla.« 

Intervju št. 25: »Prijazna, samo včasih jezna, če nismo meli domače naloge.« 

 

3 % vzorca je dejalo, da so bili učitelji v drţavi izvora zabavni. 

Intervju št. 3: »Bila je zelo dobra, prijazna in tudi zelo zabavna.« 

23 % intervjuvancev je izpostavilo razumevanje učiteljev v drţavi izvora. 

Intervju št. 18: »Dobra, prijazna. Vsi smo imeli dobre ocene. Dala je drug datum, če nismo 

znal.« 

Intervju št. 22: »Prijazna, nizka je bla. Bila je dobra. Poslušala je naše predloge.« 

Intervju št. 23: »Bila je prijazna, pomagala nam je. Nas je vedno peljala ven.« 

 

 3 % učencev je omenilo učiteljevo razlikovanje učencev v drţavi izvora. 

Intervju št. 13: »Imela sem učiteljico za matematiko in sem bila pridna. Ona je bolj pridna 

z vsemi, sem imela dobre ocene. Kdor je imel dobre ocene, ga je imela rada.« 

10 % vzorca je izpostavilo nasilje učiteljev v drţavi izvora. 

Intervju št. 11: »So pomagali, je bila prijazna. Ko si naredil napako, so te tudi kdaj za 

ušesa. Na Kosovem sploh nismo meli kosila, malice, tko ko kle v Sloveniji.« 

Intervju št. 24: »Prime te tudi za ušesa, če ne znaš, al pa da petko, ko ti da take teţke 

stvari.« 

8.2.2.2. Pomoč učiteljev v drţavi izvora 

V nadaljevanju smo učence tudi povprašali,  če so jim učitelji pomagali pri učenju in 

kako so jim pomagali. Zanimalo nas je tudi, ali so bili tudi učitelji, ki jim niso pomagali. 

Tabela 12: Pomoč učiteljev in oblike pomoči v drţavi izvora 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

OBLIKE POMOČI SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
UČNA 

RAZLAGA 

UČENJE UČENJA DIFERENCIACIJA NEBESEDNO 

SPOROČANJE 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 0 1 0 5 

II. VIO 5 5 1 2 0 8 

III. VIO 8 7 0 4 1 12 

SKUPAJ 17 16 1 7 1 25 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 1 0 1 6 

II. VIO 6 5 0 1 0 6 

III. VIO 3 3 0 1 0 4 

SKUPAJ 13 12 1 2 1 16 

UČENCI SKUPAJ 30 28 2 9 2 41 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

93 % 7 % 30 % 7 %  
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ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

68 % 5 % 22 % 5 %  

 

Vsi učenci so odgovorili, da so jim učitelji v drţavi izvora pomagali. Pojavljale so se razlike v 

obliki pomoči, ki so je bili deleţni v drţavi izvora. 

Skoraj vsi intervjuvanci, natančneje 93 %, so dejali, da so jim pomagali pri učenju z razlago. 

Intervju št. 3: »Da, so pomagali. Isto kot tukaj so mi razloţili, samo da sem bila bolj 

navajena, ker sem poznala jezik.« 

Intervju št. 4: »Da, so pomagali, so razloţili, kadar nisem razumela. Samo dosti manj kot 

tukaj, ker ni bilo teh teţav in nisem potrebovala tolk pomoči.« 

Intervju št. 8: »Da, nekateri. Tako, da so razloţili, povedali so drugače, z drugimi 

besedami.« 

Intervju št. 13: »Da, ampak tam bolj. Tam sem bolj razumela. Tam so bolj pomagali, so 

tudi dvakrat razloţili.« 

Intervju št. 16: »Da, so pomagali. Na primer, če sem brala in nisem vedela, kaj pomeni 

beseda, mi jo je razloţila. Povedala je drugače.« 

Intervju št. 28: »Da, pomagali so mi z domačo nalogo, ako nekaj ne znam, tako da so 

razloţili.« 

 

Le peščica učencev, 7 %, je dejala, da so jim učitelji v drţavi izvora pomagali s strategijo 

učenje učenja. 

Intervju št. 2: »Da, so  mi pomagali pri vseh stvareh. Povedali so mi, da kako se učim.« 

Intervju št. 23: » … in povedala mi je, kako je najbolje, da se učim.« 

 

30 % učencev je izpostavilo diferenciacijo kot obliko pomoči, ki so je bili deleţni v drţavi 

izvora. 

Intervju št. 7: »Da, so pomagali. Ko jaz kaj nisem vedela, so mi razloţili. Včasih so mi dali 

tudi dodatne naloge, da se sama naučim.« 

Intervju št. 10: » … so dali tudi kakšne laţje naloge.« 

Intervju št. 14: »Nekateri so si vedno vzeli čas, da mi razloţijo. Dobila sem tudi naloge za 

vajo.« 

Intervju št. 20: »Da, ko smo imeli dodatno delo, si je učiteljica vzela čas in je pregledala 

naloge in povedala, če kaj nismo vedeli ali razumeli.« 

 

7 % intervjuvancev je omenilo tudi nebesedno sporočanje kot obliko pomoči, ki so je bili 

deleţni. 

Intervju št. 27: »They would tell me, explain to me. They would also show me in the book, 

if I wouldn't understand.« 

Učence smo tudi povprašali, ali so bili v drţavi izvora tudi učitelji, ki jim niso pomagali. 

Odgovori so predstavljeni v tabeli. 
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Tabela 13: Odtegnitev pomoči s strani učiteljev 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

ODTEGNITEV POMOČI  SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
VSI SO 

POMAGALI 

DOLOČENI NISO POMAGALI 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 3 4 0 4 

II. VIO 5 4 1 5 

III. VIO 9 5 3 8 

SKUPAJ 17 13 4 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 1 3 4 

II. VIO 6 6 0 6 

III. VIO 3 3 0 3 

SKUPAJ 13 10 3 13 

UČENCI SKUPAJ 30 23 7 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

77 % 23 %  

 

Kar velik deleţ učencev, 77 %, je dejal, da so jim v drţavi izvora pomagali vsi učitelji.  

23 % vseh intervjuvancev pa je dejalo, da jim v drţavi izvora določeni učitelji niso pomagali. 

Intervju št. 13: »So bli. Na primer, ko sem rekla, da ne razumem, so rekli, naj mi pomaga 

sošolec in niso razloţili več.« 

Intervju št. 14: »Ja; imela sem teţave z zgodovino. Ko nisem razumela, je vedno kričal, 

zakaj ne poslušamo.« 

Intervju št. 20: »Samo en ni pomagal. Samo dodatno delo je dal in je bil strog. Ko je bil 

dobre volje, nam je pomagal, ko ni bil, pa ni pomagal.« 

Intervju št. 21: »Da, eni so bili tečni, niso razloţili. Sami smo si pomagali s sošolci.« 

Intervju št. 26: »Da, učiteljica. Zato, ker ni imela časa. Vse smo moral sami. V Nemčiji so 

baš strogi.« 

 

8.2.2.3. Neprijaznost/Prijaznost učiteljev v drţavi izvora 

Znotraj te podteme smo poizvedovali, ali so bili učitelji v drţavi izvora prijazni. 

Povprašali smo jih po primerih. Prav tako nas je zanimalo, ali so bili učitelji, ki do njih niso 

bili prijazni. Odgovori na prvo vprašanje so predstavljeni v tabeli, v nadaljevanju. 

Tabela 14: Prijaznost učiteljev 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

PRIJAZNOST UČITELJEV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

UČNA 

POMOČ 

SKRB ODZIVNOST SPREJEMANJE 

UČENCEV 

SPOŠTOVANJE 

UČENCEV 

 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 3 1 1 2 11 

II. VIO 5 4 3 1 0 0 8 

III. VIO 8 7 2 2 4 1 16 

SKUPAJ 17 15 8 4 5 3 35 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 1 1 1 0 7 

II. VIO 6 4 2 2 2 1 11 

III. VIO 3 3 1 1 1 0 6 

SKUPAJ 13 11 4 4 4 1 24 

UČENCI SKUPAJ 30 26 12 8 9 4 59 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

87 % 40 % 27 % 30 % 13 %  
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ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

ODGOVOROV 

44 % 20 % 14 % 15 % 7 %  

 

Učenci so dejali, da so bili učitelji v drţavi izvora prijazni do njih. Pojavljajo se razlike v tem, 

kako so učenci prepoznavali in interpretirali učiteljevo prijaznost.  

Večina učencev, 87 %, je učiteljevo prijaznost prepoznavala kot učno pomoč, ki so je bili 

deleţni z njegove/njene strani. 

Intervju št. 6: »Da; pač pokazali so, da so prijazni, tako da so pomagali, razloţili večkrat. 

Ko sem jih kej vprašala, res redko se je nardilo, da sm jih kdaj kej vprašala. Pač, če ne bi 

razumela prvič, bi mi trikrat vsaj razloţili vse doh ne bi razumela.« 

Intervju št. 10: »So, isto kot v Sloveniji. So ti razloţili, če nisi razumel, vedno so 

pomagali.« 

Intervju št. 25: »Da, pomagali so in so me dobro naučili. Bli so dobri do mene, naučili so 

me brat.« 

Intervju št. 19: »Ja, vsi. Tut tko pomagal so. Hotel so, da učenci vejo, da znamo velik.« 

 

Pomemben odstotek učencev, natančneje 40 %, je interpretirala učiteljevo skrb kot vidik 

njihove prijaznosti. 

Intervju št. 2: »Da, ko smo jedli, mi je devala hrano. Mi smo si morali sami kupovat hrano, 

ni bilo kot je tukaj.« 

Intervju št. 16: »Vsi so pomagali. Na primer, tako da so mi, ko nisem bila v šoli, vedno 

pomagali, povedali so mi, kaj moram narediti za nazaj.«  

Intervju št. 23: »Ja, ker so nas peljali v telovadnico in smo šli tut ven. In pustila nas je, da 

se igramo.« 

 

Manj kot tretjina učencev, 27 %, je omenila odzivnost učitelja kot enega od vidikov učiteljeve 

prijaznosti. 

Intervju št. 8: » …, če se je kdo skregal, jih je učitelj vedno poklical k sebi.« 

Intervju št. 12: » … tudi, če kaj nisem imel sabo, mi je učiteljica posodila.« 

Intervju št. 14: »Nekateri ja. Vedno, ko so bili sošolci nesramni, so mi učitelji pomagali. 

Pomagali so mi med poukom in med učenjem.« 

Intervju št. 29: »Da, vsi. Js sm se tut igrala z njo. Objela sem jo, kdaj grem domov.« 

 

30 % celotnega vzorca je v svojem odgovoru izpostavila sprejemanje učencev kot enega od 

kazalnikov učiteljeve prijaznosti. 

Intervju št. 3: » … vse so imeli radi … « 

Intervju št. 4: »Da, zabavni so bli. Počutila sem se dobro pri njih.« 

Intervju št. 17: » … in so se do vseh enako obnašali, niso delali razlik.« 

Intervju št. 27: » … they wouldn't make differences between us … « 

 

13 % intervjuvancev je v odgovoru izpostavilo spoštovanje učencev kot pomemben vidik 

učiteljeve prijaznosti. 

 

Intervju št. 18: »Da vsi. Kadar hodimo po avli se vedno pozdravimo.« 
Intervju št. 22: »Ja, vsi. Tako, da so nas spoštovali, da so nas poslušali.« 

Intervju št. 30: »Da, prijazni so bli. Vse so sprejemali in spoštovali so nas.« 
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Povprašali smo jih tudi, ali so bili tudi učitelji, ki do njih niso bili prijazni. Odgovori so 

predstavljeni v tabeli. 

Tabela 15: Neprijaznost učiteljev 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NEPRIJAZNOST UČITELJEV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
VSI SO BILI 

PRIJAZNI 

DOLOČENI NISO BII 

PRIJAZNI 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 0 4 

II. VIO 5 5 0 5 

III. VIO 8 4 4 8 

SKUPAJ 17 13 4 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 2 2 4 

II. VIO 6 6 0 6 

III. VIO 3 2 1 3 

SKUPAJ 17 10 3 13 

UČENCI SKUPAJ 30 23 7 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

77 % 23 %  

 

Večina intervjuvancev, to je 77 %, je dejala, da so bili vsi učitelji v drţavi izvora prijazni do 

njih. Kar nekaj učencev, kar 23 %, pa je dejalo, da določeni učitelji v drţavi izvora niso bili 

prijazni do njih. 

Intervju št. 8: »Da, nekateri niso spoštovali, ne povedo nič, ne razloţijo dobro. Če nisi sledil 

pouku, ti niso posebej razlagali.« 

Intervju št. 9: »Da, če nisi sodeloval in delal, so bili jezni.« 

Intervju št. 13: »Nekateri ja. Na primer, če nisem razumel, mi niso razloţili dvakrat.« 

Intervju št. 14: »Da, vedno med poukom, ko sem iskala kaj, so kričali name.« 

Intervju št. 21: »Da, ker so tut tepli, ker smo naredili kak problem.« 

Intervju št. 24: »Ne niso bili vsi. Ker, ko je kdo nagajal in jih je potegnil za ušesa.  

Intervju št. 26: »Da, da so imeli čas, gledali so okrog in niso pomagali.« 

8.2.2.4. Interpretacija 

Učenci so na prvo vprašanje podali raznolike odgovore. Skoraj vsi učenci so izpostavili 

pozitivne lastnosti razrednikov v drţavi izvora, pojavljajo pa se tudi negativne lastnosti 

učiteljev. Nekateri so podali več kot dve lastnosti razrednika, zato je število odgovorov večje 

od števila učencev. Večina intervjuvancev je učitelje v drţavi izvora označila za prijazne (80 

%). Velik del vzorca je razrednike v drţavi izvora dojemal kot primaren vir pomoči (63 %). 

Večji del vzorca je izpostavil tudi lastnosti, kot so strogost učitelja (30 %) in razumevanje (23 

%). Peščica učencev je izpostavila lastnosti, kot so čustvenost in zabavnost učitelja (glej 

tabelo 11). Pojavljali pa so se tudi odgovori, ki so nakazovali na negativen odnos učiteljev v 

drţavi izvora. Tako je nekaj učencev izpostavilo tudi razlikovanje učencev in nasilje s strani 

učiteljev v drţavi izvora (glej tabelo 11). Ugotavljamo, da sicer prevladujejo pozitivne 

lastnosti razrednikov v drţavi izvora. Pojavljajo pa se tudi negativne lastnosti razrednikov v 

drţavi izvora. 

Znotraj teme pomoč učiteljev in oblike pomoči v drţavi izvora ugotavljamo, da so 

intervjuvanci izpostavili različne oblike pomoči, nekateri več oblik. Največ vprašanih (93 %) 

je omenilo učno razlago kot najpogostejšo in primarno obliko pomoči v drţavi izvora. 

Tretjina vzorca je v odgovoru omenila tudi diferenciacijo učnega procesa in učnega gradiva 

kot obliko pomoči, ki jo je izvajal učitelj v drţavi izvora (glej tabelo 12). Najmanj učencev je 
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izpostavilo učenje učenja in nebesedno sporočanje kot obliko pomoči, ki so je bili deleţni. 

Eksplicitno vprašanje, ali so bili tudi učitelji, ki jim niso pomagali, in odgovori otrok 

nakazujejo, da so v drţavi izvora bili učitelji, ki učencem niso pomagali (glej tabelo 13). Kar 

23 % vprašanih je odgovorilo, da so v drţavi izvora obstajali učitelji, ki jim niso nudili 

pomoči. Njihovi odgovori in opis situacij so podani pod tabelo 13.  

Zadnji vidik, ki smo ga obravnavali znotraj teme učiteljev v drţavi izvora je njihova 

prijaznost. Zanimalo nas je, kako in skozi katere vidike oziroma lastnosti so učenci 

prepoznavali in dojemali učiteljevo prijaznost. Večina intervjuvancev je izpostavila učno 

pomoč učiteljev (87 %) in njihovo skrb (40 %) kot vidik njihove prijaznosti (glej tabelo 14). 

Med drugimi so izpostavili tudi sprejemanje učencev (30 %), odzivnost učiteljev (27 %), in 

spoštovanje učencev (13 %) kot lastnosti, ki odlikujejo prijaznega učitelja. Tudi znotraj te 

teme smo povpraševali po morebitnih učiteljih v drţavi izvora, ki jim niso pomagali. Večina 

je sicer potrdila, da so bili vsi učitelji v drţavi izvora prijazni (77 %), se pa pojavljajo 

odgovori, ki potrjujejo prisotnost učiteljev v drţavi izvora, ki do določenih učencev, zajetih v 

vzorcu, niso bil prijazni (glej tabelo 14). Tako je dejalo 23 % vprašanih. Njihovi odgovori so 

podani pod tabelo 15. 

8.2.3. PRIMERJAVA ODNOSA Z UČITELJI V SLOVENIJI IN DRŢAVI IZVORA 

Na podlagi pridobljenih odgovorov za Slovenijo in drţavo izvora lahko naredimo 

primerjavo in ugotavljamo, ali prihaja do podobnosti in pomembnih razlik. Na osnovi 

vprašanj lahko ugotavljamo, ali prihaja do razlik v opisu in lastnostih razrednikov, oblikah 

pomoči, odsotnosti pomoči, vidikih prijaznosti in neprijaznosti učiteljev. Ugotavljamo, da je 

pri lastnostih razrednika glavna razlika ta, da se za razrednike v drţavi izvora pojavljajo 

negativne lastnosti, kot je razlikovanje med učenci in nasilje. Pri oblikah pomoči so sicer 

navedene različne oblike, glavna razlika je v tem, da se pri oblikah pomoči v Sloveniji 

pojavlja tudi jezikovna pomoč. Slednjo učenci potrebujejo, saj še vedno prihaja do 

nerazumevanja napisanega ali povedanega v slovenskem jeziku. Tako v Sloveniji kot v drţavi 

izvora so učenci dejali, da so učitelji, ki niso pomagali oziroma so bile situacije, ko niso bili 

deleţni pomoči. Razlika je v tem, da je v drţavi izvora odstotek večji (23 %) kot v Sloveniji 

(7 %). Glede vidikov prijaznosti se pojavljajo podobni odgovori. Razlike se pojavljajo v 

prisotnosti situacij oziroma stanj, ko učitelji niso bili prijazni do učencev. V Sloveniji je 

izpostavilo neprijaznost določenih učiteljev 10 % vzorca, medtem ko je bil za drţavo izvora ta 

odstotek večji, kar 23 % (glej tabeli 10 in 15).  

8.3.ODNOSI Z VRSTNIKI 

Odnosi z vrstniki so prav tako eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 

počutje učencev priseljencev v šolskem prostoru. Izsledki mnogih raziskav nakazujejo in 

potrjujejo pozitivno korelacijo med dobrim počutjem in uspešnostjo otrok priseljencev ter 

dobrimi odnosi s sovrstniki. Navedeni elementi so med seboj tesno povezani in soodvisni. 

Med drugimi, Pergar Kuščer, (1999); Rutar Ilc, (2011); Viţintin, (2017), ugotavljajo, da so 

učenci uspešnejši in boljšega počutja, če se počutijo sprejete in spoštovane tako s strani 

učiteljev kot tudi razredne skupnosti oziroma s strani sovrstnikov. V tej podtemi bomo tako 

raziskali, kakšna je sprejetost učencev priseljencev v razredu, kakšni so njihovi odnosi s 

sovrstniki, v kolikšni meri in kako jim pomagajo sovrstniki ter kakšen je bil odnos 

intervjuvancev s sovrstniki v času predhodnega šolanja. 

8.3.1. ODNOS S SOVRSTNIKI V SLOVENIJI 

8.3.1.1. Druţenje učencev priseljencev s sovrstniki 

Odnosi z vrstniki primarno vključujejo tudi druţenje z njimi. Ker je kakovost odnosov in s 

tem druţenje eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki neposredno vplivajo na dobro počutje 



Maša Bricl (2019): Počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli, magistrsko delo Pef Ljubljana 

 

 

64  

učencev priseljencev, smo v raziskavo vključili tudi ta vidik. Druţenje z vrstniki smo 

diferencirali glede na pogostost druţenja, torej, s kom se učenci priseljenci največ oziroma 

najmanj druţijo in zakaj. Slednje smo ugotavljali s pomočjo naslednjih vprašanj, ki smo jih 

zastavili intervjuvancem: »S kom se v razredu največ druţiš/igraš/pogovarjaš? S kom se 

najmanj/redko druţiš/igraš/pogovarjaš?« Odgovori in rezultati na posamezna vprašanja so 

prikazani v spodnjih tabelah. 

Tabela 16: Izbira vrstnikov za druţenje/igranje/pogovarjanje 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

IZBIRA VRSTNIKOV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
1 VRSTNIK 2 VRSTNIKA 3 VRSTIKI 4 VRSTNIKI 5 

VRSTNIKOV 

VEK KOT 5 

VRSTNIKOV 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 1 0 1 0 1 1 4 

II. VIO 5 1 2 0 1 0 1 5 

III. VIO 8 3 3 0 1 0 1 8 

SKUPAJ 17 5 5 1 2 1 3 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 0 2 1 1 0 0 4 

II. VIO 6 3 1 0 1 0 1 6 

III. VIO 3 0 0 1 1 0 1 3 

SKUPAJ 13 3 3 2 3 0 2 13 

UČENCI SKUPAJ 30 8 8 3 5 1 5 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

27 % 27 % 10 % 17 % 3 % 17 %  

 

Na vprašanje, s kom se v razredu največ druţijo/igrajo, je 27 % intervjuvancev v odgovoru 

izpostavilo, da se druţi le z enim vrstnikom. 

Intervju št. 7: »Z Laro. Ko grem na odmor, me počaka in gre z mano. Se tudi učimo 

skupaj, mi pove in mi pokaţe.« 

Intervju št. 12: »Z Lukasom. Ker mi je prevajal na začetku, ko sem prišel na šolo in mi je 

pomagal. On mi je prevedel v slovenščino.« 

 

Isti odstotek učencev, to je 27 %, je izpostavil, da se največ drţi z dvema vrstnikoma. 

Intervju št. 1: »Največ Nika, Ernisa, vsi so dobri. Med odmorom ali med poukom se 

druţimo. Tudi pomagajo zelo.« 

Intervju št. 6: »Stella in Melisa. Gremo skupaj domov iz šole, hodimo ena k drugi domov.  

Kotalkamo skupaj, gremo na igrišče in tko.« 

 

Nekoliko manjši odstotek učencev, 10 %, je dejal, da se največ druţi/pogovarja/zabava s 

tremi vrstniki. 

Intervju št. 9: »Pač s Klemnom in Lukasom. Ona mi pomagata. Z Varjo gremo ven, se 

igramo skupaj.« 

Intervju št. 23: »Nik, Amar in Vit. Mi pomagajo. Vit mi je posodil kriţanko, dal mi je 

piškote.« 

 

17 % intervjuvancev je v odgovoru izpostavilo, da se največ druţi s štirimi izbranimi vrstniki. 

Intervju št. 8: »Z Majem, Kristjanom, Lukasom in Tjašem. Pač igramo nogomet, si 

pomagamo pri učenju.« 

Intervju št. 20: »S Katarino, Anamarijo, Tino B. in Nadjo. Tudi so mi pomagali, ko sem 

prišla in ko kaj mi ni blo jasno. In se tudi nasmejem z njimi.« 
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Le eden od intervjuvancev je izpostavil, da se največ druţi s petimi vrstniki in tako 

predstavlja 1-odstotno zastopanost te kategorije.  

Intervju št. 5: »Maja, Iris, Ţiva, Gaja in Pia. Pokličejo, če rabijo pomoč, se igramo igrice 

skupaj.« 

Z več kot petimi vrstniki se druţi pet posameznikov in s tem to kategorijo zastopajo  17–

odstotno. 

Intervju št. 13: »Mam ful prijatelju. Prej, ko nisem znala jezika, nisem mela. Se ne druţim 

tok s fanti, bolj punce. Se učimo skupaj, gremo kdaj vn.« 

Intervju št. 16: »Z Zaro, Lucijo, Samro, Tajo in Mio in Loti. Se igramo potres, poplava, 

poţar, avioni in si tudi pomagamo.« 

 

Vprašanje smo nadgradili z dodatnim vprašanjem: »Kako se druţite, na kakšen način?« Torej 

nas zanima, na kakšen način se z nekom najpogosteje druţijo/igrajo.  

Tabela 17: Način druţenja 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NAČIN DRUŢENJA SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
IGRA/ŠPORT POMOČ 

DOMA 

ALI V 

ŠOLI 

DRUŢENJE MED 

ODMORI 

DRUŢENJE V 

JUTRANJEM 

VARSTVU 

ALI OPB-JU 

DRUŢENJE 

NA POTI IZ 

ŠOLE 

SKUPNO 

UČENJE 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 3 1 1 1 1 11 

II. VIO 5 2 3 3 1 1 0 10 

III. VIO 8 1 4 5 0 2 4 16 

SKUPAJ 17 7 10 9 2 4 5 37 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 2 4 2 1 1 14 

II. VIO 6 4 6 1 1 1 3 16 

III. VIO 3 3 2 1 0 1 3 10 

SKUPAJ 13 11 10 6 3 3 7 40 

UČENCI SKUPAJ 30 18 20 15 5 7 12 77 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
60 % 67 % 50 % 17 % 23 % 40 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

ODGOVOROV 

23 % 26 % 19 % 6 % 9 % 16 %  

 

60 % intervjuvancev je v odgovoru izpostavilo igro ali šport kot obliko druţenja z izbranimi 

vrstniki. 

Intervju št. 24: » …, tko govorimo, igramo se tak šah, rišemo in govorimo zraven, igramo 

se policaje.« 

Intervju št. 16: » …, se igramo potres, poplava, poţar, avioni in si tudi pomagamo.« 

Intervju št. 29: » …, kdaj gremo od zunaj pa se igramo lovljenje, slepa miš.«Veliko jih je v 

odgovoru omenilo pomoč vrstnikov doma ali v šoli. Natančneje 67 %.  

Intervju št. 3: » …, druţimo se v šoli. Grem tudi k njej domov in se tam skupaj učimo.« 

Intervju št. 12: » …,mi je prevajal na začetku, ko sem prišel na šolo in mi je pomagal.« 

 

Polovica intervjuvancev se s sovrstniki druţi med odmori. 

Intervju št. 1: » …, med odmorom ali med poukom se druţimo. Tudi pomagajo zelo.« 

Intervju št. 15: » …, gremo na odmor skupaj, se igramo skupaj.« 
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17 % celotnega vzorca je izpostavila druţenje v jutranjem varstvu ali podaljšanem bivanju kot 

obliko druţenja. 

Intervju št. 18: » …, se v opb-ju pogovarjamo, delamo domačo nalogo.« 

Intervju št. 19: »V varstvu se smejemo, se druţimo, se igramo skupaj.« 

 

Malo manj kot tretjina učencev, 23 %, je v svojem odgovoru omenila druţenje na poti iz šole 

kot obliko druţenja. 

Intervju št. 22: » …, zabavamo se, govorimo o fuzbalu in se druţimo, ko gremo iz šole.« 

 

Malo manj kot polovica učencev, natančneje 40 %, pa je omenila skupno učenje kot eno 

izmed oblik druţenja. 

Intervju št. 7: » …, ko grem na odmor, me počaka, se tudi učimo skupaj.« 

Intervju št. 25: » … in se skupaj učiva.« 

 

V nadaljevanju smo tako tudi raziskali, s kom se učenci priseljenci, zajeti v vzorec, najmanj 

druţijo/igrajo/pogovarjajo ter zakaj. Odgovori so prikazani v spodnji tabeli. 

Tabela 18: Vrstniki s katerimi se redko/ne druţijo 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

VRSTNIKI SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

1 VRSTNIK 2 VRSTNIKA 3 VRSTIKI 4 VRSTNIKI VEK KOT 5 

VRSTNIKOV 

 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 3 0 1 0 0 4 

II. VIO 5 4 0 0 1 0 5 

III. VIO 8 5 1 0 0 2 8 

SKUPAJ 17 12 1 1 1 2 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 1 0 0 0 4 

II. VIO 6 4 1 0 1 0 6 

III. VIO 3 1 1 1 0 0 3 

SKUPAJ 13 8 3 1 1 0 13 

UČENCI SKUPAJ 30 20 4 2 2 2 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
67 % 13 % 7 % 7 % 7 %  

 

Večina učencev, 67 % intervjuvancev, je odgovorila, da se najmanj druţi le z enim določenim 

vrstnikom. 

Intervju št. 6: »Z Niko. Punca, ki gre bolj s fanti in ne morem se pogovarjat z njo, ker je 

samo s fanti.« 

Intervju št. 7: »Z Melanie, ker ne spoštuje učitelje. Se heca na pouku in nočem se druţit z 

njo.« 

Intervju št. 14: »Z Matejem. Ko je jezen, vedno kriči in govori grde besede.« 

 

13 % intervjuvancev je dejalo, da se redko oz. nikoli ne druţi z dvema vrstnikoma. 

Intervju št. 9: »S Stefanom in Benjaminom. Zato, ker Stefan ni prijazen. Benjamin pa je 

predaleč doma in se ne dobimo po pouku.« 

Intervju št. 24: »Nik in Čarli. Zato, ker mi nagajata. Pljuva me, govori Čarli grde besede.« 
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Redko se s tremi vrstniki druţi 7 % intervjuvancev. 

Intervju št. 5: »S tremi. Leonart, Tito in Kristjan. Ker nočejo pomagat in se skos porivajo.« 

 

Prav tako je isti procent intervjuvancev dejal, da se redko druţi s štirimi vrstniki. 

Intervju št. 18: »Z Neţo, Tajo, Evo pa Taro. Zato, ker se ne igramo skupaj, ker se sam te 

punce skupaj igrajo.« 

Intervju št. 2: »S fanti. S štirimi se kregam. Ne pustijo, da jim nekaj razloţim, ne pustim  

pa, da prepisujejo.« 

 

Z več kot petimi vrstniki se redko ali nikoli ne druţi 7 % celotnega vzorca, kar predstavlja dva 

posameznika. 

Intervju št. 4: »Z veliko, ker me ne sprejemajo dobro. Ker sem na novo prišla.« 

 

Tudi pri tem vprašanju smo v nadaljevanju poizvedovali po razlogih za izbrane odgovore. 

Vprašanje smo nadgradili in jih povprašali, zakaj se z izbranimi sovrstniki najmanj druţijo oz. 

igrajo.  

Tabela 19: Razlogi za redko druţenje  

 ŠTEVILO 
UČENCEV 

RAZLOGI SKUPNO 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
NESPREJEMNLJIV

O VEDENJE 

SOVRSTNIKA 

NEZAINTERESIRANOST ZA 

DRUŢENJE 

ODKALNJANJE 

DRUŢENJA 

NEPRIJAZNOST 

SOVRSTNIKA 

SPOLNI 

VIDIK 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 2 2 0 2 0 6 

II. VIO 5 1 2 0 2 1 6 

III. VIO 8 3 3 0 3 0 9 

SKUPAJ 17 6 7 0 7 1 21 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 1 2 1 1 0 5 

II. VIO 6 2 1 0 3 1 7 

III. VIO 3 0 1 0 2 1 4 

SKUPAJ 13 3 4 1 6 2 16 

UČENCI SKUPAJ 30 9 11 1 13 3 37 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

30 % 37 % 3 % 43 % 10 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

ODGOVOROV 
24 % 30 % 3 % 35 % 8 %  

 

30 % intervjuvancev je omenilo nesprejemljivo vedenje sovrstnika kot razlog za redko 

druţenje z njim. 

Intervju št. 5: » …, ker nočejo pomagat in se skos porivajo.« 

Intervju št. 7: » …, ker ne spoštuje učitelje. Se heca na pouku.« 

Intervju št. 24: » …, zato ker mi nagajata. Pljuva me, govori Čarli grde besede.« 

 

Nezainteresiranost za druţenje je kot razlog za redko druţenje z izbranimi sovrstniki 

izpostavilo 37 % intervjuvancev. 

Intervju št. 3: » …, ker je asocialen.« 

Intervju št. 16: » …, ker ima še eno boljšo prijateljico.« 

3 % intervjuvancev je kot razlog za redko druţenje navedlo odklanjanje druţenja. 
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Intervju št. 26: » …, ker me nima rada in potem beţi od mene.« 

 

43 % učencev je v odgovoru omenilo neprijaznost sovrstnika kot razlog za redko druţenje. 

Intervju št. 4: » …, ker me ne sprejemajo dobro. Ker sem na novo prišla.« 

 

Spolni vidik, torej razlike med fanti in dekleti, je kot razlog za redko druţenje z izbranimi 

sovrstniki navedlo 10 % celotnega vzorca. 

Intervju št. 6: » …, punca, ki gre bolj s fanti, se ne moremo pogovarjat.« 

Intervju št. 15: » …, preveč se druţi s fanti.« 

Intervju št. 18: » …, zato ker se ne igramo skupaj, ker se sam te punce skupaj igrajo.« 

 

8.3.1.2. Pomoč sošolcev učencem priseljencem 

V tej podtemi smo raziskali, ali sošolci pomagajo učencem priseljencem in kako jim 

pomagajo. Poizvedovali smo po načinih pomoči. Zanimalo pa nas je tudi, ali so tudi sošolci, 

ki jim ne pomagajo oziroma jim niso pomagali. Najprej smo jih povprašali, ali jim sošolci 

pomagajo, kadar česa ne razumejo. Na vprašanje so vsi intervjuvani odgovorili pritrdilno, zato 

odgovorov ne bomo prikazovali v tabeli. Se pa pojavljajo razlike v načinu pomoči, torej, kako 

jim pomagajo. Razvrstitev odgovor je prikazana v naslednji tabeli. 

Tabela 20: Načini pomoči sošolcev učencem priseljencem 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NAČIN POMOČI SOŠOLCEV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
RAZLAGA POVEJO 

REŠITEV/ 

ODGOVOR 

PREVAJANE 

BESED/UČENJE 

JEZIKA 

POMOČ DOMA/ 

INFORMIRAJO 

POSODIJO 

ZVEZKE 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 1 2 1 0 8 

II. VIO 5 5 0 1 2 1 9 

III. VIO 8 7 3 3 1 2 16 

SKUPAJ 17 16 4 6 4 3 33 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 4 1 0 0 9 

II. VIO 6 6 3 0 3 1 13 

III. VIO 3 3 1 1 1 1 7 

SKUPAJ 13 13 8 2 4 2 29 

UČENCI SKUPAJ 30 29 12 8 8 5 62 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

97 % 40 % 27 % 27 % 17 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

47 % 19 % 13 % 13 % 8 % 

 

Skoraj vsi intervjuvani učenci, to je 97 %, so omenili razlago kot način pomoči s strani 

sošolcev. 

Intervju št.  2: »Da, če nekaj ne razumem, mi razloţijo.« 

Intervju št. 17: »Da, pa tko pomagajo oko naloge, mi pomagajo oko domačih nalog in use 

tko, če ne razumem, mi razloţijo.« 

Intervju št. 22: »Ja, mi razloţijo, povejo, kaj je.« 

 

40 % učencev je bilo deleţnih pomoči s strani sošolcev tako, da so jim odgovor ali rešitev 

povedali ali pokazali. 

Intervju št. 9: »Da, jaz jih vprašam, oni mi povejo ali pokaţejo rešitev.« 
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Intervju št. 10: »Da, včasih dajo pravilen odgovor, namig.« 

Intervju št. 12: »Da mi povejo, to narediš tako in tako.« 

Skoraj tretjini celotnega vzorca so sošolci pomagali tako, da so jim prevajali posamezne 

besede ali pa so jih učili slovenskega jezika. Natančneje je bilo takšne pomoči deleţnih 27 % 

celotnega vzorca. 

Intervju št. 8: »Da, največ Tjaš. Ker je tudi bil v Makedoniji. In ko sem prišel sem, mi je 

prevajal besede.« 

Intervju št. 16: »Da, na začetku v šoli, ko sem prišla iz Bosne, nisem znala slovensko in so 

prevedli besede.« 

Intervju št. 29: »Da, ko sem komi prišla, sem govorila bosansko in oni so me učili 

slovensko.« 

 

Isti odstotek učencev je omenil pomoč doma in informiranje kot način pomoči s strani 

sošolcev. 

Intervju št. 11: »Da, povejo mi, kaj moram naredit za nazaj, če sem manjkal.« 

Intervju št. 14: »Ja, vedno. Ko sm doma, jim lahko napišem sms. Ko ne razumem, si vedno 

vzamejo čas, da mi razloţijo.« 

 

17 % celotnega vzorca je omenilo tudi posredovanje učnega gradiva in pripomočkov kot 

način pomoči sošolcev.  

Intervju št. 3: »Da, torbo nosijo, posodijo zvezek za prepisat.« 

Intervju št. 7: »Da, ko kaj ne vem, mi posodijo zvezek, da pogledam in se naučim.« 

Intervju št. 20: »Da, vsi. Če kej ne razumem, mi pokaţejo, kar ne razumem. Ko nisem bila 

v šoli, mi prinesejo domačo nalogo.« 

 

V nadaljevanju smo tudi poizvedovali po odtegnitvi pomoči s strani sošolcev. Zanimalo nas 

je, ali so tudi sošolci, ki jim ne pomagajo, in jih povprašali po konkretnih primerih. Odgovori 

so predstavljeni v tabeli v nadaljevanju. 

Tabela 21: Odtegnitev pomoči s strani sošolcev 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

ODTEGNITEV POMOČI S STRANI SOŠOLCEV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
POMAGAJO DOLOČENI NE POMAGAJO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 3 1 4 

II. VIO 5 5 0 5 

III. VIO 8 7 1 8 

SKUPAJ 17 15 2 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 1 4 

II. VIO 6 3 3 6 

III. VIO 3 0 3 3 

SKUPAJ 13 6 7 13 

UČENCI SKUPAJ 30 21 9 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
70 % 30 %  

 

Tiste učence, ki so odgovorili, da nekateri ne pomagajo, smo povprašali, zakaj jim ne nudijo 

pomoči, in jih povprašali po konkretnih primerih. 
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Intervju št. 4: »Eni ne pomagajo, ker so ljubosumni in tudi jim ni všeč, da govorimo po 

bosansko.« 

Intervju št. 5: »Da. Kristjan, Tito, Leonart in Aleksej me sovraţijo in ne pomagajo. Se tudi 

ne druţimo.« 

Intervju št. 8: »Da, nekateri. Se ne druţimo in potem tudi ne pomagajo toliko.« 

Intervju št. 9: »Da, Stefan ne pomaga. Pri matematiki sem ga enkrat nekaj vprašal in je bil 

nesramen, ker sem ga vprašal.« 

Intervju št. 17: »Nekateri. Pa tko manjše se z njimi pogovarjam, pa mi ne pomagajo potem 

preveč.« 

Intervju št. 26: »Da, eni, zato ker me ne marajo, ker sem debel. Vpisal sem se na karate in 

gimnastiko.« 

Intervju št. 30: »Sebastijan, se ne druţiva tolk in si potem ne pomagava med sabo tok.« 

8.3.1.3. Neprijaznost/Prijaznost sošolcev do učencev priseljencev 

Znotraj te podteme smo učence povprašali, ali so sošolci prijazni do njih, in jih 

povprašali za konkretne primere. Vsi učenci so odgovorili, da so sošolci prijazni do njih, 

razlike pa se pojavljajo v tem, kako to prijaznost izraţajo in kako jo učenci vidijo. Slednje je 

prikazano v tabeli v nadaljevanju. 

Tabela 22: Prijaznost sošolcev – primeri 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

PRIJAZNOST SOŠOLCEV   SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
DRUŢENJE 

/IGRANJE 

POMOČ PRI 

UČENJU 

ZABAVANJE POMOČ 

DOMA 

POSODIJO 

ZVEZKE 

SPREJE

MANJE 

PONUDIJO 

HRANO/POMOČ 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 3 2 2 0 0 1 1 9 

II. VIO 5 2 1 1 1 0 0 0 5 

III. VIO 8 2 5 1 1 1 3 0 13 

SKUPAJ 17 7 8 4 2 1 4 1 27 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 3 2 0 1 1 1 12 

II. VIO 6 4 3 2 1 0 1 0 11 

III. VIO 3 2 2 0 0 0 2 1 7 

SKUPAJ 13 10 8 4 1 1 4 2 30 

UČENCI SKUPAJ 30 17 16 8 3 2 8 3 57 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

57 % 53 % 27 % 10 % 7 % 27 % 10 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

30 % 28 % 14 % 5 % 4 % 14 % 5 % 

 

Vek kot polovica intervjuvancev, 57 %, prijaznost sošolcev povezuje z njihovim druţenjem in 

igranjem. 

Intervju št. 1: »Da, vsi. Enkrat smo se punce skregale. One so razumele narobe, pol so se 

opravičile.« 

Intervju št. 9: »Da, so prijazni, pomagajo, se druţijo z menoj in ne govorijo grdo.« 

Intervju št. 10: »Da, da se lahko druţim z njimi, da me ne jezijo.« 

 

Malo več kot polovica vzorca, 53 %, pomoč pri učenju prepoznava kot vidik prijaznosti 

sošolcev. 

Intervju št. 7: »Da, mi pomagajo. Mi razloţijo in pomagajo prevedit na slovensko.« 

Intervju št. 11: »Da, pomagajo, povejo neke rešitve iz matematike.« 

Intervju št. 23: »Ja, pomagajo, če kej ne vem, pomagajo po predmetih.« 
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Pribliţno tretjina vzorca, 27 % učencev, povezuje zabavanje s sošolci s prijaznostjo sošolcev. 

Intervju št. 19: »Ja, vsi. Ja, da razloţijo, če kaj ne vem, da se hecamo skupaj.« 

Intervju št. 22: »Ja, pač se zabavajo z mano, pogovarjajo, poslušajo, so dobri pač.« 

 

Desetina vzorca meni, da so sošolci prijazni tudi, če jim nudijo pomoč na njihovem domu. 

Intervju št. 28: »Da, druţijo se z mano, igramo se lepo. Doma si pomagamo z domačo 

nalogo.« 

7 % intervjuvancev je prijaznost sošolcev povezala z njihovo pripravljenostjo posoditi učno 

gradivo in pripomočke. 

Intervju št. 4: »Ja, pomagajo, tut posodijo učbenik, če ga pozabim in zvezek za prepisat.« 

Intervju št. 23: » … in tudi posodijo zvezke, če mi kje manjka, da prepišem.« 

 

Skoraj tretjina vzorca, 27 %, je sprejemanje s strani sošolcev prepoznala kot vidik njihove 

prijaznosti. 

Intervju št. 8: »Da, tako da me spoštujejo in sprejemajo.« 

Intervju št. 13: »Da, se druţimo med sabo. Ne zanima jih, od kje smo.« 

Intervju št. 14: »Da so vedno z mano, da so me sprejeli, čeprav sem druge vere.« 

 

Desetina intervjuvanih učencev je omenila izkušnjo, ko so jim sošolci ponudili hrano ali 

pomoč. 

Intervju št. 24: »Da, Tian mi je dal kislico, mi posodijo tut igrače za igrat.« 

Intervju št. 29: »Da, če padem, mi pomagajo vstati. Tudi pridejo in se igramo skupaj.« 

 

Povprašali smo jih tudi, ali so tudi sošolci, ki do njih niso prijazni, in jih povprašali po 

konkretnih primerih. 

Tabela 23: Neprijaznost sošolcev 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NEPRIJAZNOST SOŠOLCEV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVORO

V 

SO PRIJAZNI DOLOČENI NISO PRIJAZNI 

NE 

POMAGAJO 

SO 

NESRAMNI 

NE SPREJEMAJO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 3 1 0 1 5 

II. VIO 5 5 0 0 0 5 

III. VIO 8 3 0 3 3 9 

SKUPAJ 17 11 1 3 4 19 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 0 1 1 5 

II. VIO 6 2 2 2 0 6 

III. VIO 3 3 0 0 0 3 

SKUPAJ 13 8 2 3 1 14 

UČENCI SKUPAJ 30 19 3 6 5 33 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH UČENCEV 63 % 10 % 20 % 17 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH ODGOVOROV 58 % 9 % 18 % 15 % 

 

Večina, 63 %, je odgovorila, da so vsi sošolci prijazni in da ni sošolcev, ki bi bili neprijazni 

do njih. Pojavlja pa se pomemben deleţ učencev, do katerih so določeni sovrstniki neprijazni. 



Maša Bricl (2019): Počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli, magistrsko delo Pef Ljubljana 

 

 

72  

Desetina vzorca je v odgovoru izpostavila, da  določeni sošolci ne pomagajo. 

Intervju št. 9: »Ja, včasih nekateri ne pomagajo, ne razloţijo.« 

Intervju št. 11: »Ne, razen Stefana, ki ne pomaga, ki ni prijazen.« 

Intervju št. 12: »Stefan. Ni prijazen in ne pomaga.« 

20 % vseh intervjuvancev je izpostavilo, da so nekateri sošolci nesramni do njih. 

Intervju št. 1: »Mal, ena punca. Če jaz sedim za svoja miza, jaz rečem, umakni se in je 

pokazala sredinec.« 

Intervju št. 26: »Eni so, ker me vsak odbije, motijo, izazivajo, ko se hočem igrat z njimi.« 

Intervju št. 4: »So, ker me vedno izpostavljajo v smislu, ona je od tam.« 

Intervju št. 6: »Nekateri. Tjaš, Vido in Andrej. Ke so ful ţivi in nasilni. Tepejo se ful in 

kregajo.« 

 

17 % intervjuvancev pa je v odgovoru omenilo, da jih nekateri sošolci ne sprejemajo. 

Intervju št. 5: »Da. Kristjan, Tito, Leonart in Aleksej. Me sovraţijo, ne pomagajo in se ne 

druţijo z menoj.« 

Intervju št. 13: »Pač pri fantih ja. Mogoče se je zgodilo, da niso prijazni in mi rečejo, ti si 

od tam.« 

8.3.1.4. Interpretacija 

Analiza odgovorov na prvo vprašanje, torej s kom se najpogosteje 

druţijo/igrajo/pogovarjajo,  je pokazala, da je povprečje  med dvema in štirimi vrstniki (glej 

tabelo 16). Najmanjši deleţ vzorca je izpostavil več kot pet vrstnikov (17 %) oziroma pet 

vrstnikov (3%) za druţenje . Analiza je pokazala, da so se vsi intervjuvani učenci uvrstili v 

kategorije, ki vključujejo druţenje in odnose s sovrstniki, torej nihče od intervjuvancev ni 

odgovoril »z nikomer«. Na podlagi imen, omenjenih v odgovorih, ugotavljamo razlike med 

spoloma, ki kaţejo na to, da se učenci pogosteje druţijo s sovrstniki istega spola kot z 

nasprotnim spolom. 

Razlike so pojavljajo tudi v načinu druţenja. Prevladujejo in izstopajo učna pomoč doma 

in v šoli (67 %), igra/šport (60 %), druţenje med odmori (50 %) ter skupno učenje (40 %). 

Manj je druţenja na poti iz šole (23 %) in v jutranjem varstvu(17 %). Opaţamo, da so 

nekatere oblike druţenja pogojene z drugimi, kot je na primer učna pomoč doma in v šoli ter 

skupno učenje, pa tudi igra in šport (glej tabelo 17). 

Pri analizi odgovorov na vprašanje, s kom se najmanj/redko druţijo/igrajo/pogovarjajo, 

ugotavljamo, da se glavnina intervjuvancev najmanj druţi z enim določenim sovrstnikom (67 

%). Odstotek števila učencev se premo sorazmerno zmanjšuje z večanjem števila sovrstnikov, 

s katerimi se najmanj druţijo. Tako je manjšina učencev dejala, da se najmanj druţi s tremi  

sovrstniki in več (glej tabelo 18).  

Razlike se pojavljajo v razlogih za redko druţenje z omenjenimi sovrstniki. Večina 

učencev je podala razlog za redko druţenje z izbranim sovrstnikom,  izhajajoč iz teh istih 

sovrstnikov. Največ vprašanih je kot razlog podalo neprijaznost sovrstnika (43 %), 

nezainteresiranost za druţenje (37 %) in odklonilno vedenje sovrstnika (30 %)  Manj jih je 

navedlo spolni vidik (10 %) in odklanjanje druţenja (3 %) kot razlog za redko druţenje (glej 

tabelo 19).  

Vsi intervjuvani so tudi potrdili, da jim sošolci pomagajo. Razlike se pojavljajo v načinu 

in obliki pomoči. Sošolci jim najpogosteje pomagajo z učno razlago (97 %) in tako, da povejo 
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rešitev oziroma odgovor (40 %). Manj je pomoči v obliki prevajanja besed v materni jezik in 

učenja slovenščine (27 %) ter pomoči doma/informiranja v primeru bolezni (27 %). 

Najredkejša oblika pomoči je izposoja zvezkov (17 %), takrat kadar so izostali od pouka in 

morajo prepisati učno snov (glej tabelo 20). Učna razlaga je pogostejša oblika pomoči v 

drugem in tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju, medtem ko je deljenje rešitev in 

odgovorov s sošolci najpogostejše v prvem vzgojno–izobraţevalnem obdobju (glej tabelo 20).  

Z naslednjim vprašanjem, ali so tudi sošolci, ki ti ne pomagajo, kadar česa ne razumeš, 

smo poizvedovali po posameznikih, ki jim ne ţelijo pomagati oziroma jim ne pomagajo. 

Večina (70 %) je odgovorila, da vsi pomagajo, medtem ko je 30 % vzorca izpostavilo, da jim 

določeni ne pomagajo. Njihovi odgovori nakazujejo različne razloge za odtegnitev pomoči. 

Največkrat jim ne pomagajo zato, ker se z njimi ne druţijo toliko (intervju 8, 17, 30), nekateri 

odgovori pa kaţejo tudi na odklonilno vedenje in neprijaznost sovrstnikov (intervju 5, 9, 26) 

kot vir in razlog za odtegnitev pomoči. 

V sklopu teme vrstniki smo učence tudi povprašali, ali so sošolci prijazni do njih in kako 

to kaţejo. Največ učencev vidi prijaznost sošolcev skozi druţenje in igranje z njimi (57 %) ter 

tako, da jim pomagajo pri učenju (53 %). Manj je takih, ki prijaznost sošolcev vidijo z vidika 

zabave z njimi (27 %) in dejstva, da jih sprejemajo (27 %). Najmanj učencev prijaznost 

sošolcev povezuje z učno pomočjo na domu, izposojo učnega gradiva in nudenja hrane in 

pomoči s strani vrstnikov (glej tabelo 22). Igranje in druţenje kot vidik prijaznosti sovrstnikov 

je najštevilčnejše v prvem in drugem vzgojno–izobraţevalnem obdobju (glej tabelo 22).  

Zadnji vidik znotraj te teme je neprijaznost sošolcev. Večina intervjuvancev je izpostavila, 

da so vsi sošolci prijazni do njih (63 %), medtem ko je ostali deleţ vzorca dejal, da so 

določeni posamezniki neprijazni do njih (glej tabelo 23). Kot razloge in vir neprijaznosti so 

izpostavili nesramnost vrstnikov (20 %), situacije, ki kaţejo na nesprejemanje s strani 

vrstnikov (17 %) in nenudenje pomoči (10 %).  

Ugotavljamo, da večina sošolcev in sovrstnikov sprejema učence priseljence in jim nudi 

različne oblike pomoči. Obstaja pa odstotek posameznikov, ki izraţajo neprijazen in 

odklonilen odnos do učencev priseljencev. Prav tako obstajajo posamezniki, ki učencem 

priseljencem iz različnih razlogov ne nudijo pomoči, bodisi zato, ker se ne druţijo toliko z 

njimi in jim tudi posledično ne pomagajo, bodisi zato, ker jim ne ţelijo pomagati. 

8.3.2. ODNOS Z VRSTNIKI V DRŢAVI IZVORA 

8.3.2.1. Odnos učencev priseljencev s sovrstniki 

V nadaljevanju bomo pobliţe pogledali, kakšen odnos so imeli intervjuvani učenci s 

sovrstniki v drţavi izvora, torej v času šolanja, preden so prišli v Slovenijo. V to podtemo smo 

vključili različne vidike odnosov, in sicer pogostost druţenja s sovrstniki, ne/pomoč in 

ne/prijaznost sošolcev v razredu, ki ga je  intervjuvanec/intervjuvanka obiskoval/a, preden je 

prišel/prišla v Slovenijo. Omenjene vidike smo raziskovali tudi v času šolanja v Sloveniji, 

zato bomo lahko rezultate tudi primerjali in ugotavljali, ali so pojavljajo pomembne razlike.  

Najprej smo poizvedovali, s kom so se najpogosteje druţili/igrali/pogovarjali v razredu v 

drţavi izvora. Povprašali smo jih tudi po konkretnih primerih druţenja. Odgovori so 

predstavljeni v tabeli v nadaljevanju. 
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Tabela 24: Izbira vrstnikov za druţenje/igranje/pogovarjanje 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

IZBIRA VRSTNIKOV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
1 VRSTNIK 2 VRSTNIKA 3 VRSTIKI 4 VRSTNIKI 5 

VRSTNIKOV 

VEK KOT 5 

VRSTNIKOV 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 2 2 0 0 0 0 4 

II. VIO 5 2 1 2 0 0 0 5 

III. VIO 8 2 0 2 1 0 3 8 

SKUPAJ 17 6 3 4 1 0 3 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 1 1 2 0 0 0 4 

II. VIO 6 3 0 1 0 2 0 6 

III. VIO 3 0 0 1 0 0 2 3 

SKUPAJ 13 4 1 4 0 2 2 13 

UČENCI SKUPAJ 30 10 4 8 1 2 5 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

33 % 13 % 27 % 3 % 7 % 17 %  

 

Malo več kot tretjina vzorca, natančneje 33 %, je dejala, da so se največ 

druţili/igrali/pogovarjali v drţavi izvora z enim izbranim vrstnikom. 

Intervju št. 2: »Z eno punco. Skos sva ble skupi, skupi sva jedle v šoli. Smo se pogovarjale 

veliko.« 

Intervju št. 3: »Nadja. Ful smo se hecale, tut doma sem bila pri njej.« 

Intervju št. 7: »Največ sem se druţla z Ahmedom. Mi je bil kot brat, kot bratranec. Smo se 

druţili, vsak dan sma se druţila po šoli. Vedel mi je, kako pomagat.« 

 

13 % učencev je odgovorilo, da so se največ druţili z dvema vrstnikoma v drţavi izvora. 

Intervju št. 16: »Največ z Nejlo in Mohamedom. Smo se igrali skupaj, pomagali smo si pri 

učenju, tudi doma.« 

Intervju št. 19: »S Hano, Adno. Tut tko, da smo si pomagal. Smo se druţil tko, da smo se 

igral, da se nismo pokregal.« 

 

Skoraj tretjina vzorca, 27 %, se je največ druţila v drţavi izvora s tremi vrstniki. 

Intervju št. 1: »Tri punce. So bile moje prijateljice, smo se tudi obiskovale med seboj.« 

Intervju št. 6: »Marina, Ajla, Amra. Skupaj smo šli v šolo, skupaj smo sedeli v šoli in se 

igrali po dvoriščih, pogovarjali.«  

 

S štirimi izbranimi vrstniki se je največ druţilo 3 % celotnega vzorca. 

Intervju št. 14: »S štirimi fanti. So bili prijazni. Ko so se nekateri skregal, so bli oni vedno 

z mano.« 

Intervju št. 21: »Z Deniso, Saro, Aniso in Sanito. Smo ble bff, smo ble skos skupi. Smo se 

druţile tut po šoli in si pomagale.« 

 

7 % vzorca je dejalo, da se je druţilo v drţavi izvora s petimi vrstniki. 

Intervju št. 4: »Z veliko sošolci. Tut domov smo hodili, na obisk. Zraven smo ţiveli.« 

Intervju št. 18: »Amin, Amar, Semir, Denis in Ismar. Meli smo v Bosni OPB in smo se 

dogovorili, da nas vsak teden starši pripeljejo in smo se igrali.« 

 

Z več kot petimi vrstniki se je največ druţilo/igralo/pogovarjalo 17 % celotnega vzorca. 
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Intervju št. 13: »Z vsemi. Tam smo bli bolj skupaj, smo bili tudi fantje in punce skupaj. 

Smo se igrali ali bli na igrišču.« 

Intervju št. 27: »With six girls. We were very good friends. We were out every day, 

playing football.« 

 

Povprašali smo jih tudi po konkretnih primerih, kako so se druţili. Načini druţenja so 

predstavljeni v naslednji tabeli. 

Tabela 25: Način druţenja 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NAČIN DRUŢENJA SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVO

ROV 

IGRA/ŠPORT POMOČ 

DOMA 

ALI V 

ŠOLI 

DRUŢENJE MED 

ODMORI 

DRUŢENJE V 

JUTRANJEM 

VARSTVU 

ALI OPB-JU 

DRUŢENJE 

NA POTI IZ 

ŠOLE 

SKUPNO 

UČENJE 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 2 2 0 1 2 11 

II. VIO 5 5 1 2 0 3 2 13 

III. VIO 8 5 4 3 0 7 5 24 

SKUPAJ 17 14 7 7 0 11 9 48 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 2 2 0 1 2 11 

II. VIO 6 6 2 2 1 3 2 16 

III. VIO 3 2 2 1 0 2 1 8 

SKUPAJ 13 12 6 5 1 6 5 35 

UČENCI SKUPAJ 30 26 13 12 1 17 14 83 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
87 % 43 % 40 % 3% 57 % 47 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

ODGOVOROV 
31 % 16 % 14 % 1 % 20 % 17 % 

 

Večina intervjuvancev, 87 %, je izpostavila igro ali šport kot najpogostejši način druţenja z 

vrstniki v drţavi izvora. 

Intervju št. 5: » …, s Sanko smo prinesle igrače od doma in smo se igrale.« 

Intervju št. 9: » … in smo se druţili, na stadionu smo igrali košarko, nogomet.« 

 

43 % jih je izpostavilo pomoč doma ali v šoli kot način druţenja v drţavi izvora. 

 

Intervju št. 10: » …, vedno smo si hodili na obisk, veliko časa smo bili skupaj. Smo si 

vedno pomagali, tudi doma.« 

Intervju št. 16: » …, smo se igrali skupaj, pomagali smo si pri učenju, tudi doma.« 

   

40 % intervjuvancev je dejalo, da so preţivljali čas s svojimi vrtniki med odmori. 

Intervju št. 2: » …, skos sva ble skupi, skupi sva jedle v šoli. Smo se pogovarjale veliko.« 

Intervju št. 30: » …, smo se pogovarjali, druţili med odmorom. Skupaj smo šli iskat hrano 

med malico.« 

 

Peščica učencev, 3 %, je izpostavila druţenje v jutranjem varstvu ali v podaljšanem bivanju 

kot način druţenja s sovrstniki. 

Intervju št. 18: » …, meli smo v Bosni OPB in smo se dogovorili, da nas vsak teden starši 

pripeljejo in smo se igrali.« 
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Malo več kot polovica učencev je izpostavila druţenje na poti iz šole. Takšnih je bilo 57 % 

intervjuvancev. 

Intervju št. 6: » …, skupaj smo šli v šolo, skupaj smo sedeli v šoli in se pogovarjali.« 

Intervju št. 21: » …, smo ble bff, smo ble skos skupi. Smo se druţile tut po šoli in si 

pomagale.« 

 

47 % celotnega vzorca pa je v svojem odgovoru izpostavila skupno učenje kot enega izmed 

načinov druţenja s svojimi izbranimi vrstniki. 

Intervju št. 24: »Z Artiol, Lenar in Joni. Smo šli k njim domov in smo se učili, igrali smo 

se skupaj, smo bli tut na telefonu skupaj.« 

Intervju št. 25: »Z Esmo. Lepo smo se skupaj igrale v njihovi hiši, si tut pomagale pri 

nalogi. Skakale smo čez kolebnico, lovile, igrale smo se skrivalnice. Smo tut smučali 

skupej.« 

 

V nadaljevanju smo intervjuvance povprašali, s kom so se najmanj/redko 

druţili/igrali/pogovarjali. 

Tabela 26: Vrstniki, s katerimi se redko/nikoli ne druţijo 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

IZBIRA VRSTNIKOV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
1 VRSTNIK 2 VRSTNIKA 3 VRSTIKI 4 VRSTNIKI 5 VRSTNIKOV VEK KOT 5 

VRSTNIKOV 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 3 0 0 0 0 1 4 

II. VIO 5 4 1 0 0 0 0 5 

III. VIO 8 7 0 1 0 0 0 8 

SKUPAJ 17 14 1 1 0 0 1 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 0 0 0 0 1 4 

II. VIO 6 6 0 0 0 0 0 6 

III. VIO 3 3 0 0 0 0 0 3 

SKUPAJ 13 12 0 0 0 0 1 13 

UČENCI SKUPAJ 30 26 1 1 0 0 2 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
87 % 3 % 3 % 0 % 0 % 7 %  

 

Večina učencev, 87 %, je v svojem odgovoru izpostavila enega sovrstnika, s katerim se je 

najmanj ali redko druţila/pogovarjala/igrala v drţavi izvora. 

Intervju št. 2: »Z enim fantom. Pač se nisva tolk druţila.« 

Intervju št. 3: »Z Arminom. Ker se raje druţim s puncami.« 

Intervju št. 6: »Z Lejlo, ker je bila punca, ki je skos teţila.« 

 

Le en posameznik je dejal, da se je najmanj druţil z dvema izbranima vrstnikoma. 

Intervju št. 15: »Z dvema fantoma. Ker se nista tok druţila z menoj. Jaz sem bila bol s 

puncami skupaj.« 

 

Isti odstotek intervjuvancev je dejal, da se je najmanj/redko druţil s tremi vrstniki v drţavi 

izvora. 

Intervju št. 3: »S tremi fanti, ker so mi nagajali. In se potem nismo igrali skupaj.« 
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7 % intervjuvancev je dejalo, da se je najmanj/redko druţilo v drţavi izvora z več kot petimi 

vrstniki. 

Intervju št. 5: »S sedmini fanti. Ker smo ble punce za sebe. Se nismo igrale s fanti.« 

 

V nadaljevanju smo jih povprašali po razlogih, zakaj so se z njimi najmanj druţili. 

Tabela 27: Razlogi za redko druţenje  

 ŠTEVILO 
UČENCEV 

RAZLOGI SKUPNO 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
ODKLONILNO 

VEDENJE 
SOVRSTNIKA 

NEZAINTERESIRANOST 

ZA DRUŢENJE 

NEPRIJAZNOST 

SOVRSTNIKA 

SPOLNI 

VIDIK 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 1 2 0 1 4 

II. VIO 5 1 1 3 0 5 

III. VIO 8 2 1 2 3 8 

SKUPAJ 17 4 4 5 4 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 0 4 0 0 4 

II. VIO 6 4 0 5 1 10 

III. VIO 3 1 0 1 2 4 

SKUPAJ 13 5 4 6 3 18 

UČENCI SKUPAJ 30 9 8 11 7 35 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

30 % 27 % 37 % 23 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

ODGOVOROV 

26 % 23 % 31 % 20 % 

 

Tretjina vzorca, 30 %, je kot razlog za minimalno druţenje navedla odklonilno vedenje 

sovrstnika. 

Intervju št. 6: » …, ker je bila punca, ki je skos teţila.« 

Intervju št. 9: » …, je bil nesramen in je bil dosti jezen.« 

Intervju št. 16: » …, zato ker je malo sama v svom svetu.« 

 

Malo manj, 27 %, učencev je dejalo, da se z določenimi niso druţili zaradi nezainteresiranosti 

za druţenje. 

Intervju št. 2: » …, pač se nisva tolk druţila.« 

Intervju št. 15: » …, ker se nista tok druţila z menoj.« 

 

Več kot tretjina vzorca, to je 37 %, je dejalo, da so se redko ali zelo malo z izbranimi vrstniki 

v drţavi izvora druţili zaradi neprijaznosti sovrstnika. 

Intervju št. 11: » …, se ni druţil, ni bil prijazen.« 

Intervju št. 20: » …, pač kregala se je vedno z vsemi puncami.« 

 

23 % intervjuvancev pa je izpostavilo spolni vidik kot razlog za minimalno druţenje z 

določenimi vrstniki. 

Intervju št. 3: » …, ker se raje druţim s puncami.« 

Intervju št. 5: » …, ker smo ble punce za sebe. Se nismo tok igrale s fanti.« 

Intervju št. 30: » …, ker se je druţila samo s puncami.« 
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8.3.2.2. Pomoč sošolcev v razredu v prejšnji šoli 

Znotraj te podteme smo spraševali učence, ali so jim sošolci pomagali, kadar česa niso 

razumeli. Povprašali smo jih tudi po tem, kako so jim pomagali, poizvedovali smo po načinih 

pomoči. Vprašali pa smo jih tudi, ali so bili tudi sošolci, ki jim niso pomagali, in jih 

povprašali po konkretnih primerih. Na prvo vprašanje so vsi odgovorili pritrdilno, torej da so 

jim pomagali, zato odgovorov ne bomo prikazovali v tabeli. Se pa pojavljajo razlike v načinih 

pomoči sošolcev v času predhodnega šolanja. Odgovori so prikazani v tabeli v nadaljevanju. 

Tabela 28: Pomoč sošolcev v razredu v prejšnji šoli 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NAČIN POMOČI SOŠOLCEV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
RAZLAGA POVEJO REŠITEV/ 

ODGOVOR 

POMOČ DOMA/ 

INFORMIRAJO 

POSODIJO 

ZVEZKE 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 2 0 0 6 

II. VIO 5 4 3 1 0 8 

III. VIO 8 6 3 1 1 11 

SKUPAJ 17 14 8 2 1 25 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 3 0 0 6 

II. VIO 6 4 4 1 1 10 

III. VIO 3 2 3 0 1 6 

SKUPAJ 13 9 10 1 2 22 

UČENCI SKUPAJ 30 23 18 3 3 47 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

77 % 60 % 10 % 10 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

49 % 38 % 6 % 6 % 

 

77 % celotnega vzorca je odgovorilo, da so bili deleţni pomoči s strani sošolcev v drţavi 

izvora v obliki razlage učne pomoči. 

Intervju št. 3: »Da, pomagali so pri nalogi. So mi tudi razloţili, če kej nisem razumela.« 

Intervju št. 5: »Ja, isto kot v Sloveniji. So mi razloţili, če nisem vedel.« 

Intervju št. 12: »So, če kaj nisem razumel, so mi povedali in razloţili.« 

Intervju št. 16: »Ja tut tko, da so mi razloţili. Največkrat kaj pri matematiki, če mi ni blo 

jasno.« 

 

Dve tretjini vzorca sta dejali, da sta bili v drţavi izvora deleţni pomoči, kjer so jim sošolci 

povedali rešitev ali odgovor. 

Intervju št. 9: »Da, tako je Edis sedel zraven in mi je pomagal. Mi je pokazal rešitev.« 

Intervju št. 11: »Da, povejo pri nalogi. Če je bilo narobe, da popravim. So mi tut povedali 

odgovor.« 

Intervju št. 15: »Ja, pri matematiki recimo. Če nisem vedla rešitve, so mi jo tut povedali.« 

 

Desetina vzorca je v odgovoru omenila pomoč doma in informiranje s strani sošolcev. 

Intervju št. 18: »Da, vsi. Oni meni in jaz njima. Če ne prideš v šolo, so oni prišli do tebe in 

so ti povedali, kaj je blo za domačo nalogo.« 

Intervju št. 23: »Da, če neki ne vem nardit, al nisem vedela kaj nardit, so ti pomagali in 

povedali, kaj je treba naredit.« 

 

Prav tako je 10 % intervjuvancev omenilo izposojo učnega gradiva in pripomočkov kot način 

pomoči, ki so je bili deleţni v drţavi izvora. 
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Intervju št. 7: »Da, tako kot tukaj. Dali so mi svoje zvezke, če sem jih prosila. So mi 

povedali, kako se rešuje.« 

Intervju št. 20: »Da, pač ne tok fantje, bol punce. Domačo nalogo so mi pokazali, posodli 

zvezke in mi tut razloţili stvari.« 

 

Vprašali smo jih tudi, ali so bili sošolci, ki jim niso pomagali. Odgovori so predstavljeni v 

naslednji tabeli. 

Tabela 29: Odtegnitev pomoči s strani sošolcev 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

ODTEGNITEV POMOČI S STRANI SOŠOLCEV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
SO POMAGALI DOLOČENI NISO POMAGALI 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 0 4 

II. VIO 5 5 0 5 

III. VIO 8 8 0 8 

SKUPAJ 17 17 0 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 1 4 

II. VIO 6 5 1 6 

III. VIO 3 3 0 3 

SKUPAJ 13 11 2 13 

UČENCI SKUPAJ 30 28 2 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
93 % 7  %  

 

Učenca, ki  sta odgovorila, da določen sošolec ni pomagal, smo vprašali, zakaj ne. 

Intervju št. 11: »Vsi razen tistega enega fanta, ki se ni druţil z nami in ni bil prijazen, 

Flonart.« 

Intervju št. 26: »Da. Nas je blo dvajset v razredu in eni niso nikol pomagal. Vse sem moral 

doma naredit.« 

8.3.2.3. Neprijaznost/Prijaznost sošolcev v prejšnji šoli 

V okviru te podteme smo poizvedovali, ali so bili sošolci v času prejšnjega šolanja 

prijazni do njih ter kako so to prijaznost kazali, spraševali smo jih po konkretnih primerih. 

Zanimalo nas je tudi, ali so bili tudi sošolci, ki do njih niso bili prijazni. Povprašali smo jih 

tudi po konkretnih primerih. Učenci so na prvo vprašanje odgovorili pritrdilno, torej da so bili 

sošolci prijazni do njih, razlike se pojavljajo v načinu izkazovanja prijaznosti in izkušnjah, ki 

jih imajo učenci priseljenci. 

Tabela 30: Prijaznost sošolcev  

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

PRIJAZNOST SOŠOLCEV  SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVORO

V 

DRUŢENJE 

/IGRANJE 

POMOČ PRI 

UČENJU 

ZABAVANJE POMOČ 

DOMA 

POSODIJO 

ZVEZKE 

SPREJEMANJE/ 

SPOŠTOVANJE 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 2 2 1 0 1 10 

II. VIO 5 4 3 2 0 1 1 11 

III. VIO 8 7 5 2 3 0 3 20 

SKUPAJ 17 15 10 6 4 1 5 41 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 3 3 0 1 0 11 

II. VIO 6 4 2 1 3 1 2 13 

III. VIO 3 2 2 1 2 1 1 9 

SKUPAJ 13 10 7 5 5 3 3 33 
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UČENCI SKUPAJ 30 25 17 11 9 4 8 74 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

83 % 57 % 37 % 30 % 13 % 27 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

34 % 23 % 15 % 12 % 5 % 11 % 

 

Večina učencev, to je 83 %, je v odgovoru omenila druţenje in igranje kot vidik prijaznosti 

sovrstnikov. 

Intervju št. 6: »Da, pač se nismo kregal, smo se igrali skupaj, druţil skupaj.« 

Intervju št. 9: »Da, tako da se niso kregali z mano, ampak so se druţili z mano.« 

 

Malo več kot polovica intervjuvancev, 57 %, je izpostavila pomoč pri učenju kot vidik 

prijaznosti sošolcev. 

Intervju št. 2: »Da, pomagali so mi pri učenju, če kej  nisem znala.« 

Intervju št. 16: »Vsi. Tako, da so vse razloţili, kar trebam, da so mi pomagali oko domače 

naloge.« 

Intervju št. 17: »Da. Jutro kad pridemo, vsi se pozdravimo, smo se pogovarjali do začetka 

ure in delali smo naloge skupaj.« 

 

37 % jih meni, da je zabavanje s sošolci eden od vidikov prijaznosti. 

Intervju št. 15: »Da, hecajo se z mano in se imamo fajn.« 

 

Pomoč doma je s prijaznostjo povezalo 30 % intervjuvancev. 

 

Intervju št. 18: »Da, zato ker smo se učil nekateri skupaj, tudi doma.« 

Intervju št. 29: »Da, če je kdo imel kej narobe, so pomagali popravit, tut doma smo se učil 

kdaj skupaj. Tisti, ki niso mel prijateljev, so se vedno prišli druţit z njimi.« 

 

13 % celotnega vzorca je pripravljenost sošolcev, da posodijo učno gradivo in pripomočke, 

povezalo z njihovo prijaznostjo.  

Intervju št. 24: »Ja, ko so mi dali za prepisat, in ko so posodli potrebščine.« 

Intervju št. 30: »Da, pomagali so vedno. Posodili so mi zvezek, ko sem bil bolan, da sem 

naredil za nazaj.« 

 

Skoraj tretjina celotnega vzorca, natančneje 27 %, meni da se spoštovanje in sprejemanje s 

strani sošolcev tesno povezuje z njihovo prijaznostjo. 

Intervju št. 8: »Da. Tako, da so me spoštovali, da mi niso govorili grde besede.« 

Intervju št. 14: »Da. Vedno so bli z mano, nikoli me niso pozabli.« 

Intervju št. 23: »Da. Ko so me dali v igro, in ko so mi pomagali pri domači nalogi.« 

 

V nadaljevanju smo jih povprašali, ali so bili tudi sošolci, ki do njih niso bili prijazni, in kako 

se je to kazalo. Spraševali smo jih po konkretnih primerih. Izsledki so prikazani v tabeli v 

nadaljevanju. 
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Tabela 31: Neprijaznost sošolcev - primeri 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NEPRIJAZNOST SOŠOLCEV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVORO

V 

SO BILI PRIJAZNI DOLOČENI NISO BILI PRIJAZNI 

NISO 

POMAGALI 

SO BILI 

NESRAMNI 

NISO SPREJEMALI 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 0 0 0 4 

II. VIO 5 4 0 1 0 5 

III. VIO 8 6 1 1 1 9 

SKUPAJ 17 14 1 2 1 18 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 1 0 1 5 

II. VIO 6 5 0 1 0 6 

III. VIO 3 3 0 0 0 3 

SKUPAJ 13 11 1 1 1 14 

UČENCI SKUPAJ 30 25 2 3 2 32 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH UČENCEV 83 % 7 % 10 % 7 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH ODGOVOROV 78 % 6 % 9 % 6 % 

 

Večina učencev, natančneje 83 % celotnega vzorca, je dejala, da so bili vsi sošolci v drţavi 

izvora prijazni do njih. Ostali so dejali, da nekateri niso bili prijazni do njih. 

7 % vseh intervjuvancev je odgovorilo, da določeni sošolci v drţavi izvora niso pomagali. 

Intervju št. 26: »Da, nekateri niso hotli pomagat, ker nisem bil prijazen do njih.« 

Desetina vzorca je dejala, da so bili določeni sošolci v drţavi izvora do njih nesramni. 

Intervju št. 2: »Da, en fant. Enkrat sem se skregala z enim fantom in on mi je polil torbo.« 

Intervju št. 11: »Vsi, razen ta fant Florant. Ker ni bil prijazen in se ni druţil z nami.« 

Intervju št. 27: »Yes. Some girls in the other class. I talked with them and I was offended, 

because they said bad words about me.« 

 

7 % jih je v odgovoru omenilo, da so določeni sošolci v drţavi izvora pri njih vzbujali 

občutek nesprejetosti. 

Intervju št. 7: »Samo ena punca. Lamia, ker je bla, kot da je kraljica in da je vse njeno.« 

8.3.2.4. Interpretacija 

Pri analizi odgovorov, s kom so se v drţavi izvora največ druţili/pogovarjali/igrali, smo 

ugotovili, da je največji deleţ vzorca izpostavilo od enega do tri sovrstnike, s katerimi so se 

največ druţili, in sicer kar 73 % (glej tabelo 24). Manjšina vzorca je izpostavila štiri oziroma 

več kot štiri posameznike, s katerimi so se največ druţili (27 %). 

Razlike se pojavljajo v načinu in oblikah druţenja v drţavi izvora. Največ učencev je, 

pričakovano, izpostavilo druţenje preko igre in športa (87 %). Veliko se jih je tudi druţilo ob 

pomoči doma ali v šoli (43 %) in med odmori (40 %). Druţenje na poti iz šole in skupno 

učenje sta bili prav tako pogosti obliki druţenja v drţavi izvora (glej tabelo 25). Najredkejše 

je bilo druţenje v jutranjem varstvu in v podaljšanem bivanju (3 %). Igra in šport sta bila kot 

obliki druţenja najštevilčneje omenjena v prvem in drugem vzgojno–izobraţevalnem 

obdobju, medtem ko je bilo druţenje na poti iz šole največkrat omenjeno v tretjem vzgojno–

izobraţevalnem obdobju. 

Intervjuvance smo povprašali tudi po vrstnikih, s katerimi se niso druţili oziroma so se z 

njimi druţili redko. Ugotavljamo, da je preteţni del vzorca izpostavil enega posameznika, s 
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katerim se ni druţil ali se je druţil redko v drţavi izvora (87 %).  Več kot enega sovrstnika, s 

katerim se je redko ali se ni nikoli druţil, je izpostavila manjšina vzorca, to je 13 % (glej 

tabelo 26).  

Razlike se pojavljajo v razlogih za redko druţenje z izbranimi sovrstniki. Razlogi so 

enakomerno porazdeljeni in nobeden od razlogov ne izstopa ali ne prevladuje. Tako so učenci 

med drugimi navedli odklonilno vedenje sovrstnika, nezainteresiranost za druţenje, 

neprijaznost sovrstnika in spolni vidik kot razloge za redko druţenje (glej tabelo 27). Vsem je 

skupno, da razlog za redko druţenje z določenim vrstnikom izhaja iz sovrstnika. 

Najštevilčnejša je neprijaznost sovrstnika (37 %), najmanj učencev je kot razlog za redko 

druţenje omenilo spolni vidik. Neprijaznost sovrstnika kot razlog za redko druţenje je bila 

največkrat izpostavljena v drugem vzgojno–izobraţevalnem obdobju.  

Poizvedovali smo tudi, ali so jim vrstniki pomagali v drţavi izvora in kako. Vsi 

intervjuvanci so odgovorili pritrdilno, torej da so jim pomagali v drţavi izvora. Razlike se 

pojavljajo v načinu in obliki pomoči, ki so je bili deleţni v drţavi izvora. Največ učencev je 

bilo deleţnih pomoči v obliki učne razlage s strani sovrstnikov (77 %). Druga najpogostejša 

oblika pomoči je bila, da so jim sovrstniki povedali rešitev ali odgovor (60%). Najredkejše 

oblike pomoči v drţavi izvora so bile pomoč doma oziroma informiranje v primeru bolezni 

(10 %) ter izposoja učnega gradiva/zvezkov (10 %).  

Učence smo tudi eksplicitno povprašali po morebitnih posameznikih v drţavi izvora, ki 

jim niso pomagali. Tako so skoraj vsi dejali, da so jim v drţavi izvora pomagali vsi, le 7 % 

vzorca je izpostavilo, da so bili posamezniki, ki jim niso pomagali (glej tabelo 29). Kot razlog 

za odtegnitev pomoči sovrstnikom sta navedla dejstvo, da so se redko druţili, zato jim tudi 

niso pomagali (intervju 11 in 26). 

Zadnji vidik, ki smo ga obravnavali, je bil prijaznost sovrstnikov v drţavi izvora. Pri tem 

vprašanju so vsi odgovorili, da so bili sovrstniki prijazni, razlike se pojavljajo pri tem,  kako 

so intervjuvanci zaznavali prijaznost sovrstnikov. Izpostavili so različne vidike, med katerimi 

je  bilo najštevilčnejše druţenje oziroma šport kot vidik prijaznosti sovrstnikov (83 %). 

Nekoliko manj jih je zaznalo pomoč sovrstnikov pri učenju kot znak njihove prijaznosti (57 

%), tudi zabavanje (37 %), pomoč doma (30 %) in dejstvo, da jih sovrstniki spoštujejo in 

sprejemajo (27 %). Najmanj učencev je izpostavilo izposojo zvezkov kot znak prijaznosti 

sovrstnikov (13 %). Ugotavljamo, da so bili pomoč doma in spoštovanje ter sprejemanje kot 

znak prijaznosti največkrat omenjeni v tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju. Zabavanje s 

sovrstniki je bilo najpogosteje izpostavljeno v prvem vzgojno–izobraţevalnem obdobju (glej 

tabelo 30).  

Tudi tu smo učence eksplicitno povprašali po posameznikih, sošolcih, ki do njih niso bili 

prijazni v drţavi izvora. Odgovori učencev so potrdili prisotnost neprijaznih sovrstnikov. Kar 

24 % vzorca je dejalo, da so bili v drţavi izvora posamezniki, ki do njih niso bili prijazni (glej 

tabelo 31). Med njimi je bilo največ posameznikov, ki so bili nesramni (10 %), ostali niso 

pomagali ali pa niso sprejemali intervjuvanih učencev (oba po 7 %).  

8.3.3. PRIMERJAVA ODNOSOV Z VRSTNIKI V SLOVENIJI IN VRSTNIKI V DRŢAVI 

IZVORA 

Na podlagi odgovorov lahko ugotavljamo, ali prihaja do pomembnih razlik med odgovori 

za Slovenijo in drţavo izvora. Ugotavljamo, da so v Sloveniji izbirali vrstnike, s katerimi so 

se največ druţili/igrali/pogovarjali veliko bolj enakomerno in nobeno število vrstnikov ne 

izstopa, medtem ko za drţavo izvora izstopa število tri - trije vrstniki, s katerimi so se največ 

druţili/igrali/pogovarjali. Pomembne razlike se pojavljajo tudi v številu vrstnikov, s katerimi 
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so se redko druţili oziroma se z njimi niso druţili. Za drţavo izvora je ta odstotek višji in 

znaša 87 %, medtem ko za Slovenijo znaša 67 %. Razlogi za redko druţenje so podobni. V 

obeh šolskih sistemih prevladujejo odklonilno vedenje sovrstnika, nezainteresiranost za 

druţenje in neprijaznost sovrstnika. Razlike se pojavljajo tudi v načinu pomoči v Sloveniji in 

v drţavi izvora. V obeh šolskih sistemih prevladujeta učna razlaga in pomoč, kjer so 

sovrstniki povedali rešitev ali odgovor. V Sloveniji se pojavlja nova oblika pomoči, 

prevajanje v materni jezik in učenje slovenščine, v drţavi izvora te oblike razumljivo ni bilo. 

Razlika se pojavlja tudi pri odstotku učencev, ki so izpostavili učence, ki jim ne pomagajo in 

ki niso prijazni do njih. Odstotek za učence, ki jim ne pomagajo, je bil pri Sloveniji veliko 

večji, kar 30 %, medtem ko je za drţavo izvora ta odstotek znašal 7 %. V Sloveniji je bil tudi 

večji odstotek učencev, ki so dejali, da določeni posamezniki niso prijazni do njih, 47 %, 

medtem ko je za drţavo izvora tako dejalo 24 % intervjuvancev. V obeh primerih so izstopali 

razlogi za neprijaznost, kot so nesramnost, odtegnitev pomoči in nesprejemanje sovrstnikov. 

8.4.VKLJUČENOST V ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI 

Navedena podtema je namenjena raziskovanju, na katerih področjih šolskega vsakdana se 

učenci priseljenci prve generacije največ vključujejo in pri katerih šolskih oziroma razrednih 

dejavnostih vse sodelujejo. Poizvedovali smo tudi, ali so vključeni v kakšno šolsko ali 

obšolsko dejavnost  in kako preţivljajo prosti čas. Podtemo smo povezali tudi z obdobjem 

predhodnega šolanja. Raziskali smo, kako so učenci priseljenci prve generacije preţivljali 

prosti čas prej, v drţavi izvora, in ali obstajajo razlike v preţivljanju prostočasnih dejavnosti 

zdaj, v Sloveniji. Vprašanja v tej podtemi so bila zasnovana na podlagi raziskovalnega 

vprašanja, ki se glasi: »Kako in v kolikšni meri se učenci priseljenci prve generacije 

vključujejo v razredne in obšolske/prostočasne dejavnosti?« Na osnovi vnaprej zastavljenih 

vprašanj smo tako dobili vpogled, v kolikšni meri so učenci priseljenci prve generacije vpeti v 

šolsko ţivljenje, kako preţivljajo čas po šoli in ali je le-ta kakovostno izkoriščen. Vprašanja 

smo razdelili v različne vsebinske sklope, in sicer sodelovanje med poukom, vključenost v 

šolske/obšolske dejavnosti ter preţivljanje prostega časa. Primerjavo s predhodnim šolanjem 

bomo tako izvedli pri vseh treh vsebinskih sklopih. Rezultati, pridobljeni pri tej podtemi, 

bodo omogočali, da kritično ocenimo, ali so učenci priseljenci prve generacije premalo 

vključeni v razredno in šolsko skupnost. Na podlagi rezultatov bomo nakazali moţne rešitve, 

ki bi pripomogle k bolj intenzivnemu vključevanju tovrstnih učencev.  

8.4.1. VKLJUČENOST V ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI 

8.4.1.1. Sodelovanje med poukom 

Prvi vsebinski sklop je namenjen poizvedovanju, kako in v kolikšni meri učenci 

priseljenci sodelujejo pri pouku. Zastavili smo jim naslednja vprašanja: »Ali sodeluješ med 

poukom? Ali samo, kadar si kaj vprašan/a, ali tudi kdaj drugič? Kdaj, v katerih primerih?«  

Obe začetni vprašanji smo tako nadgradili z vprašanjem, pri katerem smo poizvedovali o 

situacijah, dejavnostih in primerih, v katerih sodelujejo. Intervjuvance smo tako z vprašanjem: 

»Kdaj, v katerih primerih?« spraševali o situacijah in dogodkih, ko sodelujejo. Odgovori so 

predstavljeni v tabeli. 
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Tabela 32: Primeri sodelovanja 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

PRIMERI SODELOVANJA SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

ŠOLSKI 

PREDMET 

PRI UČENJU 

NOVE UČNE 

SNOVI 

PRI OBRAVNAVI 

ZANIMIVE UČNE SNOVI 

 

KO IMAM 

PREDZANJE O 

TEM 

POVSOD  

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 0 3 4 0 11 

II. VIO 5 5 3 0 4 0 12 

III. VIO 8 6 0 2 5 1 14 

SKUPAJ 17 15 3 5 13 1 37 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 1 1 4 0 10 

II. VIO 6 4 1 3 3 1 12 

III. VIO 3 2 0 0 3 0 5 

SKUPAJ 13 10 2 4 10 1 27 

UČENCI SKUPAJ 30 25 5 9 23 2 64 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
83 % 17 % 30 % 77 % 7 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH ODGOVOROV 
39 % 8 % 14 % 36 % 3 %  

Razvidno je, da so nekateri učenci odgovarjali tako, da lahko njihove odgovore umestimo v 

več kot le eno kategorijo. Posledično število učencev ni enako skupnemu številu odgovorov, 

slednjih je nekoliko več.  

Kategorija »šolski predmet« velja za učence, ki največ sodelujejo pri določenem predmetu in 

so jih učenci eksplicitno izrazili. Tako je odgovorilo 83 % vseh intervjuvancev. 

Intervju št. 1: »Ne tok. Če učiteljica kej vpraša. Največ drugač pri zgodovini, etiki in 

angleščini.« 

Intervju št. 5: »Dobro sodeluje, veliko. Dviguje roko in tut če vpraša. Največ pri 

matematiki, slovenščini in spoznavanju okolja.« 

Intervju št. 20: »Da, največ pri slovenščini, tudi naravoslovju in tehniki. Ja, ko da učitelj 

vprašanje, dvignem roko. Če ne vem, pa učiteljica pove.« 

Intervju št. 25: »Dvigujem roko. Tudi ko učiteljica kej vpraša. Največ pri matematiki, ker 

tam zelo dobro znam.« 

 

Kategorija »pri učenju nove učne snovi« se nanaša na učence, ki aktivno sodelujejo v okviru 

obravnave nove učne snovi, torej ko učitelj vpeljuje novo učno snov, npr. s preverjanjem 

predznanja in z uvodnimi vprašanji, s katerimi se učitelj navezuje na novo učno snov. Ta 

skupina predstavlja 17 % celotnega vzorca. 

Intervju št. 12: »Ponavadi dvignem roko, ko se pogovarjamo o čem novem in kaj vem. 

Največ pri angleščini.« 

Intervju št. 16: »Pri likovni, matematiki, športu. Pri likovnem vprašam, kaj bomo lahko 

risali. Če delamo kej novega, vprašam, kaj bomo delali in kako.« 

 

Kategorija »pri obravnavi zanimive učne snovi«  pa se nanaša na situacijo, ko je učencem 

določena učna snov zanimiva ali pa ţe od prej kaj vedo in so tako motivirani za sodelovanje. 

Takrat tudi največkrat oziroma najpogosteje sodelujejo. Ta kategorija je zastopana 30-

odstotno. 

Intervju št. 19: »V redu. Tko če poslušamo kaj in potem učiteljica kaj vpraša. Potem 

dvignem roko in povem vse, kar vem.« 
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Intervju št. 22: »Ko me neki zlo zanima. Pri vseh predmetih pač dvignem roko, če neki 

znam.« 

 

Kategorija »ko imam predznanje o tem« je zastopana 77-odstotno. Ta se nanaša na učence, ki 

so sodelovali v pogovoru, ko so imeli predznanje o temi pogovora, torej ko so ţe kaj vedeli od 

prej. 

Intervju št. 2: »Ja, dvigujem roko in ko učiteljica kej vpraša. Sama največ sodelujem, ko 

vem kaj o tem. Največ pri slovenščini in angleščini.« 

Intervju št. 6: »Sodelujem, ko vem. Največ pri naravoslovju in druţbi.« 

Intervju št. 21: »Včasih dvignem roko, če kej znam. Pri vseh predmetih sodelujem, najbolj 

pri matematiki.« 

 

Le dva posameznika sta odgovorila, da sodeluje povsod, v vseh učnih situacijah. 

Intervju št. 4: »Da, vedno. Tut če nimam prou. Pri vseh predmetih.« 

Intervju št. 9: »Da, preveč sodelujem. Dvigujem roke, si napišem, kar ne vem.« 

8.4.1.2. Vključenost v šolske in/ali obšolske dejavnosti 

V drugem vsebinskem sklopu si bomo pogledali, ali se učenci priseljenci prve 

generacije vključujejo v šolske in/ali obšolske dejavnosti ter katere dejavnosti so to.  

Tabela 33: Vključenost v šolske in/ali obšolske dejavnosti 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

ŠOLSKE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
OBŠOLSKE 

DEJAVNOSTI 

ŠOLSKE DEJAVNOSTI NOBENA 

 

ŠPORT INTERESNE 

DEJAVNOSTI 

ŠPORT DRUGO  

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 0 3 2 0 1 6 

II. VIO 5 2 0 1 0 4 7 

III. VIO 8 2 1 3 0 4 10 

SKUPAJ 17 4 4 6 0 9 23 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 0 1 0 1 5 

II. VIO 6 1 1 1 0 3 6 

III. VIO 3 1 0 0 1 1 3 

SKUPAJ 13 5 1 2 1 5 14 

UČENCI SKUPAJ 30 9 5 8 1 14 37 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

30 % 17 % 27 % 3 % 47 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

24 % 14 % 22 % 3 % 38 % 

 

Odgovori učencev so bili različni. Nekateri so izpostavili le obšolsko dejavnost, drugi le 

šolsko dejavnost, oboje ali nič od navedenega. Na podlagi odgovorov smo tako poimenovali 

dve splošni kategoriji »obšolske dejavnosti« in »šolske dejavnosti«. Znotraj obeh kategorij 

smo uvedli še podkategorije. Nekateri učenci so navedli več primerov šolskih in obšolskih 

dejavnosti, zato skupno število odgovorov presega število vseh učencev, temu primerni so 

tudi procentualni deleţi. 

Upoštevajoč prvo kategorijo »obšolske dejavnosti«, je največje število intervjuvanih 

izpostavilo šport ali športno dejavnost. Tu so učenci navedli športne dejavnosti ali šport, ki se 

ga udeleţujejo izven šole ali v organizacijski domeni šole. Šport kot obšolsko dejavnost je 

omenilo 20 % celotnega vzorca. 
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Intervju št. 1: »Ja, popoldne hodim na košarko.« 

Intervju št. 8: »Ja, treniram nogomet.« 

Intervju št. 22: »Hodim na nogomet, treniram ga.« 

 

V krovni kategoriji šolske dejavnosti smo uvedli podkategorijo interesne dejavnosti. V to 

kategorijo smo umestili učence, ki so izpostavili interesne dejavnosti oziroma kroţke v šoli. 

Ta kategorija je 17-odstotno zastopana: 

Intervju št. 3: »Hodim k tehniki in na likovni kroţek.«  

Intervju št. 19: »Ja, po pouku imam gimnastiko, računalništvo in rokomet. Samo vsak dan 

neki drugega.« 

Intervju št. 25: »Hodim na zabavne urice in na zdrav ţivljenjski slog.« 

 

Sledi ji podkategorija, ki je 27-odstotno zastopana in predstavlja skoraj tretjino celotnega 

vzorca. To je podkategorija šport in je v domeni šolske dejavnosti.  

Intervju št. 5: »Ja. Ki hodim v podaljšanem bivanju na NŠP.« 

Intervju št. 11: »Ja, na NŠP (neobvezni izbirni predmet šport). To je kot dodatna športna. 

To imamo po šoli tle« 

Intervju št. 21: »Hodim na šport.« 

 

Zadnja in najmanj zastopana kategorija je podkategorija »drugo« pri šolskih dejavnostih. Ta 

skupina predstavlja le 2 % celotnega vzorca. 

Intervju št. 17: »Da, hodim na dopolnilni za tujce. Tam se učimo jezik.« 

 

Uvedena je bila tudi kategorija »nobena«, kar pomeni, da je v vzorcu kar nekaj učencev 

priseljencev, ki niso vključeni v nobeno šolsko ali obšolsko dejavnost. Ta kategorija zajema 

47 % celotnega vzorca ali skoraj polovico vseh intervjuvancev. 

 

Intervju št. 2: »Do zdej ne, sam bom šla na gimnastiko.« 

Intervju št. 14: »Sem bla vpisana na kickboks. Zdej ne več.« 

8.4.1.3. Prosti čas 

V tem vsebinskem sklopu si bomo tako pobliţe pogledali, kako učenci priseljenci prve 

generacije preţivljajo svoj prosti čas in ali slednjega preţivljajo kakovostno. V okviru tega 

vsebinskega sklopa smo tako intervjuvancem zastavili vprašanje, in sicer: »Kako preţivljaš 

prosti čas?« 

Tabela 34: Prosti čas v Sloveniji 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

PROSTI ČAS V SLOVENIJI SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
ŠPORT IGRAM 

SE 

RIŠEM/ 

SLIKAM/ 

PIŠEM 

TV/RAČUNALNIK/ 

TELEFON 

KNJIGE/ 

REVIJE 

DRUŢENJE UČENJE DRUGO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 3 2 0 0 1 3 1 1 11 

II. VIO 5 3 2 1 1 1 3 3 0 14 

III. VIO 8 1 0 0 7 0 6 2 0 16 

SKUPAJ 17 7 4 1 8 2 12 6 1 41 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 3 1 1 1 3 0 0 12 

II. VIO 6 5 2 1 2 0 6 1 0 17 

III. VIO 3 1 0 0 3 0 3 1 0 8 

SKUPAJ 13 9 5 2 6 1 12 2 0 37 
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UČENCI SKUPAJ 30 16 9 3 14 3 24 8 1 78 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

53 % 30 % 10 % 47 % 10 % 80 % 27 % 3 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
ODGOVOROV 

21 % 12 % 4 % 18 % 4 % 31 % 10 % 1 % 

 

Odgovori so bili zelo raznoliki. Nekateri so izpostavili le eno dejavnost, spet drugi dve ali 

več. Posledično je skupno število odgovorov večje od števila vseh učencev.  

Prva kategorija je šport. Zastopana je 53-odstotno. Torej skoraj polovica intervjuvancev se v 

prostem času ukvarja s športom.« 

Intervju št. 6: » Prosti čas po šoli imam treninge in tekmovanja iz rokometa.«  

Intervju št. 11: »Sem s prijatelji in igramo skrivalnice, nogomet, rokomet, košarko ali pa 

odbojko.« 

 

30 % intervjuvancev je v odgovoru omenilo, da se v prostem času najraje igra. 

Intervju št. 15: »Igram se s prijatelji, barvamo skupaj in se druţimo.« 

Intervju št. 16: »Igram se, kdaj spim, delam domačo nalogo.« 

 

Kategorija »rišem/slikam/pišem« je zastopana z 10 % in tako predstavlja desetino celotnega 

vzorca. V to kategorijo smo umestili odgovore, ki nakazujejo na ustvarjalne dejavnosti 

učencev. 

Intervju št. 10: »Včasih grem ven, rišem, igram druţabne igre.« 

 

Sledi kategorija »TV/računalnik/telefon« s 47 %. Malo manj kot polovica vprašanih svoj 

prosti čas med drugimi preţivlja tudi ob televiziji, računalniku in telefonu. 

Intervju št. 2: »Gledam TV, druţim se in delam nalogo.« 

Intervju št. 3: Doma gledam na telefon ali televizijo. Ali pa se igram s sestro.« 

Intervju št. 8: »Včasih igram igrice na računalnik, delam domačo nalogo, ko pridem iz 

šole.« 

 

Knjige/revije v prostem času bere desetina celotnega vzorca, torej 10 %. 

Intervju št. 20: »Berem knjige ali pa kotalkam.« 

Intervju št. 28: »Berem, se igram z bratcem, grem na telefon.« 

Intervju št. 29: »Berem ali grem ven na sprehod.« 

Največ intervjuvancev je v odgovoru izpostavilo, da prosti čas izkoristi za druţenje. Tako je 

odgovorila več kot polovica učencev, natančneje 80 %. 

Intervju št. 5: »Prosti čas preţivljam v parku. Pokličem prijatelje in se igramo skupaj. Ali 

gremo k meni domov. Gremo se vozit s kolesom.« 

Intervju št. 9: » Po šoli jem kosilo tukaj, pišem naloge, se druţim s prijatelji.« 

 

Prosti čas nameni učenju skoraj tretjina vzorca ali natančneje 27 % intervjuvancev. 

Intervju št. 7: »Se učim ali pa sem na telefonu. Ali pa grem hodit ven s prijateljicami.« 

Intervju št. 18: »V hiši, kadar naredim domačo nalogo, sem potem na telefonu ali gledam 

TV. Ven se grem tudi igrat.« 

 



Maša Bricl (2019): Počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli, magistrsko delo Pef Ljubljana 

 

 

88  

Druge dejavnosti je izpostavil en posameznik in s tem istoimensko kategorijo zastopa s 3 %. 

Intervju št. 26: »Gledam televizijo, jem, grem po trgovinah.« 

8.4.1.4. Interpretacija 

Pri prvem vprašanju smo poizvedovali, ali učenci sodelujejo pri pouku. Zanimalo nas je, 

ali sodelujejo samo na učiteljevo pobudo ali sodelujejo tudi samoiniciativno. Prav tako smo 

poizvedovali po načinih in oblikah sodelovanja. Največkrat so učenci izpostavili šolski 

predmet, pri katerem najpogosteje oziroma največkrat in najraje sodelujejo (83 %). Veliko 

učencev sodeluje tudi takrat, ko imajo predznanje o določeni učni snovi, ki jo obravnavajo (77 

%). Najmanj učencev sodeluje pri obravnavi zanimive učne snovi, pri učenju nove učne snovi 

in povsod (glej tabelo 32).  

V nadaljevanju smo jih povprašali tudi, ali so vključeni v katere šolske in/ali obšolske 

dejavnosti. Ugotavljamo, da se preteţni del vzorca vključuje v šolske dejavnosti (47 %), 

skoraj polovica vzorca ni vključena v nobeno šolsko ali obšolsko dejavnost (47 %), manjšina 

pa je vključena v obšolske dejavnosti (30 %),. Pri obšolskih dejavnostih  prevladuje šport, pri 

šolskih dejavnostih pa izstopa šport v sklopu šole (glej tabelo 33). Veliko število otrok ni 

vključeno v nobeno dejavnost, pri čemer izstopa predvsem drugo in tretje vzgojno–

izobraţevalno obdobje (glej tabelo 33). 

Ko smo jih vprašali, kako najraje preţivljajo prosti čas, čas po šoli, smo dobili raznolike 

odgovore, ki nakazujejo na kvalitetno in tudi manj kvalitetno izkoriščen čas. Učenci so v 

večini podali več različnih aktivnosti. Največ intervjuvancev se tako v prostem času najraje 

druţi (80 %), ukvarja s športom (53 %) in preţivlja prosti čas za televizijo, računalnikom ali 

telefonom (47 %). Manj je tistih, ki se v prostem času najraje igrajo (30 %), učijo (27 %) in 

berejo knjige/revije oziroma rišejo/slikajo/pišejo (oboje 10 %). Ugotavljamo, da učenci v 

večini kvalitetno preţivljajo prosti čas, zaskrbljujoče je dejstvo, da je skoraj polovica vzorca 

izpostavila, da so v prostem času najraje za računalnikom, telefonom oziroma gledajo 

televizijo (glej tabelo 34). Ugotavljamo, da večkrat določena aktivnost pogojuje drugo, kot je 

v primeru športa in druţenja, saj je v večini primerov ukvarjanju s športom, sploh ekipnih 

igrah, sledilo druţenje. V večini primerov enako velja tudi za igro in druţenje. Ugotavljamo, 

da je igra, kot način preţivljanja prostega časa, najpogostejša v prvem vzgojno–

izobraţevalnem obdobju, učenje in preţivljanje prostega časa za televizijo, računalnikom ali 

telefonom pa  v drugem in tretjem vzgojno–izobraţevalnim obdobjem (glej tabelo 34).  

8.4.2. VKLJUČENOST V ŠOLSKE IN IZVEŠOLSKE DEJAVNOSTI V DRŢAVI 

IZVORA 

8.4.2.1. Sodelovanje med poukom 

Znotraj te podteme smo poizvedovali, kako so učenci priseljenci sodelovali med poukom v 

drţavi izvora. Vprašali smo jih isto vprašanje kot za zdajšnje šolanje, in sicer: »Ali si 

sodeloval/a med poukom? Kdaj, v katerih primerih? Ali samo, kadar si kaj vprašan/a ali tudi 

kdaj drugič?« Odgovori so predstavljeni v tabeli. 
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Tabela 35: Primeri sodelovanja 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

PRIMERI SODELOVANJA SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
ŠOLSKI 

PREDMET 

PRI UČENJU 

NOVE SNOVI 

PRI OBRAVNAVI 

ZANIMIVE UČNE SNOVI 

 

KO IMAM 

PREDZANJE O 

TEM 

POVSOD 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 1 1 3 3 1 9 

II. VIO 5 2 2 2 1 3 10 

III. VIO 8 4 4 2 5 2 17 

SKUPAJ 17 7 7 7 9 6 36 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 1 1 4 0 10 

II. VIO 6 6 1 3 3 1 14 

III. VIO 3 2 1 1 2 1 7 

SKUPAJ 13 12 3 5 9 2 31 

UČENCI SKUPAJ 30 19 10 12 18 8 67 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

63 % 33 % 40 % 60 % 27 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH ODGOVOROV 
28 % 15 % 18 % 27 % 12 % 

 

Več kot polovica učencev, natančneje 63 % celotnega vzorca, je v odgovoru izpostavila, pri 

katerem predmetu je največ sodelovala. 

Intervju št. 7: »Pri angleščini, pri nemščini in pri zgodovini. Dvigovala sem roko ali sem 

sodelovala pri kakšni vaji in sem jo rešila.« 

Intervju št. 15: »V makedonščini in pri glasbi. Sem dvignila roko in sem se tudi javila, da 

pojem.« 

Intervju št. 20: »Največ sem sodelovala pri moji okolini. To je podobno, ko se zdej učiš 

oko Slovenije. Prej smo se tam učil oko Bosne.« 

 

33 % učencev je v drţavi izvora največ sodelovalo pri učenju nove snovi. 

Intervju št. 1: »Več sem sodelovala. Ko smo se učili abecedo, sem sodelovala.« 

Intervju št. 3: »Malo več, ker je blo laţje. Laţji jezik je bil in sem bolj razumela. Sem tut 

največ sodelovala, ko smo se kej novega učil.« 

 

Skoraj polovica intervjuvancev, natančneje 40 %, je odgovorilo, da so v drţavi izvora 

sodelovali pri obravnavi zanimive učne snovi. 

Intervju št. 6: »Ko smo se učili kej zanimivega. Sem dvigovala roke in tut če me je 

učiteljica poklicala. Pri vseh predmetih sem sodelovala.« 

Intervju št. 17: » Ja v Bosni mi je šlo boljše, ker sem vedel vse. Rad sem se pogovarjal in 

sodeloval, ko smo se učili kej zanimivega.« 

 

Več kot polovica učencev oziroma 60 % celotnega vzorca je v odgovoru omenila, da sodeluje, 

ko ima predznanje o določeni temi ali učni snovi.  

Intervju št. 13: »Tm ja, sem ful sodelovala. Sem bolj poznala jezik, sem dvignila roko. 

Največkrat, ko smo se kej novega učil in da sem kej vedla.« 

Intervju št. 23: »Veliko sem sodeloval, ko sem kej znal. Najraje sem sodeloval pri športu.« 

 

8 posameznikov je dejalo, da so v drţavi izvora sodelovali povsod. S tem istoimensko 

kategorijo zastopajo 27-odstotno. 
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Intervju št. 2: »Pri vseh sem sodelovala. Dvigovala sem roko in tudi, ko je učiteljica 

poklicala.« 

Intervju št. 4: »Da, vedno sem sodelovala, tko in drugače. In pri vseh predmetih.« 

Intervju št. 10: »Ja, vedno sem sodeloval. Pri vseh predmetih. Ko me je učiteljica kej 

poklicala in tut tko sem dvigoval roko.« 

 

8.4.2.2. Vključenost v šolske in obšolske dejavnosti 

V nadaljevanju intervjuja smo poizvedovali, ali so bili učenci v drţavi izvora vključeni 

v kakšno šolsko in/ali obšolsko dejavnost in katera je to bila. Odgovori so predstavljeni v 

nadaljevanju.  

Tabela 36: Vključenost v šolske in/ali obšolske dejavnosti 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

ŠOLSKE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI 

OBŠOLSKE 

DEJAVNOSTI 

NOBENA 

 

SKUPNO ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

ŠPORT   

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 0 4 4 

II. VIO 5 0 5 5 

III. VIO 8 1 7 8 

SKUPAJ 17 1 16 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 1 3 4 

II. VIO 6 1 5 6 

III. VIO 3 1 2 3 

SKUPAJ 13 3 10 13 

UČENCI SKUPAJ 30 4 26 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
13 % 87 %  

 

Le 13 % jih je dejalo, da so bili v drţavi izvora vključeni v katero od obšolskih dejavnosti, 

največkrat je bil to šport. 

Intervju št. 13: »Da, sem bla vpisana na košarko in nogomet sem malo igrala.« 

Intervju št. 17: »Da, šport. Sem treniral nogomet.« 

Intervju št. 22: »Hodil sem na nogomet.« 

 

Velika večina intervjuvancev je dejala, da ni bila vključena v nobeno šolsko ali/in obšolsko 

dejavnost. Natančneje je tako dejalo 83 % celotnega vzorca. 

Intervju št. 12: »Ni blo tko dejavnosti na Kosovem. Ni blo tko, da gremo kam po pouku z 

učitelji, tko kot je tukaj NPŠ al pa kej druzga.« 

Intervju št. 21: »Ne, ni blo dejavnosti v šoli.« 

Vprašali smo jih tudi, kako so preţivljali prosti čas v drţavi izvora. Rezultati in odgovori 

intervjuvancev so razvidni v spodnji tabeli. 
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Tabela 37: Prosti čas v drţavi izvora 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

PROSTI ČAS V DRŢAVI IZVORA SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
ŠPORT IGRAM 

SE 

TV/RAČUNALNIK/ 

TELEFON 

KNJIGE/ 

REVIJE 

DRUŢENJE DRUGO UČENJE 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 2 4 0 0 4 0 0 10 

II. VIO 5 3 2 0 0 4 1 2 12 

III. VIO 8 4 0 3 0 8 1 1 17 

SKUPAJ 17 9 6 3 0 16 2 3 39 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 3 2 1 3 2 0 14 

II. VIO 6 4 5 3 0 6 0 1 19 

III. VIO 3 3 0 2 0 3 0 1 9 

SKUPAJ 13 10 8 7 1 12 2 2 42 

UČENCI SKUPAJ 30 19 14 10 1 28 4 5 81 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

63 % 47 % 33 % 3 % 93 % 13 % 17 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
ODGOVOROV 

23 % 17 % 12 % 1 % 35 % 16 % 6 % 

 

Več kot polovica vprašanih se je v prostem času ukvarjala s športom. Tako je odgovorilo 63 

% vseh intervjuvanih. 

Intervju št. 22: »Kolesaril sem, igral sem se, igral igrice, hodil sem v hribe.« 

Intervju št. 23: »Športal sem, druţil sem se s prijatelji.« 

 

Malo manj kot polovica učencev je v odgovoru omenila, da se je v prostem času rada igrala. 

Igro v prostem času je omenilo 47 % vseh intervjuvanih. 

 

Intervju št. 9: »Sem se igral. S prijatelji sem šel ven, na igrišče.« 

Intervju št. 16: »Igrala sem se s prijatelji. Veliko sem spala. Hodila sem v trgovino, ker 

rada kupujem, in igrala nogomet.« 

 

Več kot tretjina celotnega vzorca, natančneje 33 %, je omenila, da je v drţavi izvora 

preţivljala prosti čas ob gledanju televizije, na telefonu ali računalniku. 

Intervju št. 4: »Gledala sem serije ali sem se druţila s prijatelji.« 

Intervju št. 12: »Ja, igral sem igrice al pa sem šel ven in sem bil s prijatelji.« 

Intervju št. 26: »Slabo. Igral sem igrice, igral sem na laptop. In potem, ko so bile počitnice, 

sem šel z atijem v Bosno.« 

 

Le eden od intervjuvanih je dejal, da je v drţavi izvora v prostem času prebiral knjige. To 

kategorijo tako zastopa 3-odstotno. 

Intervju št. 29: »Druţila sem se s prijatelji ali pa brala knjigo.« 

 

Skoraj vsi učenci so v odgovoru omenili, da so prosti čas namenili tudi druţenju. Tako je 

dejalo 93 % vseh intervjuvanih. 

Intervju št. 3: »Bolj dolgočasno je blo. Mam še mlajšo sestrico in sem bla z njo. Z babico 

sem tut preţivljala prosti čas. Sem ji pomagala kuhati.« 

Intervju št. 7: »Sprehajat sem se šla s prijatelji ali pa sem gledala telenovele na televiziji. 

Ali pa sem šla na tekmo gledat tekmo od svojega prijatelja.« 
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13 % celotnega vzorca je nekoliko drugače preţivljalo prosti čas v drţavi izvora. Te odgovore 

smo umestili v kategorijo drugo. 

Intervju št. 16: » …, hodila sem v trgovino in igrala nogomet.« 

Intervju št. 20: »Največ sem delala plakate, … « 

 

17 % celotnega vzorca je v odgovoru omenilo, da so prosti čas posvetili tudi učenju. 

Intervju št. 2: »Sem šla delat nalogo ali pa sem bla pr babici. Smo se druţile.« 

Intervju št. 19: »Tut sem se učila v prostem času in se druţila s prijatelji.« 

Intervju št. 20: »Največ sem delala plakate. Sem se tudi druţila s prijatelji.« 

8.4.2.3. Interpretacija 

Ista vprašanja smo jih vprašali tudi za drţavo izvora. Najprej smo poizvedovali, ali so 

sodelovali med poukom, kdaj največ in na kakšen način. Ugotavljamo, da je večina 

sodelovala le pri določenih šolskih predmetih (63 %) in ko so imeli določeno predznanje o 

učni snovi, ki so jo obravnavali (60 %). Veliko je tudi takih, ki so najraje sodelovali pri 

obravnavi učne snovi, ki jim je bila zanimiva in jih je pritegnila (40 %). Manj je takšnih, ki so 

sodelovali pri spoznavanju nove učne snovi (33 %) in povsod, v vseh učnih situacijah (27 %) 

(glej tabelo 35). 

V nadaljevanju smo jih vprašali, ali so bili vključeni v kakšne obšolske in/ali šolske 

dejavnosti v času predhodnega šolanja. Analiza odgovorov je pokazala, da večina ni bila 

vključena v nobeno dejavnost, kar predstavlja kar 87 % vzorca (glej tabelo 36), medtem ko je 

bila le peščica vzorca vključena v katero od obšolskih dejavnosti, največkrat je bil to šport (13 

%). 

Zanimalo nas je tudi, kako so preţivljali prosti čas v drţavi izvora. Velika večina 

intervjuvanih se je v drţavi izvora v prostem času najraje druţila (93 %), ukvarjala s športom 

(63 %) ali igrala (47 %). Manj je bilo učencev, ki so v drţavi izvora najraje posedali za 

računalnikom, telefonom ali televizijo, se učili, risali/slikali/pisali ali brali knjige/revije (glej 

tabelo 37). V drţavi izvora je bila igra največkrat omenjena  v prvem vzgojno–

izobraţevalnem obdobju, medtem ko sta bila druţenje in šport največkrat omenjena v drugem 

in tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju.  

8.4.3. PRIMERJAVA VKLJUČEVANJA V ŠOLSKE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI 

V SLOVENIJI IN DRŢAVI IZVORA 

Pri primerjavi lahko ugotavljamo razlike in podobnosti v sodelovanju pri pouku med 

Slovenijo in drţavo izvora, pri vključevanju v šolske in izvenšolske dejavnosti ter v načinu 

preţivljanja prostega časa v Sloveniji in drţavi izvora. Ugotavljamo, da so učenci podobno 

sodelovali pri pouku v Sloveniji in drţavi izvora. Pri obeh so največkrat izpostavili šolski 

predmet, pri katerem najraje in največkrat sodelujejo, kot drugo pa takrat, ko imajo 

predznanje o določeni učni snovi (glej tabelo 35 in 32). Pomembne razlike se pojavljajo pri 

vključevanju v šolske in izvenšolske dejavnosti. Ugotavljamo, da je bilo zelo malo učencev v 

drţavi izvora vključenih v kakršnokoli obliko šolske ali izvenšolske dejavnosti. Nekateri so 

komentirali, da v drţavi izvora sploh niso imeli moţnosti vključevanja v dejavnosti po šoli, po 

pouku (intervju 12, 21). V Sloveniji je ta odstotek drugačen. Večina učencev (77%) je tako v 

Sloveniji vključena v eno od šolskih ali izvenšolskih dejavnosti (glej tabelo 33).  

Prav tako se pojavljajo podobnosti in razlike v načinu preţivljanja prostega časa v 

Sloveniji in drţavi izvora. Ugotavljamo, da sta pri obeh izstopali druţenje in ukvarjanje s 

športom, pri čemer sta obe dejavnosti bolje zastopani v drţavi izvora (glej tabelo 34 in 37). 
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Igra je bila tudi v drţavi izvora bolj zastopana kot za čas bivanja v Sloveniji. Odstotek je pri 

televiziji/računalniku/telefonu obraten, odstotek učencev, ki tako preţivlja prosti čas je v 

Sloveniji večji.  

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da se pojavljajo razlike med 

preţivljanjem prostega časa učencev priseljencev v drţavi izvora in v Sloveniji. Opaziti je, da 

je v drţavi izvora nekoliko več učencev posvetilo čas športu, manj pa gledanju televizije, 

igranju računalnika in telefonu. Še vedno je odstotek za takšno preţivljanje prostega časa, 

TV/računalnik/telefon, v Sloveniji velik, a je dobro to, da po številu prevladujeta kategoriji, ki 

nakazujeta, da učenci priseljenci dobro izkoristijo svoj prosti čas in da razlikujejo kakovostno 

preţivljanje prostega časa (druţenje, šport) od nekakovostnega (TV/telefon/televizija). 

8.5.VIRI IN OBLIKE UČNE POMOČI/PODPORE 

Podtema viri in oblike učne pomoči/podpore je namenjena raziskovanju in ugotavljanju, 

ali imajo  učenci priseljenci prve generacije moţnost pomoči in podpore doma, kdo jim to 

pomoč nudi in v kakšni obliki. Na podlagi teh vprašanj smo izoblikovali naslednji 

raziskovalni vprašanji: »Ali so učenci priseljenci prve generacije deleţni pomoči in podpore?« 

in »Kdo jim nudi pomoč in v kakšni obliki?« Ti dve raziskovalni vprašanji predstavljata 

vodilo pri zastavljenih vprašanjih v okviru intervjuja. Poizvedujemo torej po virih pomoči in 

podpore doma, torej kdo od druţinskih članov ali širšega sorodstva jim največ pomaga pri 

domačih nalogah ali pri učenju doma. Ugotoviti ţelimo tudi, kako jim pomagajo, torej 

poizvedujemo tudi po načinu pomoči. V zaključku te podteme bomo poizvedovali tudi, ali so 

bili deleţni pomoči v drţavi izvora. Tudi tu smo jih povprašali, kdo jim je pomagal in kako. 

Na osnovi dveh raziskovalnih vprašanj, ki smo jih omenili na začetku, smo tako oblikovali 

vprašanja, ki smo jih zastavili učencem priseljencem. Vprašali smo jih: »Kdo ti pomaga 

doma, če česa ne veš ali ne razumeš? Kako ti pomaga? Kdo ti je pomagal prej, preden si 

prišel/prišla v Slovenijo? Kako so ti pomagali?« 

8.5.1. VIRI IN OBLIKE POMOČI/PODPORE V SLOVENIJI 

8.5.1.1.Viri in oblike učne pomoči v Sloveniji 

V prvem vsebinskem sklopu smo povprašali učence po virih pomoči doma, v domačem 

okolju, kadar česa ne vedo ali ne razumejo, še posebej pri domačih nalogah. Zanimalo nas je, 

kdo jim največkrat pomaga in kako jim pomaga. Znotraj tega vsebinskega sklopa smo učence 

priseljence povprašali: »Kdo ti pomaga doma, če česa ne veš ali ne razumeš? Kako ti 

pomaga?« Odgovori so predstavljeni v tabeli v nadaljevanju. 

Tabela 38:  Vir učne pomoči v Sloveniji 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

VIR UČNE POMOČI SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
OČE MATI BRAT/ 

SESTRA 

SAM SI 

POMAGAM 

DRUGO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 3 4 3 0 0 10 

II. VIO 5 5 4 1 1 0 11 

III. VIO 8 4 3 2 1 3 13 

SKUPAJ 17 12 11 6 2 3 34 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 2 1 0 0 7 

II. VIO 6 2 2 3 0 1 8 

III. VIO 3 2 1 1 1 1 6 

SKUPAJ 13 8 5 5 1 2 21 

UČENCI SKUPAJ 30 20 16 11 3 5 55 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

67 % 53 % 37 % 10 % 17 %  
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ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

36 % 29 % 20 % 5 % 9 % 

 

Zopet je skupno število odgovorov večje od števila učencev, torej so učenci na 

vprašanje ponudili več kot en odgovor, največkrat dva. Pri prvi najbolj zastopani  kategoriji je 

67 % celotnega vzorca izpostavilo, da jim doma pomaga oče, kadar česa ne vedo ali ne 

razumejo bodisi pri učenju bodisi pri reševanju domačih nalog. Malo več kot polovica 

vprašanih je dejala, da jim tu v Sloveniji največ pomaga mati. Tako je dejalo 53 %  celotnega 

vzorca. Brat ali/in sestra pomagata doma pri učenju ali domači nalogi 37 % vsem 

intervjuvanim. Mnogi so tudi omenili, da si pomagajo sami. Tako je odgovorila desetina 

celotnega vzorca. Druge vire pomoči je navedlo pet posameznikov in tako istoimensko 

kategorijo zastopajo 17-odstotno. Kot drugi viri pomoči je bila omenjena učiteljica, ki pride 

na dom (intervju št. 1), dedek (intervju št. 9), soseda in bratranec (intervju št. 17) in stric 

(intervju št. 27). 

V nadaljevanju smo tako ţeleli dobiti vpogled v to, kako jim slednji pomagajo v 

primerih, ko učenci priseljenci česa ne vedo in/ali ne razumejo. Zastavili smo jim vprašanje: 

»Kako ti pomaga?«, pri čemer smo jih spraševali po metodah, oblikah in strategijah 

odpravljanja vrzeli v znanju ali razumevanju, ki se jih posluţujejo tisti, ki jim pomagajo. Do 

nerazumevanja učne snovi prihaja pri učencih priseljencih tudi zaradi pomanjkljivega oziroma 

slabšega znanja slovenskega jezika, zato smo upoštevali tudi ta vidik. Rezultati so prikazani s 

spodnji tabeli. 

Tabela 39:  Oblike učne pomoči v Sloveniji 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

OBLIKE UČNE POMOČI SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
RAZLAGA PREVOD 

BESED 

POVE 

ODGOVOR/REŠITEV

/POPRAVI 

INFORMACIJ

O IŠČEMO NA 

INTERNETU 

DODATNI 

UČNI LISTI 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 0 2 0 1 7 

II. VIO 5 5 1 1 0 2 9 

III. VIO 8 8 4 1 0 3 16 

SKUPAJ 17 17 5 4 0 6 32 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 0 3 0 3 10 

II. VIO 6 5 2 2 2 1 12 

III. VIO 3 3 1 2 0 1 7 

SKUPAJ 13 12 3 7 2 5 29 

UČENCI SKUPAJ 30 29 8 11 2 11 61 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

97 % 27 % 37 % 7 % 37 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

48 % 13 % 18 % 3% 18 % 

 

Skoraj vsi učenci so dejali, da jim doma pomagajo z razlago, kadar česa ne vedo. Tako je 

dejalo 97 % učencev. 

Intervju št. 1: »Ena učiteljica pomaga in pride na dom. Če imam domačo nalogo, mi 

razloţi, kako moram nardit ali kaj kej pomeni.« 

Intervju št. 3: »Mami in sestra. Če je kaj teţje in če kej ne razumem, razloţijo. Ali pa mi 

rečejo, naj še enkrat preberem.« 

Intervju št. 5: »Mama, tata, brat, sošolci. Razloţijo in mi tako pomagajo.« 

Intervju št. 6: »Mama, tata. Če kej ne vem, na primer iz matematike, mi objasnijo, počasi 

mi govorijo.« 

Intervju št. 12: »Brat. Mi pove, kako narediš stvari in naloge.« 
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Intervju št. 13: »Ja, mam večjega brata in mi ful pomaga. Mi razloţi, mi pove in pokaţe 

podobne primere nalog.« 

 

Skoraj tretjini celotnega vzorca pomagajo s prevajanjem besed ali navodil. Tako je dejalo 27 

% vseh intervjuvanih. 

Intervju št. 7: »Oče pomaga, ker je ţe 13 let tukaj v Sloveniji. Tudi sošolka, ki je tudi iz 

Bosne, ampak je tukaj ţe štiri leta.. Če kej ne vem, mi pojasnijo, prevedejo na bosanščino.« 

Intervju št. 9: »S Sloveniji si sam pomagam s prevajanikom. Malo mi pomaga tut oče, da 

mi kej prevede.« 

Intervju št. 10: »Mama, da prevede nekatere besede in razloţi, če kej ne razumem.« 

 

Več kot tretjini vzorca pomagajo tako, da povedo odgovor/rešitev ali pa ga popravijo. Takšno 

obliko pomoči je v odgovoru omenilo 37 % vseh intervjuvanih. 

Intervju št. 11: »Brat, sestra. Brat je v srednji šoli, sestra pa je eno leto starej. Da pove 

naloge, da mi pomagajo za rešitve, največ za matematiko.« 

Intervju št.18: »Soseda, ki je vse znala brat v učbeniku. Ker je bil star učbenik in je ona 

vedla vse, jaz sem samo prepisal rešitve.« 

 

Le dva posameznika sta dejala, da skupaj iščejo informacijo na internetu in s tem to kategorijo 

zastopajo 7-odstotno. 

Intervju št. 22: »Oči, mami. Če ne vejo, pogledamo na spletu.« 

 

Več kot tretjini celotnega vzorca pomagajo z dodatnimi učnimi listi za utrjevanje in 

ponavljanje določene učne snovi. Takšno pomoč je omenilo 37 % intervjuvancev. 

Intervju št. 16: »Mama in sestra. 7. razred je sedaj in mi lahko pomaga. Sestra pomaga 

tako, da mi pomaga s poštevanko. Napiše račune, da vadim.« 

Intervju št. 24: »Meni pomaga oči pa sestra. Mami ne, ker ne zna slovensk. Oči pregleda in 

mi popravi. Napiše tut naloge na en list.« 

Intervju št. 25: »Mami in oči. Oči pomaga pri matematiki, tako da da list in napiše račune 

in potem računam. Mami pomaga pri spoznavanju okolj in slovenščini. Pri slovenščini 

mami naredi vprašanja in jaz pišem odgovore.« 

8.5.1.2. Interpretacija 

Ugotavljamo, da večini učencem priseljencem v Sloveniji pomagajo starši, kadar česa ne 

razumejo, pri čemer bolj izstopajo očetje (67 %), kot matere (53 %). Velikokrat sta bila 

izpostavljena tudi oba (glej tabelo 38). Doma jim velikokrat tudi pomagajo starejše sestre in 

bratje (37 %), kadar česa ne razumejo ali ne znajo pri učenju oziroma domači nalogi (glej 

tabelo 38). Manj je takšnih učencev, ki si pomagajo z drugimi osebami, največkrat iz širšega 

sorodstva (17 %) ali pa sami (10 %).Pomoč očeta in matere je najpogosteje omenjena v prvem 

in drugem vzgojno–izobraţevalnem obdobju, sami pa si največkrat pomagajo učenci iz 

tretjega vzgojno–izobraţevalnega obdobja (glej tabelo 38). Tudi pomoč matere je večkrat 

omenjena pri dekletih kot pri dečkih.  

Poizvedovali smo tudi, kako jim pomagajo, kadar česa ne razumejo, torej na kakšen način. 

Ugotavljamo, da jim daleč najpogosteje pomagajo z razlago (97 %), torej jim učno snov 

povejo z drugimi besedami, jo poenostavijo ali drugače povejo, njim bolj razumljivo. Veliko 

je tudi učencev, ki jim pomagajo tako, da jim povedo rešitev/odgovor, jim popravijo napake 

ali jim sestavijo dodatne učne liste, da učenci utrjujejo in ponavljajo določeno učno snov (glej 
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tabelo 39). Veliko  učencev je izpostavilo, da jim pomagajo s prevodom besed (27 %), torej 

da jim slovenske besede prevedejo v materni jezik. Najmanj je učencev, ki jim pomagajo 

tako, da informacijo poiščejo skupaj na internetu (glej tabelo 39). Učna razlaga in reševanje 

dodatnih učnih listov sta bila največkrat omenjena v tretjem vzgojno–izobraţevalnem 

obdobju, medtem ko je bila pomoč, ko povejo odgovor/rešitev ali popravijo, največkrat 

omenjena v prvem vzgojno–izobraţevalnem obdobju (prav tam).  

Ugotavljamo, da so učenci priseljenci v veliki večini deleţni pomoči in podpore tako s 

strani staršev kot tudi ostalih oţjih in širših druţinskih članov.  Primarni vir učne pomoči so še 

vedno starši. Doma se posluţujejo različnih načinov učne pomoči, od razlage, prevoda besed 

do iskanja informacij na internetu, kar kaţe na to, da starši diferencirajo učno pomoč glede na 

učno snov in nerazumevanje učne snovi. 

8.5.2. VIRI IN OBLIKE UČNE POMOČI/PODPORE V DRŢAVI IZVORA 

8.5.2.1. Viri in oblike učne pomoči v drţavi izvora 

Ţeleli smo ugotoviti, kakšne oblike učne pomoči so bili deleţni v času predhodnega 

šolanja in kdo jim je nudil pomoč pri učenju in reševanju domačih nalog, kadar so se pojavile 

teţave. V okviru tega vsebinskega sklopa smo intervjuvancem zastavili tri vprašanja, in sicer: 

»Kdo ti je pomagal prej, preden si prišel/prišla v Slovenijo? Kako so ti pomagali?« 

Tabela 40: Vir učne pomoči v drţavi izvora 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

VIR POMOČI SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
OČE MATI BRAT/ 

SESTRA 

DEDEK/

BABI 

SAM SEM SI 

POMAGAL 

DRUGO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 3 4 3 1 0 0 11 

II. VIO 5 2 5 1 1 0 0 9 

III. VIO 8 3 6 1 1 0 2 13 

SKUPAJ 15 8 15 5 3 0 2 33 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 2 0 1 0 0 7 

II. VIO 6 2 5 2 2 0 0 11 

III. VIO 3 2 3 0 0 1 0 6 

SKUPAJ 13 8 10 2 3 1 0 24 

UČENCI SKUPAJ 30 16 25 7 6 1 2 57 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

53 % 83 % 23 % 20 % 3 % 7 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

28 % 44 % 12 % 11 % 2 % 4 % 

 

Več kot polovici intervjuvancev je v drţavi izvora pomagal oče. Tako je dejalo 53 % 

celotnega vzorca. Občutno več intervjuvanih je dejalo, da jim je v drţavi izvora pomagala 

mati. Tako je dejalo 83 % celotnega vzorca. Brat ali/in sestra sta pomagala v drţavi izvora pri 

sedmih posameznikih in tako je ta kategorija zastopana 23-odstotno. Nekoliko manj sta 

pomagala dedek in babi v drţavi izvora. Takšnega vira pomoči je bilo v drţavi izvora 

deleţnih 20 % celotnega vzorca. Samo eden od vprašanih je dejal, da si je pomagal sam in 

tako to kategorijo zastopa 3-odstotno. Pod drugo sta umeščena dva odgovora in istoimensko 

kategorijo zastopata 7-odstotno. 
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Tabela 41: Oblike učne pomoči v drţavi izvora 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

OBLIKE UČNE POMOČI SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
RAZLAGA UČENJE 

UČENJA 

POVE 

ODGOVOR/REŠITEV

/POPRAVI 

INFORMACIJ

O IŠČEMO NA 

INTERNETU 

DODATNI 

UČNI LISTI 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 3 0 1 0 2 6 

II. VIO 5 5 0 1 0 4 10 

III. VIO 8 8 1 4 1 2 16 

SKUPAJ 17 16 1 6 1 8 32 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 0 4 0 1 9 

II. VIO 6 6 1 3 1 0 11 

III. VIO 3 2 0 1 1 1 5 

SKUPAJ 13 12 1 8 2 2 25 

UČENCI SKUPAJ 30 28 2 14 3 10 57 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

93 % 7 % 47 % 10 % 33 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH ODGOVOROV 
49 % 4 % 25 % 5 % 18 % 

 

Razlike se pojavljajo v oblikah učne pomoči, ki so jih bili deleţni intervjuvanci v drţavi 

izvora. Skoraj vsem intervjuvancem, natančneje 93 %, so v drţavi izvora pomagali z razlago, 

kadar so naleteli na nejasnosti pri učenju ali reševanju domače naloge. 

Intervju št. 12: »Nona. Če kej nisem razumel, mi je razloţila.« 

Intervju št. 13: »Skoraj isto. Moj brat, ki je bil v višji šoli in mi je pomagal. Mi je razloţil, 

če nisem vedel.« 

Intervju št. 18: »Prijatelji, starši, bratec. So pomagali, da vsi skupaj naredimo nalogo, da mi 

pojasnijo.« 

Intervju št. 22: »Oči je bil v sluţni. Najbolj mi je pomagala mami, tut dedi. Pač so razloţili, 

bolj so vedeli kot tukaj.« 

 

Dvema posameznikoma so pomagali z učenjem učenja in tako istoimensko kategorijo 

zastopata 7-odstotno. 

Intervju št. 4: »Mami. Ona mi je pokazala, kako se učiš.« 

 

Skoraj polovica intervjuvancev, 47 %, je dejala, da so jim pomagali tako, da so povedali 

odgovor/rešitev ali da so jim popravili napake. 

Intervju št. 2: »Mami, oči in isto. Če kje narobe nardim, mi popravijo.« 

Intervju št. 9: »Moj dedek. Mi je pomagal pri matematiki in pri gospodinjstvu. Če pri 

matematiki nisem razumel, mi je pomagal in povedal rešitev.« 

Intervju št. 15: »Sestra in mami. Sestra mi je razloţila, če kej nisem vedla, pri mnoţenju mi 

je pomagala računat. Recimo, če nisem vedla, kok je šest krat osem, sem šla do nje in ona 

mi je povedala.« 

 

Pri desetini vzorca so skupaj z virom pomoči iskali informacije na internetu. 

Intervju št. 8: »Mami in sestra sta pomagale. Mami je razloţila, sestra je tut kdaj pogledala 

na internet.« 

Intervju št. 10: »Starši. Pri branju so mi pomagali naredit obnovo. Če kdaj kej nismo vedeli 

za nalogo, recimo, smo skupaj pogledal na internet.« 
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33 % vseh intervjuvanih pa je v odgovoru izpostavilo, da so jim nudili pomoč tudi v obliki 

dodatnih nalog in učnih listov. 

Intervju št. 20: »Mami, ker je mami bila z mano, oči pa je bil tukaj v Sloveniji. Ko sem 

mela test, mi je dala vprašanja in sem js to zdej reševala. Pol k rešm, ji dam in popravi, če 

je nekaj narobe. Največkrat sem mela prou use.« 

Intervju št. 25: »Oči in mami. Dala sta list z računi in jst sm potem računal. Pol sta pa 

pregledala.« 

8.5.2.2. Interpretacija 

V drţavi izvora so intervjuvanim učencem največkrat pomagali starši, pri čemer je bila 

bolj številčna pomoč mater (83 %) kot očetov (53 %). Manj je takšnih učencev, ki so omenili 

pomoč starejših bratov in sester ter babic in dedkov (glej tabelo 40). Najmanj učencev je 

izpostavilo pomoč, kjer so si pomagali sami ali druge osebe. Pomoč dedkov in babic ter 

bratov in sester je bila najštevilčnejša v prvem in drugem vzgojno–izobraţevalnem obdobju. 

Obe obliki pomoči sta bili pogostejši pri deklicah (prav tam). 

Ko smo jih povprašali po načinu in oblikah pomoči, ki so jih deleţni, je večina učencev 

izpostavila razlago. Torej, da jim učno snov razloţijo, povejo bolj enostavno, drugače, z 

drugimi besedami (glej tabelo 41). Veliko učencev je izpostavilo pomoč, kjer so jim povedali 

odgovor/rešitev ali so jih popravili (47 %). Manj jih je omenilo pomoč, ko so ključen podatek 

iskali na internetu ali pa so jim pomagali tako, da so jim pripravil dodatne učne liste z 

nalogami. Najmanj učencev je omenilo pomoč, kjer so jih učili strategije učenja - učenje 

učenja (glej tabelo 41). Dodatni učni listi in učna razlaga, kot obliki pomoči, sta bili 

največkrat omenjeni v prvem in drugem vzgojno–izobraţevalnem obdobju, medtem ko je bila 

pomoč, ko so povedali odgovor/rešitev ali so jih popravili, največkrat omenjena v tretjem 

vzgojno–izobraţevalnem obdobju (prav tam).  

8.5.3. PRIMERJAVA VIROV IN OBLIK UČNE POMOČI V SLOVENIJI IN DRŢAVI 

IZVORA 

Pri analizi odgovorov o viru pomoči ugotavljamo, da je bila tako v drţavi izvora kot v 

Sloveniji najštevilčnejša pomoč staršev, pri čemer je bila pomoč mater bolje zastopana v 

drţavi izvora kot v Sloveniji (glej tabeli 38 in 40). Pomoč s strani očeta kaţe obratno 

tendenco. Pomoč s strani očeta je bila večkrat omenjena v Sloveniji kot v drţavi izvora. Vzrok 

za to gre pripisati tudi razmeram, da v drţavi izvora marsikateri oče ni bil prisoten zaradi dela 

v tujini, v našem primeru v Sloveniji. Odstotek pomoči bratov in sester je v drţavi izvora in 

Sloveniji podoben. V drţavi izvora pa se pojavlja tudi kategorija, ki za obdobje šolanja v 

Sloveniji ni omenjena. Gre za pomoč s strani starih staršev. V Sloveniji se pojavlja tudi več 

učencev, ki si pomagajo sami ali poiščejo druge vire pomoči (glej tabeli 38 in 40).  

Do razlik prihaja tudi pri oblikah pomoči. Učna razlaga je tako primarna oblika pomoči 

tako v drţavi izvora kot Sloveniji (glej tabelo 39 in 41). Sledi ji pomoč, kjer so povedali 

rešitev/odgovor ali so jih popravili, če so imeli napake. V obeh šolskih sistemih je bila ta 

pomoč druga največkrat omenjena. V obeh šolskih sistemih pa se pojavljata tudi kategoriji, ki 

nista prisotni v drugem časovnem obdobju. Za čas šolanja v Sloveniji se pojavlja pomoč, 

prevod besed, kjer so učencem viri pomoči pomagali s prevajanjem v materni jezik za boljše 

razumevanje besedila oziroma navodil. V drţavi izvora pa se pojavlja kategorija, ki nakazuje 

na učenje učnih strategij, to je učenje učenja, a je minimalno zastopana (glej tabelo 41). Učna 

razlaga in reševanje učnih listov sta bila za Slovenijo največkrat omenjena v tretjem vzgojno–

izobraţevalnem obdobju, medtem ko sta bili isti obliki pomoči za drţavo izvora največkrat 

omenjeni v prvem in drugem vzgojno–izobraţevalnem obdobju (glej tabeli 39 in 41).  
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Ugotavljamo, da so učenci priseljenci v veliki večini deleţni pomoči in podpore tako s 

strani staršev kot tudi ostalih oţjih in širših druţinskih članov.  Primarni vir učne pomoči še 

vedno ostajajo starši. Doma se posluţujejo različnih načinov učne pomoči, od razlage, 

prevoda besed do iskanja informacij na internetu, kar kaţe na to, da starši diferencirajo učno 

pomoč glede na učno snov in šolski predmet, kjer prihaja do teţav in nerazumevanja učne 

snovi. 

8.6.POČUTJE V ŠOLI 

Vprašanja smo razdelili v pet tematskih sklopov in sicer: počutje učencev ob vstopu v šolo 

v Sloveniji, trenutno splošno počutje učencev priseljencev, izkušnje v šoli v času zdajšnjega 

šolanja v Sloveniji, počutje učencev priseljencev v času predhodnega šolanja v drţavi izvora 

ter izkušnje učencev v času predhodnega šolanja. Pri zadnjem tematskem sklopu bomo 

naredili tudi primerjavo dobljenih rezultatov za isto vprašanje v obdobju šolanja v drţavi 

izvora in v Sloveniji. Ugotavljali bomo, ali se pojavljajo pomembne razlike v odgovorih. 

8.6.1. POČUTJE IN IZKUŠNJE UČENCEV PRISELJENCEV V SLOVENIJI 

8.6.1.1. Počutje učencev priseljencev prve generacije ob vstopu v šolo v Sloveniji 

V okviru prve podteme smo intervjuvancem zastavili vprašanje, in sicer: »Kako si se 

počutil, ko si prvič prišel/prišla v šolo v Sloveniji?« 

Tabela 42: Počutje ob vstopu v šolo 

 
ŠTEVILO 

UČENCEV 
POČUTJE OB VSTOPU V ŠOLO SKUPNO ŠTEVILO 

ODGOVOROV POZITIVNO NEVTRALNO NEGATIVNO 

DOBRO/ 

V REDU 

ČUDNO VZNEMIRJENO NIČ 

POSEBN
EGA 

SLABO IZGUBLJE

NO 

STRAH ME 

JE BILO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 1 0 0 0 2 1 2 6 

II. VIO 5 1 1 2 0 1 3 3 11 

III. VIO 8 2 0 3 0 3 1 3 12 

SKUPAJ 17 

 

4 

 

1 5 0 6 5 8 29 

F
A

N
T

JE
 I. VIO 4 3 0 0 0 1 0 0 4 

II. VIO 6 0 1 0 0 3 1 4 9 

III. VIO 3 1 0 0 0 1 2 1 5 

SKUPAJ 13 4 1 0 0 5 3 5 18 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 8 2 5 0 11 8 13 47 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

27 % 7 % 17 % 0 % 37 % 27 % 43 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH ODGOVOROV 
17 % 4 % 11 % 0 % 23 % 17 % 28 % 

 

Tabela razkrije širok spekter čustev in občutkov, ki so jih učenci priseljenci doţivljali ob 

vstopu v novo okolje. Učenci so na vprašanje odgovorili tako, da so opisali, kako so se 

počutili, oziroma kakšna čustva in občutke so takrat doţivljali. Večina je v odgovoru 

izpostavila različne občutke in čustva, zato je število odgovorov večje od števila učencev. 

Deleţ učencev je izpostavilo v odgovoru več različnih pozitivnih, nevtralnih ali negativnih 

čustev/občutji, zato odstotek na število vseh učencev presega 100 %.  

Malo manj kot tretjina celotnega vzorca je vstop v novo šolsko okolje doţivljala pozitivno, s 

pozitivnimi občutki. Tako je dejalo 27 % vseh intervjuvancev. 

Intervju št.  1: »V redu je blo. Laţje mi je blo, ker sem poznala ţe eno punco na šoli.« 

Intervju št. 13: »Blo je v redu. Prvi dan smo začeli s tečajem slovenščine in je bla ful dobra 

učiteljica in je ful pomagala. Je bila učiteljica angleščine drugače.« 
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Intervju št. 19: »V redu. Vsi so bili prijazni, pomagal so pri besedah, če nisem vedel.« 

Intervju št. 24: »Dobro, ko sem videl prijatelje. Do mene so bli prjazni, so mi posodli 

barvice. Pa učiteljica mi je dala rutko.« 

 

Z nevtralnimi čustvi in stanji je prvi vstop v šolo opisalo nekoliko manj kot prej, 23 % 

celotnega vzorca. 

7 % jih je dejalo, da se je počutilo čudno. 

Intervju št. 3: »Čudno in nerodno mi je blo, ker nisem navajena, ker sem se mogla vsem 

predstavljat.« 

Intervju št. 22: »Čudno, nova šola, večja šola, novi učitelji. En prijatelj je bil tukaj. On je 

razumel mene.« 

 

17 % se jih je počutilo vznemirjeno, torej v pričakovanju. 

Intervju št. 27: »I was stressed, because I didn't know the language.« 

 

Razvidno je, da je velika večina intervjuvancev ob vstopu v novo šolsko okolje doţivljala 

negativno čustvo oziroma občutek ( 107 %), torej je bilo njihovo splošno počutje takrat slabo. 

Več kot tretjina vzorca, natančneje 37 %, je dejala, da se je počutila slabo. 

Intervju št. 7: »Ni mi blo ušeč, ker sem mislila, da me ne bodo prihvatili kot svojo 

sošolko.« 

Intervju št. 12: »Mi je blo malo teţko, ki je bil prvi dan.«  

Intervju št. 14: »Prvi teden sem jokala, ker nisem znala jezika in mi je blo hudo.« 

 

27 % vseh intervjuvancev je v odgovoru izpostavilo, da so se počutili izgubljeno ob vstopu na 

novo šolo. 

Intervju št. 20: »Čudno. Nič nisem poznala in nobenga nisem poznala.« 

Intervju št. 21: »Grdo, ker nič nisem razumela.« 

 

Skoraj polovica celotnega vzorca je ob vstopu na novo šolo doţivljala strah. Tako je dejalo 43 

% celotnega vzorca. 

Intervju št. 2: »Strah me je bilo, ker nisem znala jezika in sem se bala, da ne bom dobila 

dobre ocene.« 

Intervju št. 5: »Začela sem se jokat, ker me je bilo strah, ker nobenga nisem poznala.« 

Intervju št. 6: »Grozno. Me je blo strah, če me bojo sošolci primli, če me ne bojo odvrgli, 

da ne bom mela prijateljev pač. Potem me je blo strah za jezik in za ocene.« 

Intervju št. 10: »Zelo teţko. Me je bilo strah, ker je bilo use novo in nič nisem poznal.« 

Intervju št. 11: »Prvi dan me je blo strah. Ko sem bil v prejšnji  šoli v Kopru, sem se enkrat 

zgubil, ki je ona šola velika. Potem je bil en Albanc, mi je rekel, kam moram it.« 

8.6.1.2. Trenutno splošno počutje učencev priseljencev prve generacije 

Učencem smo v okviru tega sklopa zastavili vprašanje: »Kako se počutiš sedaj v šoli 

in v razredu?« Rezultati so navedeni v spodnji tabeli. 
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Tabela 43: Trenutno splošno počutje učencev 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

TRENUTNO POČUTJE UČENCEV SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV NORMALNO FAJN/DOBRO/

LEPO/VREDU 

BOLJŠE ODLIČNO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 0 4 0 0 4 

II. VIO 5 0 2 2 2 6 

III. VIO 8 4 3 3 0 10 

SKUPAJ 17 

 

4 9 5 2 20 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 0 2 2 0 4 

II. VIO 6 0 6 0 0 6 

III. VIO 3 1 1 3 0 5 

SKUPAJ 13 1 9 5 0 15 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 5 18 10 2 35 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

17 % 60 % 33 % 7 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH ODGOVOROV 

14 % 51 % 29 % 6 % 

 

17 % celotnega vzorca je dejalo, da se sedaj v razredu počuti normalno. 

Intervju št. 17: »Zdej mi je kot v Bosni. Vsi so prijatelji z mano.« 

Intervju št. 22: »Kot tam, lepo. Oni razumejo mene, jaz razumem njih.« 

 

Več kot polovica intervjuvancev se  počuti dobro v sedanjem razredu. Tako je odgovorilo    

60 % celotnega vzorca. 

Intervju št. 1: »Sedaj je v redu. Se razumemo.« 

Intervju št. 3: »V redu je, ker sem zdaj navajena.« 

Intervju št. 8: »Zdej je v redu. Me ni več strah.« 

Intervju št. 14: »Zdej se počutim fajn, ker znam jezik.« 

 

Malo več kot tretjina vzorca se počuti bolje kot ob prvem vstopu v šolo. Tako meni 33 % 

intervjuvancev. 

Intervju št. 13: »Bolje kot na začetku in tut drugače. Ker sem ugotovila, da sem začela tut 

razmišljat v slovenščini.« 

Intervju št. 20: »Zdej se počutim lepše. Mam več prijateljev.« 

Intervju št. 21: »Zdej je boljše, ker znam govorit po slovensko.« 

 

Odlično pa se v razredu počutita dva intervjuvanca in istoimensko kategorijo tako zastopata 

7–odstotno. 

Intervju št. 2: »Odlično, ker sem naučila jezik in sem dobila dobre ocene.« 

Intervju št. 6: »Odlično. Se ne kregamo nič, se razumemo v razredu.« 

 

Znana je tudi povezava, da tam kjer se dobro počutimo, tja tudi radi zahajamo. Zato smo jih 

tako v nadaljevanju dodatno povprašali, ali radi hodijo v šolo.  

 

 



Maša Bricl (2019): Počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli, magistrsko delo Pef Ljubljana 

 

 

102  

Tabela 44:  Priljubljenost šole 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

RAD HODIM V ŠOLO SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
DA NE MALO 

NE RAVNO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 2 0 2 4 

II. VIO 5 4 0 1 5 

III. VIO 8 7 1 0 8 

SKUPAJ 17 13 1 3 17 
F

A
N

T
JE

 
I. VIO 4 4 0 0 4 

II. VIO 6 5 1 0 6 

III. VIO 3 2 1 0 3 

SKUPAJ 13 11 2 0 13 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 24 3 3 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

80 % 10 % 10 %  

 

Največ intervjuvancev, 80 % celotnega vzorca,  je odgovorilo, da radi  hodijo v šolo. 

Intervju št. 19: »Da, rada.« 

Intervju št. 24: »Da. Ponoči sanjam o šoli.« 

 

Desetina vzorca nerada hodi v šolo. 

Intervju št. 7: »Ne, ker rabim jutri ustat ob sedmih in mi to ni všeč.« 

Intervju št. 17: »Ne, ne maram šole, ker nimam dovolj prostega časa.« 

Intervju št. 18: »Ne, ni mi všeč. Ker nimam dovolj odmora.« 

 

Prav tako je desetina vzorca dejalo, da v šolo ne prihajajo zelo radi. 

Intervju št. 6: »Tko, tko.« 

Intervju št. 21: »Tko, tko.« 

Intervju št. 25: »Ja in ne. Ker moram zjutraj zgodaj vstati.« 

8.6.1.3. Izkušnje v šoli v času zdajšnjega šolanja v Sloveniji 

Naslednji tematski sklop je namenjen raziskovanju raznolikosti izkušenj, ki jih imajo 

učenci priseljenci prve generacije v šolskem okolju. Poizvedovali smo tako po pozitivnih kot 

tudi morebitnih negativnih izkušnjah učencev. V tem sklopu smo jim zastavili dve temeljni 

vprašanji, in sicer: »Se spomniš kakšne dobre izkušnje, ki si jo doţivel/a v šoli? Si doţivel/a 

tudi kakšno slabo izkušnjo v šoli?« Pri obeh vprašanjih smo z podvprašanjem (»Kakšno?«) 

poizvedovali po konkretnih pozitivnih in negativnih izkušnjah učencev priseljencev. 

Odgovori na prvo vprašanje se nahajajo v nadaljevanju. 

Tabela 45: Pozitivne izkušnje v šoli v času zdajšnjega šolanja v Sloveniji 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

POZITIVNE IZKUŠNJE SKUPNO ŠTEVILO 

ODGOVOROV ŠOLSKI 

IZLET 
ŠOLSKA 

PRIREDITEV 
ŠOLA V 

NARAVI 
DOGODEK MED 

POUKOM 
DOGODEK MED 

ODMOROM 
UČNI 

USPEH 
ODNOSI S 

SOŠOLCI 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 1 0 0 4 0 0 0 5 

II. VIO 5 2 2 1 2 1 2 0 10 

III. VIO 8 5 2 2 2 0 0 2 13 

SKUPAJ 17 8 4 3 8 1 2 2 28 

F
A

N

T
JE

 I. VIO 4 1 0 0 3 1 0 2 7 

II. VIO 6 1 1 0 1 0 3 4 10 
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III. VIO 3 2 0 0 0 0 1 2 5 

SKUPAJ 13 4 1 0 4 1 4 6 20 

UČENCI SKUPAJ 30 12 5 3 12 2 6 8 48 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 
UČENCEV 

40 % 17 % 10 % 40 % 7 % 

 

20 % 27 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 
VSEH ODGOVOROV 

25 % 10 % 6 % 25 % 4 % 13 % 17 % 

 

Skoraj polovica vzorca, natančneje 40 % vzorca, je omenila pozitivno izkušnjo v povezavi s 

šolskim izletom. 

Intervju št. 1: »Smo šli na tenis s šolo, pa ful dobro je blo.« 

Intervju št. 13: »Ko smo šli v Ljubljano in smo imeli predstavitev o Ljubljani. Potem smo 

še šli po Ljubljani.« 

Intervju št. 16: »Ko smo šli s šolo na izlet. Smo šli z vlakom v Izolo in Koper.« 

Intervju št. 19: »V tabor, ko smo šli. In v kino. In ko smo v šoli s prijatelji.« 

Intervju št. 20: »Ko smo šli skupaj v Prešernovo hišo in smo tam delal plakat.« 

 

17 % intervjuvancev je pozitivne izkušnje doţivelo med šolsko prireditvijo ali v povezavi s 

slednjo. 

Intervju št. 15: »Ko smo peli na predstavi in sem pela zraven.« 

 

Desetina vzorca je izpostavila pozitivno izkušnjo iz šole v naravi. 

Intervju št. 4: »Ko smo šli na tabor v Nerezine. To je na Hrvaškem na Lošinju.« 

Intervju št. 6: »Ko smo šli v šolo v naravi in ko sm dobila pokal za najhitrejšo punco.« 

 

40 % celotnega vzorca je omenilo pozitivno izkušnjo, ki se je zgodila med poukom. 

Intervju št. 3: »Ko smo imeli delavnice, take igrice. Imeli smo prosti dan namesto pouka.« 

Intervju št. 18: »Pri športni. Vsakič, ko fantje pobjedijo pr fuzbalu.« 

Intervju št. 25: »Ko gremo z učitejico ven, na sonce.« 

Intervju št. 29: »Da smo se učile pesem od Lepe Vide. In ko smo brali Povodnega moţa.« 

 

Le dva posameznika sta izpostavila pozitivno izkušnjo, ki se je zgodila med odmorom, in 

istoimensko kategorijo zastopata 7-odstotno. 

Intervju št. 23: »Ko smo imeli odmor in smo se šli lovljenje na igrišču.« 

 

20 % intervjuvancev je izpostavilo pozitivno izkušnjo v povezavi z učnim uspehom. 

Intervju št. 2: »Ko sem dobila vse dobre ocene, štirke in petke.« 

Intervju št. 8: »Pri slovenščini smo imeli domače branje. Predstavil sem plakat in sem dobil 

petko.« 

 

Skoraj tretjina celotnega vzorca, natančneje 27 %, je izpostavila pozitivno izkušnjo, ki je 

eksplicitno v povezavi z odnosi. 

Intervju št. 5: »To, da so me prijatelji sprejeli in da se nč ne kregamo.« 

Intervju št. 7: »Ko sem spoznala najboljšo prijateljico, Đeniso.« 

Intervju št. 27: »When I met the albanian girl.« 
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V nadaljevanju smo tako učence povprašali tudi po morebitnih negativnih izkušnjah. Zastavili 

smo jim vprašanji: »Si doţivel/a tudi kakšno slabo izkušnjo v šoli? Kakšno?« Rezultati se 

nahajajo v spodnji tabeli. 

Tabela 46: Negativne izkušnje v šoli v času zdajšnjega šolanja v Sloveniji 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NEGATIVNE IZKUŠNJE SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
DA NE 

NESPORAZUM/ 
KONFLIKT S 

SOŠOLCI 

DOGODEK V 
RAZREDU/MED 

POUKOM 

DOGODEK OB 
PRIHODU NA ŠOLO 

UČNI 
NEUSPEH 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 0 0 0 0 4 4 

II. VIO 5 1 0 0 1 3 5 

III. VIO 8 1 1 1 2 3 8 

SKUPAJ 17 2 1 1 3 10 13 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 0 1 0 0 3 4 

II. VIO 6 1 1 1 1 2 6 

III. VIO 3 1 0 0 1 1 3 

SKUPAJ 13 2 2 1 2 6 13 

UČENCI SKUPAJ 30 4 3 2 5 16 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 

13 % 10 % 7 % 17 % 53 % 

 

 

Malo manj kot polovica vseh intervjuvancev, 47 %, je z nami delala negativno izkušnjo, ki jo 

je doţivela v času šolanja v Sloveniji. 

13 % intervjuvancev je izpostavilo negativno izkušnjo v povezavi z 

nesporazumom/konfliktom s sošolci. 

Intervju št. 2: »Takrat, ko se skregam z mojimi prijateljicami.« 

Intervju št. 9: »Ko se je Stefan jezil nad mano, da mu nisem pomagal pri nalogi.« 

 

Desetina vzorca je izpostavila dogodek v razredu oziroma med poukom. 

Intervju št. 4: »To, da me učiteljica izpostavlja na negativen način.« 

Intervju št. 18: »Kadar fantje pri športni izgubimo, pr fuzbalu.« 

 

Dva posameznika sta izpostavila negativno izkušnjo, ki se je zgodila ob prihodu na šolo. To 

kategorijo zastopata 7-odstotno. 

Intervju št. 22: »Ko sem prišel in nisem nič razumel.« 

 

17 % intervjuvancev pa je v odgovoru izpostavilo učni neuspeh kot negativno izkušnjo. 

Intervju št. 1: »Ko dobim slabo oceno.« 

Intervju št. 6: »Ko sem dobila prvič enko pri matematiki.« 

Intervju št. 21: »Ko sem dobila ena pri slovenščini.« 

Intervju št. 30: »Ko sem dobil slabo oceno pri matematki.« 

 

Več kot polovica vseh intervjuvanih, oziroma 53 % celotnega vzorca, je odgovorila, da 

negativne izkušnje ni doţivela ali pa z nami ni ţelela deliti negativne izkušnje. 

Intervju št. 17: »Ni bilo.« 

Intervju št. 24: »Ne, nič ni blo.« 
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8.6.1.4. Interpretacija 

V okviru tematskega sklopa o počutju v Sloveniji smo jih najprej povprašali po počutju ob 

prvem vstopu v šolo v Sloveniji. Analiza odgovorov je pokazala, da je bilo večinsko počutje 

intervjuvancev takrat negativno (107 %), manj jih je izrazilo pozitivno počutje ob vstopu v 

šolo (27 %), najmanj učencev je izpostavilo nevtralno počutje ob prvem vstopu v šolo v 

Sloveniji (glej tabelo 42). Med negativnim počutjem je daleč prevladoval strah pred neznanim 

(43 %), mnogi so se počutili slabo (37 %) in izgubljeno (27 %). Negativno počutje je izrazilo 

največ učencev iz drugega vzgojno–izobraţevalnega obdobja, gledano z vidika spola so 

prevladovala dekleta (glej tabelo 42). Tisti, ki so se počutili nevtralno, so odgovorili, da so se 

počutili vznemirjeno (17 %) ali čudno (7 %). Skoraj tretjina vzorca je izrazila pozitivno 

počutje ob vstopu v šolo, pri čemer so dejali, da so se počutili dobro oziroma v redu (glej 

tabelo 42). Največkrat je bilo pozitivno počutje izraţeno v tretjem vzgojno–izobraţevalnem 

obdobju in upoštevajoč spolni vidik, pri dečkih (glej tabelo 42).  

Ko smo jih povprašali po trenutnem počutju v šoli, smo dobili pozitivne odgovore. Vsi 

intervjuvani so izrazili občutke in čustva, ki nakazujejo na dobro trenutno počutje (glej tabelo 

43). Največ učencev se trenutno v šoli počuti dobro (60 %), manj jih je izrazilo počutje s 

primerjalnega vidika in so dejali boljše (33 %). Manj je tistih učencev, ki so dejali, da se 

počutijo normalno in odlično (glej tabelo 43).  Primerjalni vidik počutja je bil največkrat 

izraţen v tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju, prav tako tudi  trenutno počutje, izraţeno 

oziroma opisano kot normalno.  

V nadaljevanju smo jih tudi povprašali, ali radi hodijo v šolo. Gre za splošno vprašanje, ki 

poizveduje po priljubljenosti šole med učenci priseljenci. Odgovori so pokazali, da tako 

večina vprašanih rada hodi v šolo (80 %), nekaj učencev je tudi izrazilo, da ne hodijo ravno 

radi v šolo (10 %). Isti odstotek učencev pa je odgovoril z ne. Pri slednjih so bili omenjeni 

razlogi za nepriljubljenost šole: premalo prostega časa, zgodnje vstajanje in prekratki odmori 

(intervju 7, 17, 18, 25). Priljubljenost šole je bila največkrat izraţena pri dekletih, medtem ko 

je bila nepriljubljenost šole največkrat izraţena v tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju 

pri dečkih (glej tabelo 44).  

Pri poizvedovanju o pozitivnih izkušnjah v šoli v času zdajšnjega šolanja v Sloveniji smo 

dobili širok razpon pozitivnih dogodkov in izkušenj, ki so jih otroci doţiveli med šolanjem. 

Največ učencev je izpostavilo izkušnjo oziroma dogodek, ki se je zgodil med poukom (40 %) 

in na šolskem izletu (40 %). Manj učencev je omenilo dogodek s poudarkom na odnosih s 

sošolci (27 %), učni uspeh (20 %) in šolsko prireditev (17 %). Najmanj učencev je omenilo 

pozitivno izkušnjo v povezavi s šolo v naravi (10 %) in dogodkom med odmorom (7 %). 

Pozitivne izkušnje s šolskih izletov so bile največkrat omenjene v tretjem vzgojno–

izobraţevalnem obdobju in pri dekletih (glej tabelo 45). Dogodek med poukom kot pozitivno 

izkušnjo so tudi večkrat izpostavila dekleta. Fantje so na drugi strani večkrat omenili 

pozitivno izkušnjo, vezano na učni uspeh in odnose s sošolci (glej tabelo 45).  

Povprašali smo jih tudi po negativnih izkušnjah v okviru šolanja v Sloveniji. 53 % 

celotnega vzorca je dejalo, da negativne izkušnje ni bilo ali pa se je ne spomnijo (glej tabelo 

46), medtem ko je manj kot polovica vzorca omenila in opisala negativno izkušnjo (47 %).. 

Izmed tistih, ki so z nami delili negativno izkušnjo, jih je največ omenilo učni neuspeh kot 

negativno izkušnjo, največkrat v drugem in tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju (glej 

tabelo 46). Sledijo učenci, ki so izpostavili konflikt ali nesporazum s sošolci (13 %). Manj je 

učencev, ki so opisali negativno izkušnjo, vezano na dogodek v razredu/med odmorom in 

dogodek ob prihodu na šolo (glej tabelo 46). Dekleta iz vseh treh vzgojno–izobraţevalnih 
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obdobij so največkrat odgovorila, da negativne izkušnje med šolanjem v Sloveniji niso 

doţivele. 

Ugotavljamo, da se je večina učencev ob vstopu v  novo šolo počutila slabo. Niso poznali 

jezika, niso nikogar poznali in večina ni imela ob sebi prijateljev. Počutili so se slabo, 

izgubljeno, čudno, bilo jih je strah pred neznanim. Sčasoma se je njihovo počutje izboljšalo. 

Njihovo trenutno počutje je dobro, kar izraţajo z besedami, kot so »dobro«, »v redu«, 

»boljše«. Obstaja pomemben deleţ učencev, ki je dejal, da se počutijo bolje kot na začetku 

šolanja. Večina učencev je tudi izrazila, da rada obiskuje šolo. 

8.6.2. POČUTJE IN IZKUŠNJE UČENCEV PRISELJENCEV PRVE GENERACIJE V 

ČASU PREDHODNEGA ŠOLANJA 

8.6.2.1. Počutje učencev priseljencev med prejšnjim šolanjem 

Zadnji tematski sklop je tako namenjen raziskovanju raznolikosti izkušenj, ki so jih 

omenjeni učenci doţiveli med šolanjem v drţavi izvora. Učencem smo za namene raziskave 

zastavili tri različna vprašanja, in sicer: »Kako si se počutil/a v razredu, ki si ga obiskovala 

prej, preden si prišel/prišla v Slovenijo? Se spomniš kakšne dobre izkušnje, ki si jo doţivel/a v 

šoli? Si doţivel/a kakšno slabo izkušnjo v šoli?«. Na zadnji dve vprašanji smo zastavili 

podvprašanje: »Kakšno?«  Poizvedovali smo tako po počutju in kvaliteti izkušenj, ki so jih 

učenci priseljenci doţiveli v času predhodnega šolanja. Odgovori na prvo vprašanje so 

prikazani v spodnji tabeli. 

Tabela 47: Splošno počutje v času predhodnega šolanja 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

SPLOŠNO POČUTJE SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV NORMALNO FAJN/DOBRO/

LEPO/VREDU 

BOLJŠE ODLIČNO SLABO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 0 3 0 1 0 4 

II. VIO 5 0 2 1 2 0 5 

III. VIO 8 0 5 1 2 0 8 

SKUPAJ 17 

 

0 10 2 5 0 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 0 1 1 0 2 4 

II. VIO 6 0 5 0 1 0 6 

III. VIO 3 1 1 0 1 0 3 

SKUPAJ 13 1 7 1 2 2 13 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 1 17 3 7 2 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

3 % 57 % 10 % 23 % 7 %  

 

Eden od intervjuvancev je dejal, da se je počutil v razredu v drţavi izvora normalno. 

Intervju št. 30: »Normalno, tko kot tukaj.« 

 

Več kot polovica celotnega vzorca, 57 %, se je v drţavi izvora v šoli počutila dobro. 

Intervju št. 4: »V redu. Super je blo.« 

Intervju št. 9: »Dobro. Vse mi je bilo dobro. Vse sem vedel.« 

Intervju št. 11: »V redu. Tam sem razumel jezik.« 

Intervju št. 13: »Tam je blo vse v redu. Pač sem govorila materni jezik in je blo vse fajn in 

sem se dobro počutila.« 

Intervju št. 16: »Zelo lepo, ker učenci so mi bili zelo všeč. Sem se z njimi veliko igrala.« 
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Počutje desetine vzorca je bilo v drţavi izvora boljše kot sedaj v Sloveniji. 

Intervju št. 20: »Ja, počutila sem se bolje, ker sem bila dalj časa tam.« 

Intervju št. 23: »Boljše je blo. Sem več razumel.« 

 

23 % intervjuvancev se je počutilo v drţavi izvora odlično. 

Intervju št. 28: »Odlično sem se počutila.« 

 

Dva posameznika sta se počutila slabo in s tem to kategorijo zastopata z dvema odstotkoma. 

 

Intervju št. 24: »V razredu sem se počutil grdo. Nisem smel govoriti. Ker sem enkrat 

govoril in me je primla in potegnila za ušesa.« 

Intervju št. 26: »Slabo, zato ker eni so me udarli in so me obtoţili. Eni se laţejo.« 

8.6.2.2. Izkušnje učencev priseljencev v času prejšnjega šolanja 

V tem sklopu smo tako poizvedovali tudi po pozitivnih in negativnih izkušnjah 

učencev v času prejšnjega šolanja. Tabela v nadaljevanju prikazuje odgovore učencev na 

vprašanje: »Se spomniš kakšne dobre izkušnje, ki si jo doţivel/a v šoli?« 

Tabela 48: Pozitivne izkušnje v šoli v času prejšnjega šolanja v drţavi izvora 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

POZITIVNE IZKUŠNJE SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

ŠOLSKI 

IZLET 
ŠOLSKA 

PRIREDITEV 
ŠOLA V 

NARAVI 
DOGODEK 

MED 

POUKOM 

UČNI 

USPEH 
ODNOSI S 

SOŠOLCI 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 3 0 0 2 0 3 8 

II. VIO 5 4 1 0 1 1 2 9 

III. VIO 8 2 0 0 4 3 6 15 

SKUPAJ 17 9 1 0 7 4 11 32 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 2 0 1 2 0 1 6 

II. VIO 6 2 0 0 3 3 3 11 

III. VIO 3 1 1 1 0 1 2 6 

SKUPAJ 13 5 1 2 5 4 6 23 

UČENCI SKUPAJ 30 14 2 2 12 8 17 55 
ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 
47 % 7 % 7 % 40 % 

 

27 % 57 % 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH ODGOVOROV 
25 % 4 % 4 % 22 % 

 

15 % 31 % 

 

Nekateri učenci so navedli več primerov pozitivnih izkušenj, zato skupno število odgovorov 

presega število vseh učencev, temu primerni so tudi procentualni deleţi. 

Malo manj kot polovica vzorca, natančneje 47 %, je izpostavila pozitivno izkušnjo v drţavi 

izvora v povezavi s šolskim izletom. 

Intervju št. 6: »Enkrat, ko me je sošolka rinla, pač smo se igrali, in sm skor padla v bazen.« 

Intervju št. 13: »Velik jih je blo. S prijatelji najbolj se spomnim, ko smo šli na ekskurzijo.« 

Intervju št. 16: »Ko smo se peljali na konje, da gremo jahat.« 

 

Dva posameznika sta omenila pozitivno izkušnjo, ki se je zgodila med šolsko prireditvijo. To 

kategorijo zastopata 7-odstotno. 

Intervju št. 30: »Ko smo šli na prireditev in smo tam peli z razredom.« 
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Prav tako sta dva posameznika izpostavila dobro izkušnjo v povezavi s šolo v naravi. 

Kategorija je zastopana 2-odstotno. 

Intervju št. 17: »Tabor, ko smo meli maturu v petem, nova godina.« 

Intervju št. 20: »Tudi , ko smo šli na tabor in sem bla cel dan s prijateljicami.« 

Intervju št. 28: »Kadar smo šli v šolo v naravi.« 

 

Pozitivno izkušnjo je med poukom doţivelo in v intervjuju izpostavilo 40 % učencev. 

Intervju št. 1: »Če da igramo nogomet ali pa košarko. V Sirija je bila samo košarka ali 

nogomet.« 

Intervju št. 3: »Ko sem bila pri pouku slovenščine edina pripravljena na nastop in me je 

učiteljica pohvalila.« 

Intervju št. 14: »Ja, ko sm mela rojstni dan, sm mislila, da so vsi pozabli, da mam rojtni 

dan. In pol, ko odprem vrata od učilnice, vso so bli neki balončki in darila. So mi pripravli 

presenečenje v razredu.« 

 

Skoraj tretjina celotnega vzorca, natančneje 27 %, je pozitivno izkušnjo interpretirala kot učni 

uspeh, ki so ga doţiveli v drţavi izvora. 

Intervju št. 2: »Ko sem dobila 190 od 200 točk pri zaključni oceni.« 

Intervju št. 4: »Ko sem zmagala na tekmovanju iz matematike.« 

Intervju št. 21: »Ko sem dobila petke.« 

 

Več kot polovica vzorca, 57 %, je izpostavila odnose s sošolci kot pozitivno izkušnjo, ki so jo 

doţiveli. 

Intervju št. 5: »Ko smo se igrali s prijateljicami na igrišču.« 

Intervju št. 7: »Ko sem končala peti razred in sem šla u drugo šolo in sem spoznala nove 

prijatelje.« 

 

V nadaljevanju smo poizvedovali tudi po negativnih izkušnjah. 

Tabela 49: Negativne izkušnje v šoli v času prejšnjega šolanja v drţavi izvora 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NEGATIVNE IZKUŠNJE SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
DA NE 

NESPORAZUM/ 
KONFLIKT S 

SOŠOLCI 

DOGODEK V 
RAZREDU/MED 

POUKOM 

UČNI NEUSPEH DRUGO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 0 0 0 0 4 4 

II. VIO 5 1 0 0 0 4 5 

III. VIO 8 2 3 1 1 3 10 

SKUPAJ 17 

 

3 3 1 1 11 19 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 1 1 0 0 2 4 

II. VIO 6 1 3 2 1 0 7 

III. VIO 3 1 0 0 0 2 3 

SKUPAJ 13 3 4 2 1 4 14 

UČENCI SKUPAJ 30 6 7 3 2 15 33 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 

20 % 23 % 10 % 7 % 50 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

ODGOVOROV 

18 % 21 % 9 % 6 %  

45 % 
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Razvidno je, da je  polovica celotnega vzorca v drţavi izvora doţivela slabo izkušnjo med  

šolanjem.  Nekateri učenci so izpostavili tudi več kot le eno slabo izkušnjo, zato odstotek na 

število vseh učencev znaša 60 %. 

Med njimi je bilo 20 % takšnih, ki so izpostavili slabo izkušnjo zaradi konflikta/nesporazuma 

s sošolci. 

Intervju št. 6: »Stepla sem se s prijateljem.« 

Intervju št. 14: »Ja, js sm mela ene teţave. In pol je ena sošolka začela govort naokoli , 

kakšne teţave js mam. 

Intervju št. 26: »Ko so me sošolci obtoţili, da sem nekaj naredil. Ampak jaz tega nism 

naredil.« 

 

Nekoliko več, 23 %, jih  je omenilo negativno izkušnjo v povezavi z dogodkom v razredu 

oziroma med poukom. 

Intervju št. 9: »Ko je prišel nov učitelj. Prehitro je govoril, malo je pomagal.« 

Intervju št. 22: »Zlomil sem si roko, ko sem padel s stola.« 

 

Desetina vzorca je izpostavila učni neuspeh kot slabo izkušnjo, ki so jo doţiveli v drţavi 

izvora. 

Intervju št. 18: »Kadar dobimo vsi lošo oceno.« 

 

Dva posameznika sta omenila drugačno slabo izkušnjo od ostalih in tako kategorijo »drugo« 

zastopata 7-odstotno. 

Intervju št. 1: »Vojna je bila.« 

  

Polovica vzorca v drţavi izvora ni doţivela slabe izkušnje, se je ni spomnila ali pa je z nami 

ni ţelela deliti. 

Intervju št. 12: »Vse je bilo v redu.« 

Intervju št. 17: »Ni bilo.« 

 

8.6.2.3. Interpretacija 

Pri poizvedovanju o splošnem počutju v času predhodnega šolanja v drţavi izvora je 

večina učencev izrazila pozitivno splošno počutje (glej tabelo 47). Več kot polovica učencev 

se je v času predhodnega šolanja počutila dobro (57 %), manj je bilo učencev, ki so se počutili 

odlično (23 %). Najmanj učencev se je v obdobju predhodnega šolanja počutilo bolje kot v 

Sloveniji ali normalno (glej tabelo 47). Dva intervjuvanca sta izrazila tudi slabo splošno 

počutje med šolanjem v drţavi izvora (intervju 24, 26). Primerjalni vidik o splošnem počutju 

je bil večkrat izraţen pri dekletih, dekleta so tudi večkrat opisala splošno stanje v drţavi 

izvora kot odlično.  

Pri poizvedovanju o pozitivnih izkušnjah v drţavi izvora so intervjuvanci prav tako 

izpostavili raznolike dogodke, izkušnje in prigode. Daleč največ, več kot polovica učencev, 

jih je opisalo pozitivno izkušnjo, vezano na odnose s sošolci (57 %). Nekoliko manj jih je 

izpostavilo izkušnjo, vezano na šolski izlet ali dogodek med poukom (glej tabelo 48). 

Pribliţno tretjina je omenila učni uspeh kot pozitivno izkušnjo (27 %). Le peščica je omenila 

pozitivno izkušnjo s šolske prireditve in šole v naravi (obe po 7 %). Pozitivne izkušnje s 
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šolskih izletov, dogodkov med poukom in v povezavi z odnosi s sošolci so največkrat izrazila 

dekleta. Pozitivne izkušnje, izhajajoče iz odnosov s sošolci, so bile največkrat omenjene v 

tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju, tako pri dekletih kot pri dečkih (glej tabelo 48).  

Odgovori o negativnih izkušnjah so bili prav tako raznoliki, pri čemer je le polovica 

vzorca opisala negativno izkušnjo (60 %). Druga polovica je dejala, da ni doţivela negativne 

izkušnje ali pa da se je ne spomni (glej tabelo 49). Med tistimi, ki so z nami delili negativno 

izkušnjo iz obdobja predhodnega šolanja, je bilo največ tistih, ki so izpostavili negativno 

izkušnjo, vezano na dogodek v razredu oziroma med poukom (23 %). Manj je bilo učencev, 

ki so doţiveli negativno izkušnjo v obliki nesporazuma oziroma konflikta s sošolci (glej 

tabelo 49). Najmanj učencev je omenilo učni neuspeh in druge prigode kot negativno izkušnjo 

v drţavi izvora (glej tabelo 49). Dogodek med poukom oziroma v razredu je bil največkrat 

izpostavljen v tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju. Negativne izkušnje največkrat niso 

delila dekleta iz prvega in drugega vzgojno–izobraţevalnega obdobja (prav tam).  

8.6.3. PRIMERJAVA POČUTJA IN IZKUŠENJ  V ČASU ŠOLANJA V SLOVENIJI IN 

DRŢAVI IZVORA 

Na podlagi pridobljenih podatkov lahko naredimo primerjavo med splošnim oziroma 

trenutnim počutjem v razredu, v drţavi izvora in kasneje v Sloveniji. Ugotavljamo lahko tudi, 

ali se pojavljajo podobnosti oziroma razlike v pozitivnih in negativnih izkušnjah v času 

šolanja v Sloveniji in drţavi izvora.  

Pri primerjavi splošnega počutja v razredu ugotavljamo, da so za čas šolanja v Sloveniji 

sami pozitivni odgovori, medtem ko sta dva intervjuvanca za čas šolanja v drţavi izvora 

izrazila negativno oziroma slabo splošno počutje v razredu (glej tabeli 43 in 47). V obeh 

šolskih sistemih je daleč največ učencev opisalo splošno počutje v šoli z dobro, drugi najbolj 

zastopan opis je bil za drţavo izvora odlično, za Slovenijo je bil drugi najpogostejši opis 

splošnega počutja izraţen s primerjalnega vidika, z besedo »boljše«. Splošno počutje je kot 

normalno opisalo več učencev v Sloveniji kot v drţavi izvora (glej tabeli 43 in 47). Razlika, ki 

se pojavlja, je, da so intervjuvanci primerjalni vidik splošnega počutja upoštevali pri 

vprašanju za Slovenijo, saj so lahko primerjali s splošnim počutjem v razredu prej, v drţavi 

izvora.    

Pri poizvedovanju o pozitivnih izkušnjah prav tako prihaja do razlik. Najpogosteje sta bili 

za čas šolanja v Sloveniji izpostavljeni pozitivni izkušnji, vezani na dogodek med poukom in 

na šolski izlet, medtem ko je bila pri drţavi izvora najpogosteje izpostavljena pozitivna 

izkušnja, vezana na odnose s sošolci (glej tabeli 45 in 48). Odstotek pozitivnih izkušenj iz 

šolskih prireditev in šole v naravi je v Sloveniji večji kot v drţavi izvora, medtem ko je bil 

učni uspeh kot pozitivna izkušnja pogosteje omenjen v drţavi izvora kot v Sloveniji (prav 

tam).  

Intervjuvanci so bili deleţni tudi različnih negativnih izkušenj. Pojavlja se razlika, da za 

čas šolanja v Sloveniji več učencev z nami ni delilo negativne izkušnje kot pa za čas šolanja v 

drţavi izvora. Se pa v obeh šolskih sistemih se deleţ giblje okoli polovice vzorca, torej 50 % 

(glej tabeli 46 in 49). Za čas šolanja v Sloveniji je največ učencev izpostavilo učni neuspeh 

kot negativno izkušnjo, v drţavi izvora pa je bil za negativno izkušnjo največkrat omenjen 

dogodek med poukom oziroma v razredu  (glej tabeli 46 in 49). Za oba šolska sistema velja, 

da dekleta iz prvega in drugega vzgojno–izobraţevalnega obdobja največkrat z nami niso 

delila negativne izkušnje.   
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8.7.UČENJE 

Ta vsebinski sklop je namenjen raziskovanju tega, kakšne izkušnje imajo učenci 

priseljenci na področju učenja tako z vidika zdajšnjega kot prejšnjega šolanja. Omenjen 

vsebinski sklop tako delimo na dva tematska sklopa, in sicer na sklop »Učna 

teţavnost/zahtevnost« ter »Učna uspešnost«. V prvem tematskem sklopu tako raziskujemo, 

kaj je učencem priseljencem na področju učenja najteţje in kaj najlaţje, tako za čas zdajšnjega 

šolanja, v Sloveniji, kot tudi v času prejšnjega šolanja, v drţavi izvora. Pri drugem tematskem 

sklopu pa poizvedujemo po učnem uspehu v zadnjem razredu v drţavi izvora, preden so prišli 

v Slovenijo, ter po učnem uspehu v zadnjem razredu v Sloveniji. Pri slednjem upoštevamo, da 

so nekateri učenci še neocenjeni. Z zadnjim vprašanjem v tem sklopu sprašujemo učence po 

ţelenem učnem uspehu v prihodnje. 

8.7.1. UČNA TEŢAVNOST/ZAHTEVNOST  

8.7.1.1.UČNA TEŢAVNOST/ZAHTEVNOST V SLOVENIJI     

V okviru tega sklopa smo jim zastavili konkretna vprašanja, ki temeljijo na treh 

raziskovalnih vprašanjih, in sicer: »Kakšne so izkušnje učencev priseljencev z učenjem? Kaj 

jim je pri učenju najteţje in kaj najlaţje? Kakšen je njihov trenuten učni uspeh ter kakšnega si 

ţelijo?« Na osnovi navedenih raziskovalnih vprašanj smo najprej intervjuvancem zastavili v 

prvem tematskem sklopu dve konkretni vprašanji, in sicer: 

- Kaj ti je pri učenju najteţje? 

- Kaj ti je pri učenju najlaţje? 

Odgovori na prvo vprašanje so predstavljeni v spodnji tabeli. 

Tabela 50: Najteţje področje učenja v Sloveniji 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NAJTEŢJE PODROČJE UČENJA SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV ZGO MAT ANG SLO FIZ KEM SPO/

NIT 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 0 2 3 1 0 0 1 7 

II. VIO 5 0 4 0 3 0 0 1 8 

III. VIO 8 0 5 1 5 2 0 1 14 

SKUPAJ 17 0 11 4 9 2 0 3 29 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 0 2 0 2 0 0 1 5 

II. VIO 6 3 1 2 2 0 0 4 12 

III. VIO 3 0 2 2 1 2 1 0 8 

SKUPAJ 13 3 5 4 5 2 1 5 25 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 3 16 8 14 4 1 8 54 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

10 % 53 % 27 % 47 % 

 

13 % 3 % 27 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH ODGOVOROV 
6 % 30 % 15 % 26 % 7 % 2 % 15 % 

 

Razberemo lahko, da  skupno število vseh odgovorov ni enako skupnemu številu vseh 

učencev, kar pomeni, da so nekateri intervjuvanci izpostavili več kot eno področje učenja 

oziroma več kot en šolski predmet. Desetina vzorca je odgovorila, da je zgodovina najteţje 

področje učenja v Sloveniji. Več kot polovica celotnega vzorca je izpostavila, da jim 

matematika predstavlja najteţji šolski predmet. Skoraj tretjini vzorca, natančneje 27 %, 

predstavlja angleščina najteţje področje učenja. Skoraj polovica vzorca je izpostavila 

slovenščino kot najteţji šolski predmet. 13 % jih je dejalo, da jim fizika predstavlja najteţji 

predmet. Skoraj tretjina vzorca, 27 %, je izpostavila spoznavanje okolja v prvem vzgojno–
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izobraţevalnem obdobju oziroma naravoslovje in tehniko v drugem vzgojno–izobraţevalnem 

obdobju kot najteţje področje učenja. 

V nadaljevanju smo raziskali, kako se učenci opredeljujejo glede najlaţjega področja učenja, 

torej, pri katerem učnem predmetu jim je učenje najlaţe. Rezultati so predstavljeni v 

nadaljevanju. 

Tabela 51: Najlaţje področje učenja v Sloveniji 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NAJLAŢJE PODROČJE UČENJA SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV LUM GUM ŠPORT SLO MAT SPO DRU ANG GEO TEH 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 9 

II. VIO 5 4 2 4 2 1 1 2 2 0 0 18 

III. VIO 8 5 4 4 2 3 0 0 1 1 1 21 

SKUPAJ 17 

 

11 8 9 6 5 2 2 3 1 1 48 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 1 2 1 2 4 0 0 1 0 0 11 

II. VIO 6 2 2 3 3 3 0 0 3 0 0 16 

III. VIO 3 2 1 3 0 1 0 0 0 1 1 9 

SKUPAJ 13 5 5 7 5 8 0 0 4 1 1 36 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 16 13 16 11 13 2 2 7 2 2 84 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

53 % 43 % 53 % 37 % 

 

43 % 7 % 7 % 23 % 7 % 7 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH ODGOVOROV 
19 % 15 % 19 % 13 % 15 % 2 % 2 % 8 % 2 % 2 % 

 

Več kot  polovica vseh učencev je v svojem odgovoru dejala, da je eno izmed laţjih 

področij učenja likovna umetnost. Natančneje se jih je za takšen odgovor odločilo 53 %. Malo 

manj kot polovica vzorca, natančneje 43 %, se je prav tako strinjala, da je glasbena umetnost 

najlaţje področje učenja. Da je najlaţje področje učenja šport, se je odločil isti odstotek 

intervjuvancev kot pri likovni umetnosti. Tako je dejalo 53 % celotnega vzorca. Malo več kot 

tretjina vzorca, 37 %, je izpostavila, da je najlaţji šolski predmet slovenščina. 43 % jih je bilo 

mnenja, da jim matematika predstavlja najlaţje področje učenja. Dvema posameznikoma 

predstavlja spoznavanje okolja najlaţji šolski predmet. Kategorijo »SPO« zastopata 7–

odstotno. Isti odstotek intervjuvancev je dejal, da je druţba najlaţji šolski predmet. 23 % 

intervjuvancev je v odgovoru izpostavilo, da je angleščina najlaţje področje učenja. Isti 

odstotek intervjuvancev, to je 7 %, je dejal, da sta geografija oziroma tehnika najlaţji šolski 

predmet v Sloveniji. 

8.7.1.1.1. Interpretacija 

Pri poizvedovanju o tem, kaj jim je pri učenju najteţje, je največ učencev izpostavilo 

matematiko kot najteţji učni predmet v Sloveniji (glej tabelo 50). Drugi najteţji predmet v 

Sloveniji je za učence priseljence slovenščina. Tako je dejalo 47 % intervjuvancev. Enak 

deleţ učencev, to je 27 %, je omenil angleščino in spoznavanje okolja oziroma naravoslovje 

in tehniko kot najteţje predmete v Sloveniji. Najmanj jih je izbralo zgodovino, fiziko in 

kemijo kot najteţji učni predmet v Sloveniji (glej tabelo 50). Ugotavljamo, da je matematiko 

kot najteţji učni predmet izbralo več deklet kot fantov, enako velja za slovenščino. 

Matematika, fizika in kemija so bili kot najteţji učni predmet največkrat izpostavljeni v 

tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju (glej tabelo 50). 

Odgovori so bili pri drugem vprašanju bolj raznoliki in številčni kot pri prvem. V 

povprečju so pri drugem vprašanju izpostavili več šolskih predmetov kot pri prvem vprašanju, 

kar pomeni, da obstaja po njihovi oceni zanje več laţjih predmetov kot teţjih. Največkrat so 
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intervjuvanci omenili šport in likovno umetnost kot laţja šolska predmeta, sledijo glasbena 

umetnost in matematika (glej tabelo 51). Nekoliko manj jih je izpostavilo jezikovna predmeta, 

slovenščino in angleščino, kot najlaţja šolska predmeta. Najmanj učencev je izpostavilo 

spoznavanje okolja, druţbo, geografijo in tehniko kot najlaţje šolske predmete. Kot najlaţji 

šolski predmet so likovno umetnost, glasbeno umetnost, šport in slovenščino večkrat 

izpostavila dekleta kot fantje, medtem ko so matematiko in angleščino večkrat izpostavili 

fantje (glej tabelo 51). Likovna umetnost, glasbena umetnost in šport so bili kot najlaţji šolski 

predmet največkrat izpostavljeni v drugem in tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju. 

Ugotavljamo, da so izkušnje z učenjem pri učencih priseljencih različne. Gledano z vidika 

šolskih predmetov, jim je v Sloveniji matematika najteţji učni predmet. Sledijo mu jezikovni 

predmeti, slovenščina in angleščina. Med predmete in učna področja, ki so jim najlaţji, se 

najviše uvrščajo šport, likovna in glasbena umetnost.  

8.7.1.2.UČNA TEŢAVNOST/ZAHTEVNOST V DRŢAVI IZVORA 

V nadaljevanju tega tematskega sklopa smo tako poizvedovali po najlaţjih in najteţjih 

področjih učenja oziroma učnih predmetih učencev priseljencev prve generacije v obdobju 

prejšnjega šolanja, v drţavi izvora. Ti rezultati so bili pridobljeni tudi za namene primerjave z 

rezultati, dobljenimi za obdobje zdajšnjega šolanja, v Sloveniji. V nadaljevanju intervjuja smo 

tako učencem zastavili dve različni vprašanji, vezani na obdobje predhodnega šolanja, in 

sicer: »Kaj ti je bilo v prejšnji šoli, pred prihodom v Slovenijo, pri učenju najteţje? Kaj ti je 

bilo pri učenju najlaţje, preden si prišel/prišla v Slovenijo?« Odgovori učencev so prikazani v 

spodnji tabeli. 

Tabela 52: Najteţje področje učenja v drţavi izvora 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NAJTEŢJE PODROČJE UČENJA SKUPNO ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

ZGO MAT ANG MATERNI 

JEZIK 

SPO FIZ TEH GEO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 0 3 0 1 1 0 0 0 5 

II. VIO 5 1 5 1 0 0 0 0 0 7 

III. VIO 8 2 5 1 3 0 1 2 2 16 

SKUPAJ 17 3 13 2 4 1 1 2 2 28 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 0 2 0 2 0 0 0 0 4 

II. VIO 6 1 3 1 2 0 0 2 1 10 

III. VIO 3 0 3 0 3 0 1 0 0 7 

SKUPAJ 13 1 8 1 7 0 1 2 1 21 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 4 21 3 11 1 2 4 3 49 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

13 % 70 % 10 % 37 % 

 

3 % 7 % 13 % 10 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH ODGOVOROV 
8 % 43 % 6 % 22 % 6 % 4 % 8 % 6 % 

 

Malo več kot desetina intervjuvancev, natančneje 13 %, je dejala, da je bilo najteţje 

področje učenja v drţavi izvora zgodovina. Večini učencev, 70 %, je predstavljala matematika 

najteţji šolski predmet. Desetina je dejala, da je bila v drţavi izvora angleščina med najteţjimi 

šolskimi predmeti. 37 % intervjuvancem je predstavljal materni jezik najteţje področje 

učenja. Eden od učencev je izpostavil naravoslovje kot najteţji učni predmet. Fizika je 

predstavljala najteţji učni predmet v drţavi izvora dvema intervjuvancema in tako to 

kategorijo zastopata 7-odstotno. Malo več kot desetini celotnega vzorca, 13 % vprašanih, je 

bila tehnika najteţji šolski predmet. Točno desetini vzorca je bila geografija najteţje področje 

učenja v drţavi izvora. 
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V nadaljevanju smo tako poizvedovali tudi po najlaţjih področjih učenja oziroma po 

najlaţjih učnih predmetih. Učence smo povprašali, kaj jim je bilo pri učenju v šoli najlaţje, 

preden so prišli v Slovenijo. Njihovi odgovori so predstavljeni v spodnji tabeli. 

Tabela 53: Najlaţje področje učenja v drţavi izvora 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NAJLAŢJE PODROČJE UČENJA SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV LUM GUM ŠPORT MATERNI 

JEZIK 

MAT SPO DRU ANG GEO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 2 3 1 1 2 0 0 0 13 

II. VIO 5 3 3 4 3 0 1 1 0 0 15 

III. VIO 8 4 2 3 3 5 1 0 1 1 20 

SKUPAJ 17 11 7 10 7 6 4 1 1 1 48 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 3 3 2 2 1 0 0 0 14 

II. VIO 6 3 2 6 3 5 0 1 0 0 20 

III. VIO 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 9 

SKUPAJ 13 8 7 11 7 8 1 1 0 0 43 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 19 14 21 14 14 5 2 1 1 91 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

63 % 47 % 70 % 47 % 

 

47 % 17 % 7 % 3 % 3 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH ODGOVOROV 
21 % 15 % 23 % 15 % 15 % 5 % 2 % 1 % 1 % 

 

Več kot polovici vprašanih je predstavljala likovna umetnost najlaţje področje učenja 

v drţavi izvora. Natančneje je tako dejalo 63 % vprašanih. Skoraj polovica vprašanih, 47 %, 

je dejala, da jim je bila glasbena umetnost najlaţji šolski predmet v drţavi izvora. Večini 

učencem je šport predstavljal najlaţji šolski predmet. Za šport se je odločilo 70 % vprašanih. 

Skoraj polovica vzorca, natančneje 47 %, je dejala, da je bil materni jezik najlaţje področje 

učenja v drţavi izvora. Isti odstotek intervjuvanih je prav tako dejal, da je bila matematika 

najlaţja v času šolanja v drţavi izvora. Za matematiko se je prav tako odloţilo 47 % 

vprašanih. Malo več kot desetina, natančneje 17 %, vprašanih je izpostavila spoznavanje 

okolja oziroma temu vzporeden predmet v drţavi izvora kot najlaţji šolski predmet. Dva 

posameznika sta izpostavila druţbo oziroma temu vzporeden predmet v drţavi izvora kot 

najlaţje področje učenja. Po en posameznik je dejal, da je  bila angleščina oziroma geografija 

najlaţji šolski predmeti v drţavi izvora. S tem vsak svojo kategorijo zastopata 3-odstotno. 

8.7.1.2.1. Interpretacija 

Ko smo učence povprašali po najteţjih področjih učenja, so izpostavili različne šolske 

predmete. Več kot dve tretjini učencev je izpostavilo matematiko kot najteţji učni predmet v 

drţavi izvora (glej tabelo 52). Nekoliko manj otrok je omenilo materni jezik kot najteţji 

predmet, natančneje 37 %. Najmanj intervjuvancev je izpostavilo zgodovino, angleščino, 

spoznavanje okolja, fiziko, tehniko in geografijo kot najteţji predmet (prav tam). Matematiko 

so kot najteţji predmet večkrat izpostavila dekleta, medtem ko so dečki večkrat izpostavili 

materni jezik kot najteţje področje učenja v primerjavi z dekleti. Materni jezik je bil 

največkrat omenjen kot najteţji šolski predmet v tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju, 

medtem ko je bila matematika največkrat omenjena  v drugem in tretjem  vzgojno–izobraţe-

valnem obdobju (glej tabelo 52). 

Pri poizvedovanju o najlaţjem področju učenja v drţavi izvora je največ učencev 

izpostavilo šport kot najlaţji učni predmet, natančneje jih je tako dejalo 70 %. Nekoliko manj 

jih je omenilo likovno umetnost kot najlaţje področje učenja, še manj glasbeno umetnost, 

materni jezik in matematiko (glej tabelo 53). Najmanj učencev je izpostavilo spoznavanje 
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okolja, druţbo, angleščino in geografijo kot najlaţji učni predmet (prav tam). Likovno 

umetnost so kot najlaţji učni predmet v večji meri omenjala dekleta, medtem ko sta 

predstavljala šport in matematika najlaţje področje učenja v drţavi izvora večinoma dečkom. 

Likovna umetnost, glasbena umetnost in šport so bili največkrat omenjeni v drugem vzgojno–  

–izobraţevalnem obdobju, medtem ko so matematiko najpogosteje  kot najlaţji učni predmet 

omenjali v tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju (glej tabelo 53). 

8.7.1.3.PRIMERJAVA UČNE TEŢAVNOSTI/ZAHTEVNOSTI V SLOVENIJI IN DRŢAVI 

IZVORA 

Na podlagi pridobljenih odgovorov lahko primerjamo, ali se pojavljajo razlike in 

podobnosti za najlaţja in najteţja učna področja oziroma šolske predmete v drţavi izvora in v 

Sloveniji. 

V obeh primerih, tako za drţavo izvora kot za Slovenijo, je največ učencev izpostavilo 

matematiko kot najteţji učni predmet v šoli, pri čemer je bil v drţavi izvora odstotek učencev 

občutno višji kot v Sloveniji (glej tabeli 50 in 52). Za obdobje šolanja v Sloveniji so učenci 

kot drugi najteţji predmet navedli slovenščino, medtem ko v drţavi izvora te kategorije ni 

bilo. So pa določili učno področje maternih jezikov kot drugi najteţji predmet v drţavi izvora 

(glej tabelo 52). Za obe obdobji se pojavlja podobnost, da je najmanj intervjuvancev 

izpostavilo zgodovino in fiziko kot najteţja učna predmeta (prav tam). Pojavlja se tudi 

podobnost, da je matematiko kot najteţji učni predmet v obeh šolskih sistemih  izbralo več 

deklet kot dečkov in da je bila matematika kot najteţji učni predmet najpogosteje 

izpostavljena v obeh šolskih sistemih  v tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju (prav tam).  

Razlike se prav tako pojavljajo pri najlaţjem učnem področju, upoštevajoč obe 

obdobji šolanja. V obeh šolskih sistemih se pojavlja podobnost, da je v povprečju več učencev 

izpostavilo širši spekter učnih predmetov kot pri prejšnjem vprašanju, ki se je nanašalo na 

najteţje učne predmete. V obeh šolskih sistemih je največ učencev izpostavilo šport kot 

najlaţji učni predmet v šoli, pri čemer je isti odstotek v Sloveniji dosegla tudi likovna 

umetnost. Odstotek je bil v drţavi izvora sicer višji, 70 %, medtem ko sta bila kot najlaţja 

učna predmeta v Sloveniji kar dva, likovna umetnost in šport, oba sta bila zastopana 53-

odstotno (glej tabeli 51 in 53). V obeh šolskih sistemih  so bili kot najlaţji šolski predmeti 

visoko zastopani poleg športa tudi likovna umetnost, glasbena umetnost in matematika (glej 

tabeli 51 in 53). V obeh šolskih sistemih je najmanj učencev omenilo spoznavanje okolja, 

druţbo in geografijo kot najlaţji šolski predmet. Za oba šolska sistema  velja, da so likovno 

umetnost kot najlaţji učni predmet večkrat izpostavila dekleta kot dečki (prav tam). 

8.7.2. UČNA USPEŠNOST 

V okviru drugega tematskega sklopa raziskujemo in ugotavljamo, kakšen je bil učni uspeh 

učencev priseljencev v drţavi izvora, kakšen je sedaj in ali se pojavljajo pomembne razlike. 

Za čas šolanja v Sloveniji upoštevamo moţnost, da je lahko učenec neocenjen na podlagi 69. 

člena Zakona o osnovni šoli, ki narekuje, da  »… učenec priseljenec iz druge drţave je lahko 

ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem je prvič vključen v osnovno šolo v Republiki 

Sloveniji, neocenjen iz posameznih predmetov in napreduje v naslednji razred« (Zakon o 

osnovni šoli, 2016). Učencem smo tako zastavili tri vprašanja, in sicer: 

- Kakšen je bil tvoj učni uspeh, preden si prišel/prišla v Slovenijo? 

- Kakšen uspeh si imel/a v lanskem šolskem  letu  tu, v Sloveniji? 

- Kakšen učni uspeh si ţeliš prihodnje leto? 

8.7.2.1.UČNA USPEŠNOST V DRŢAVI IZVORA 

Odgovori na prvo vprašanje so predstavljeni v spodnji tabeli. 
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Tabela 54: Učni uspeh v drţavi izvora 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

UČNI USPEH SKUPNO ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

ODLIČEN PRAV DOBER NE VEM/ 

NE SPOMNIM 

SE/NI ŠE BILO 

OCEN 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 2 0 2 4 

II. VIO 5 3 1 1 5 

III. VIO 8 7 1 0 8 

SKUPAJ 17 

 

12 2 3 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 0 0 4 4 

II. VIO 6 5 1 0 6 

III. VIO 3 1 2 0 3 

SKUPAJ 13 6 3 4 13 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 18 5 7 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

60 % 17 % 23 %  

 

Na podlagi rezultatov ugotovimo, da je bil učni uspeh intervjuvancev v drţavi izvora v 

zgornji polovici ocenjevalne lestvice, ki je uveljavljena v našem šolskem sistemu. Več kot 

polovica intervjuvancev je v drţavi izvora dosegala najvišji učni uspeh, torej odličen učni 

uspeh. Tako je odgovorilo 60 % vseh vprašanih.  17 % celotnega vzorca je dejalo, da so v 

času predhodnega šolanja dosegali prav dober učni uspeh. 23 % intervjuvancev pa ni znalo 

povedati, kakšen je bil njihov končni uspeh iz različnih razlogov. Nekateri niso vedeli ali se 

niso spomnili. Nekateri pa so se šolali v drţavi izvora le eno leto oziroma v obdobju, ko še 

niso imeli številčnih ocen. 

8.7.2.1.1. Interpretacija 

Na podlagi dobljenih odgovorov ugotavljamo, da je bila večina učencev, zajetih v 

vzorec, v drţavi izvora odličnih, natančneje 60 % intervjuvancev (glej tabelo 54). Pomemben 

odstotek učencev ni znal točno povedati, kakšen je bil njihov končni učni uspeh, preden so 

prišli v Slovenijo, bodisi se niso spomnili bodisi še niso meli številčnih zaključnih ocen (prav 

tam). 17 odstotkov učencev pa je odgovorilo, da so bili v drţavi izvora v zadnjem razredu 

prav dobri. Ugotavljamo, da se je končni učni uspeh večine učencev v zadnjem razredu v 

drţavi izvora gibal v zgornji polovici ocenjevalne lestvice, ki je uveljavljena v Sloveniji (glej 

tabelo 54). Z vidika primerjave med dekleti in dečki ugotavljamo, da je bilo v drţavi izvora 

odličnih za polovico več deklet kot dečkov. Odličen učni uspeh je bil največkrat omenjen v 

tretjem vzgojno–izobraţevalnem obdobju, medtem ko točnega podatka o učnem uspehu v 

drţavi izvora v večini niso vedeli učenci iz prvega vzgojno–izobraţevalnega obdobja (glej 

tabelo 54).  

8.7.2.2.UČNA USPEŠNOST V SLOVENIJI 

V nadaljevanju si bomo pobliţe pogledali, kako je z učnim uspehom učencev 

priseljencev v Sloveniji. Natančneje smo poizvedovali, kakšen učni uspeh so dosegli v 

zadnjem razredu, ki so ga obiskovali ţe tu, v Sloveniji. 
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Tabela 55: Učni uspeh v Sloveniji 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

UČNI USPEH SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

ODLIČEN PRAV DOBER DOBER ZADOSTEN NEOCENJEN/A 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 2 0 0 0 2 4 

II. VIO 5 0 3 0 0 2 5 

III. VIO 8 1 3 1 1 2 8 

SKUPAJ 17 3 6 1 1 6 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 2 0 0 0 2 4 

II. VIO 6 0 2 1 0 3 6 

III. VIO 3 0 1 0 0 2 3 

SKUPAJ 13 2 3 1 0 7 13 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 5 9 2 1 13 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

17 % 30 % 7 % 3 % 43 %  

 

Več kot desetina celotnega vzorca je ohranila oziroma dosegla odličen učni uspeh v 

prejšnjem šolskem letu v Sloveniji. Natančneje je bilo takšnih učencev 17 %. Točno tretjina 

vzorca je potrdila prav dober učni uspeh v lanskem šolskem letu v Sloveniji. Dva 

posameznika sta bila prejšnje leto dobra in tako istoimensko kategorijo zastopata 7-odstotno. 

Eden od intervjuvancev je bil v prejšnjem šolskem letu zadosten in to kategorijo zastopa 3-

odstotno. Še vedno pa velik deleţ učencev ni znal povedati, kakšen učni uspeh so imeli 

prejšnje leto, ker  so bili v prejšnjem šolskem letu še neocenjeni. 

8.7.2.2.1. Interpretacija  

Poizvedovali smo tudi po zaključnem učnem uspehu v lanskem šolskem letu v 

Sloveniji. Pri tem smo upoštevali moţnost, da je lahko kdo od intervjuvancev še neocenjen,  

ker bodisi ni bil ocenjen v lanskem šolskem letu bodisi  se je v tekočem šolskem letu šele 

priključil. Na podlagi odgovorov ugotavljamo, da največ učencev ni znalo povedati podatka o 

njihovem končnem  uspehu v lanskem šolskem letu iz različnih razlogov. Kot razlog so 

podali, da se ne spomnijo, oziroma da v lanskem šolskem letu še niso bili ocenjeni (glej tabelo 

55). Kar tretjina vzorca je bila v lanskem šolskem letu v Sloveniji prav dobrih. Pojavlja se 

tudi pomemben odstotek učencev, ki so bili prejšnje leto v Sloveniji odlični (glej tabelo 55).  

Najmanj učencev je dejalo, da so bili prejšnje leto dobri in zadostni (prav tam). Ugotavljamo, 

da je bilo lani prav dobrih za polovico več deklet kot dečkov in da so prav dober uspeh 

največkrat dosegali učenci iz drugega vzgojno–izobraţevalnega obdobja (glej tabelo 55).  

Ugotavljamo, da največ učencev ne ve točnega podatka o končnem učnem uspehu v 

lanskem šolskem letu v Sloveniji, največkrat zato, ker so bili v prejšnjem letu še neocenjeni, 

upoštevajoč 28. člen Pravilnika o napredovanju in ocenjevanju  znanja ter napredovanju 

učencev v osnovni šoli, ki navaja, da je lahko učenec priseljenec »ob koncu pouka v šolskem 

letu, v katerem je prvič vključen v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjen iz 

posameznih predmetov in napreduje v naslednji razred« (Pravilnik, člen 28). Obstaja visok 

deleţ učencev, ki so bili v prejšnjem letu zelo uspešni in so dosegali odličen in prav dober 

končni učni uspeh. Ugotavljamo, da so v lanskem  letu dekleta pogosteje dosegala odličen in 

prav dober učni uspeh kot dečki. 

8.7.2.3.PRIMERJAVA UČNE USPEŠNOSTI V SLOVENIJI IN DRŢAVI IZVORA 

Primerjava med rezultati, dobljenimi za čas prejšnjega šolanja v drţavi izvora (učni 

uspeh v zadnjem  razredu v drţavi izvora) in za čas šolanja v Sloveniji, nakazuje na nekaj 
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razlik. Ugotavljamo, da za obdobje šolanja v Sloveniji več učencev ni podalo podatka o 

končnem učnem uspehu kot za obdobje šolanja v drţavi izvora, in sicer zaradi neocenjenosti v 

tekočem šolskem letu, upoštevajoč zakonodajo o ocenjevanju priseljenih učencev (glej tabeli 

54 in 55). Prav tako je bilo za čas šolanja v drţavi izvora veliko več učencev z odličnim 

učnim uspehom kot v času šolanja v Sloveniji, v obeh šolskih sistemih  je bilo odličnih več 

deklet kot dečkov (prav tam). Odstotek učencev s prav dobrim učnim uspehom je drugačen. V 

Sloveniji se tako pojavlja večji odstotek učencev, ki je imel prav dober učni uspeh kot v 

drţavi izvora. Razlika, ki se pojavlja, je tudi, da imamo za obdobje šolanja v Sloveniji 

omenjen tudi dober in zadosten učni uspeh, medtem ko za čas šolanja v drţavi izvora ta dva 

učna uspeha nista bila omenjena. 

8.7.2.4.ŢELENI UČNI USPEH 

Z zadnjim vprašanjem v okviru tega tematskega sklopa poizvedujemo po aspiracijah 

in ţelenem končnem učnem uspehu učencev priseljencev prve generacije v prihodnjem letu. 

Ţelimo izvedeti, ali imajo učenci priseljenci realna pričakovanja glede učnega uspeha v 

prihodnjem letu, upoštevajoč dosedanji učni uspeh v drţavi izvora in v Sloveniji. Vprašali 

smo jih, kakšen učni uspeh si ţelijo prihodnje leto. Odgovori učencev so predstavljeni v 

spodnji tabeli. 

Tabela 56: Ţeleni učni uspeh 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

ŢELENI UČNI USPEH SKUPNO ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

ODLIČEN PRAV DOBER BOLJŠI KOT PREJ 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 0 0 4 

II. VIO 5 5 0 0 5 

III. VIO 8 5 3 0 8 

SKUPAJ 17 

 

14 3 0 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 2 0 2 4 

II. VIO 6 4 1 1 6 

III. VIO 3 2 0 1 3 

SKUPAJ 13 8 1 4 13 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 22 4 4 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

73 % 13 % 13 %  

 

Večina učencev, natančneje 73 %, si ţeli odličen učni uspeh v prihodnjem šolskem 

letu. Malo več kot desetina vzorca, 13 %, si ţeli prav dober končni učni uspeh naslednje 

šolsko leto. Isti odstotek učencev, kot si ţeli prav dober učni uspeh, si ţeli v prihodnjem letu 

boljši učni uspeh kot v predhodnem obdobju šolanja v Sloveniji ali v drţavi izvora. 

8.7.2.4.1. Interpretacija 

Na podlagi dobljeni odgovorov ugotavljamo, da ima večina učencev ţeljo po odličnem 

končnem učnem uspehu v prihodnjem šolskem letu, natančneje 73 % intervjuvancev (glej 

tabelo 56). Nekoliko manj učencev si ţeli prav dober učni uspeh v prihodnjem letu. Isti 

odstotek vprašanih pa je izpostavil primerjalni vidik in  dejal, da si ţeli boljši končni učni 

uspeh od dosedanjega (prav tam). Ugotavljamo, da si odličen učni uspeh ţeli več dečkov kot 

deklet, skoraj za polovico več. Prav dober in boljši učni uspeh je prav tako izpostavilo več 

dečkov kot deklet. Odličen učni uspeh je bil največkrat omenjen pri učencih iz drugega 

vzgojno–izobraţevalnega obdobja, medtem ko si prav dober učni uspeh ţeli največ učencev iz 

tretjega vzgojno–izobraţevalnega obdobja (prav tam).  
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Ugotavljamo, da ima večina intervjuvancev opredeljene ţelje in cilje kar zadeva učni 

uspeh v prihodnjem šolskem letu. Večina učencev ima tako ţeljo po odličnem učnem uspehu 

v prihodnjem letu. Nekaj učencev se je odločilo tudi za prav dober in boljši učni uspeh, kar 

kaţe na dejstvo, da znajo na podlagi dosedanjih učnih doseţkov presoditi in se odločiti za 

realen in dosegljiv učni uspeh ob koncu prihodnjega šolskega leta ter da teţijo k izboljšanju 

svojega učnega uspeha v primerjavi s sedanjim. Dobljeni rezultati kaţejo tendenco, da so 

učenci priseljenci motivirani in pripravljeni vloţiti trud za doseganje ţelenega učnega uspeha. 

8.8. JEZIK 

Obravnavali bomo tako slovenščino kot tudi materni jezik učencev priseljencev. 

Poizvedovali bomo o tem, kakšne poglede in mnenja imajo učenci priseljenci glede obeh 

jezikov, torej jezika okolja/drugega jezika (slovenščina) in prvega/maternega jezika. 

Ugotavljali bomo, kdaj so se učenci priseljenci prve generacije prvič srečali s slovenščino. 

Poizvedovali bomo, kdaj je to bilo (morebiti ţe v drţavi izvora) in kdo je bila ključna oseba, 

ki jim je slovenščino prvič predstavila, ali jih je celo učila slovenščino, kot pripravo na 

kasnejšo selitev v Slovenijo ali kot pomoč in podporo za hitrejšo osvojitev jezika po priselitvi 

v Slovenijo. Poleg začetnih izkušenj s slovenščino nas je zanimalo tudi njihovo mnenje o 

slovenščini, natančneje o zahtevnosti le-te. V zadnjem delu tega vsebinskega sklopa smo 

raziskovanje namenili tudi maternemu jeziku učencev priseljencev. Zanimalo nas je, ali se 

učijo materni jezik in ali bi se ga učili v sklopu šole. Konkretna vprašanja, ki smo jih zastavili 

učencem v intervjuju, smo sestavili na osnovi raziskovalnih vprašanj, navedenih v 

nadaljevanju. Na osnovi konkretnih vprašanj smo tako vsebinski sklop razdelili na tri 

tematske sklope, in sicer: prvi stik in izkušnje s slovenščino, mnenje o slovenščini in lastnem 

znanju slovenščine ter učenje maternega jezika. 

8.8.1. PRVI STIK IN IZKUŠNJE S SLOVENŠČINO 

V okviru prvega tematskega sklopa smo, kot ţe rečeno, raziskovali, na kakšen način so 

se učenci priseljenci prvič srečali s slovenščino. Hkrati smo skušali ugotoviti, ali je šlo za 

nameren ali slučajen stik s slovenščino. Poizvedovali smo po kontekstu prvega »srečanja« s 

slovenskim jezikom, v okviru katerega nas je zanimalo, kdaj in kdo je učence priseljence 

začel tudi sistematično učiti slovenskega jezika. Prvo vprašanje, ki smo jim ga tako zastavili, 

je bilo: »Kje si se prvič srečal/a s slovenščino?« Rezultati so predstavljeni v nadaljevanju. 

Tabela 57: Prvi stik s slovenščino 

 
ŠTEVILO 

UČENCEV 
 

PRVI STIK S SLOVENŠČINO 
SKUPNO 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

 
V SLOVENIJI V DRŢAVI IZVORA  

PREK 

DRUŢINSKI
H ČLANOV 

PREK MEDIJEV 

(TELEVIZIJA, 
RADIO, 

RAČUNALNIK, 

TELEFON) 

V 

ŠOLI 

PREK MEDIJEV 

(TELEVIZIJA, 
RADIO, 

RAČUNALNIK, 

TELEFON) 

OBISK 

DRUŢINKEGA 
ČLANA, KI JE 

PRIŠEL IZ SLO 

IZLET V 

SLO PRED 
SELITVIJO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 1 0 2 1 1 0 5 

II. VIO 5 1 0 0 0 4 0 5 

III. VIO 8 0 0 2 0 4 1 7 

SKUPAJ 17 

 

2 0 4 1 9 1 17 

F
A

N
T

JE
 I. VIO 4 2 0 0 1 1 0 4 

II. VIO 6 0 1 1 1 3 0 6 

III. VIO 3 0 0 0 0 3 0 3 

SKUPAJ 13 2 1 1 2 7 0 13 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 4 1 5 3 16 1 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

13 % 

  

3 % 17 % 10 % 54 % 3 %  
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Večina učencev je prišla v stik s slovenščino ţe v drţavi izvora. Natančneje je bilo takšnih 

63 % intervjuvancev. Največ učencev, ki je prišlo v stik s slovenščino ţe v drţavi izvora, je 

prvič slišalo slovenski jezik ob obisku druţinskega člana, ki je prišel iz Slovenije. Takšnih je 

bilo 53 % intervjuvancev.  

Intervju št. 3: »V Bosni. Oče, ko je prišel domov iz Slovenije.« 

Intervju št.  4 : »Prvič v Bosni, ko je oče nekaj govoril po slovensko.« 

Intervju št. 7: »Par let nazaj v Bosni, ko je prišel oče domo mi je nekaj povedal v 

slovenščini.« 

Intervju št. 17: »V Bosni. Dedi mi je delal v Sloveniji in nas je obiskal v Bosni.« 

Intervju št. 19: »Pri dediju. Ker je dedi delal v Sloveniji.« 

Intervju št. 20: »Pač v Bosni pri stricu. On je delal v Sloveniji in mi je kdaj pomagal.« 

 

Del učencev, ki je prav tako prišel v stik s slovenščino v drţavi izvora, pa je slovenski jezik 

spoznal preko medijev. Tako je dejalo 10 % celotnega vzorca. 

Intervju št. 10: »Nekje pet let nazaj. Po spletu smo se učili skupaj z druţino.« 

Intervju št. 11: »Moj tata je bil v Sloveniji ţe sedem let. In sem slišal prvič slovenščino, ko 

smo govorili po telefonu. Sma govorila po telefon in sem ga prosil, če lahko nekaj pove v 

slovenščini.« 

Intervju št. 28: »V Srbiji. Sm bil na računalniku in mi je mami pokazala en program.« 

 

Ostali del vzorca je prišel v stik s slovenščino šele ob prihodu v Slovenijo. To velja za več kot 

tretjino vzorca, natančneje 37 % celotnega vzorca. 

13 % jih je prvič slišalo slovenščino preko druţinskih članov po prihodu v Slovenijo. 

 

Intervju št. 6: »Tata. Tukaj dela ţe šest let. In tut tata me je učil jezika. Sem ga prosila, da 

mi pove neki po slovensko.« 

Intervju št. 24: »Leta 2015, v Sloveniji. Oči mi je pokazal, kje je Slovenija in kam se bomo 

preselili.« 

 

Eden od intervjuvancev je dejal, da je bil v Sloveniji na izletu, preden so se preselili  v 

Slovenijo za stalno. 

Intervju št. 14: »Ko sem prišla na počitnice sem. In sem bla en mesec tle.« 

 

Prav tako je eden od intervjuvancev dejal, da je slovenščino prvič slišal preko medijev v 

Sloveniji. 

Intervju št. 26: »Ko sem bil čisto majhen po televiziji, potem smo šli pa v Nemčijo.« 

 

17 % celotnega vzorca pa je dejalo, da se je s slovenščino prvič srečalo šele v Sloveniji ob 

prihodu na šolo. 

Intervju št. 1: »Ko sem šla v Logatec se učit slovenščino. Takrat sem prvič slišala 

slovenščino.« 

Intervju št. 2: »V Logatcu, ko sem se začela učit jezik. In v trgovini, ko smo prišli v 

Slovenijo.« 

Intervju št. 5: »V Kopru, ko smo šli na tečaj.« 

Intervju št. 13: »Najprej v šoli, v Kopru.« 
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V nadaljevanju raziskave smo natančneje poizvedovali, kdo je začel učence priseljence, zajete 

v vzorcu, učiti slovenskega jezika. Odgovori učencev se nahajajo v spodnji tabeli. 

Tabela 58: Oseba, ki me je prva učila slovenščino 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

OSEBA SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
OČE MATI UČITELJ/ICA PRIJATELJ/ICA SOŠOLCI DRUGO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 2 0 1 0 1 1 5 

II. VIO 5 5 0 2 2 1 0 10 

III. VIO 8 2 0 5 0 0 2 9 

SKUPAJ 17 

 

9 0 8 2 2 3 24 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 1 0 3 0 0 1 5 

II. VIO 6 2 1 4 0 0 1 8 

III. VIO 3 1 0 3 1 1 0 6 

SKUPAJ 13 4 1 10 1 1 2 19 

UČENCI SKUPAJ 30 13 1 18 3 3 5 43 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

UČENCEV 

43 % 3 % 60 % 10 % 10 % 17 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO VSEH 

ODGOVOROV 
30 % 2 % 42 % 7 % 7 % 12 % 

 

Skoraj polovico celotnega vzorca, natančneje 43 %, je najprej učil slovenščino oče. Le 

eden od intervjuvancev je dejal, da ga je slovenščino začela učiti mati. To kategorijo zastopa 

3-odstotno. Več kot polovica intervjuvancev je dejala, da jih je slovenščino prvi učil učitelj ali 

učiteljica. Desetina vzorca je dejala, da jih je prvi učil slovenščino prijatelj ali prijateljica. 

Med prvimi, ki so jih učili slovenski jezik, so bili tudi sošolci. Tako je dejalo 10 % celotnega 

vzorca. Druge osebe, ki so intervjuvance učile slovenščino, pa je izpostavilo 17 % vzorca. 

Med drugimi so omenili npr. strica (intervju št. 19), dedka (intervju št. 9) in bratranca 

(intervju št. 17). 

8.8.2. MNENJE O SLOVENŠČINI IN LASTNEM ZNANJU SLOVENŠČINE 

V tem tematskem sklopu smo raziskovali, kakšno je mnenje o teţavnosti in 

zahtevnosti slovenskega jezika z vidika učencev priseljencev prve generacije. Vprašali smo 

jih, ali jim je slovenščina teţka. V tabeli v nadaljevanju so predstavljeni njihovi odgovori. 

Tabela 59: Teţavnost slovenščine 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

TEŢAVNOST SLOVENŠČINE SKUPNO ŠTEVILO 

ODGOVOROV PRECEJ NE TOLIKO MALO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 0 4 0 4 

II. VIO 5 0 5 0 5 

III. VIO 8 4 3 1 8 

SKUPAJ 17 

 

4 12 1 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 1 3 0 4 

II. VIO 6 1 1 4 6 

III. VIO 3 2 1 0 3 

SKUPAJ 13 4 5 4 13 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 8 17 5 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

27 % 57 % 17 %  

 

Skoraj tretjini celotnega vzorca, natančneje 27 %, se slovenščina zdi precej teţka. 
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Intervju št. 1: »Da, govorit in razumet je teţko.« 

Intervju št. 4: »Da. Ne pogovarjam se veliko, ker je teţka.« 

Intervju št. 14: »Za razumet ne, ker je ful podobna makedonščini. Bolj je za govorit teţka.« 

Intervju št. 27: »Yes it is difficult.« 

 

Malo več kot polovica celotnega vzorca je dejala, da jim slovenščina ne povzroča toliko teţav 

in da jim ni tako teţka. Tako je dejalo 57 % vzorca. 

Intervju št. 3: »Ne tok. Včasih kej ne razumem.« 

Intervju št. 8: »Gramatika mi je včasih teţka.« 

Intervju št. 22: »Ja, prej mi je bla. Zdej je laţje.« 

Intervju št. 25: »Bila je, zdej ni.« 

Intervju št. 28: »Više ni. Zdaj sem učil.« 

 

Da je slovenščina malo teţka, je dejalo 17 % vzorca. 

Intervju št. 2: »Čisto malo.« 

Intervju št. 11: »Ful malo. Nekare besede, ki jih ne poznam še.« 

Intervju št. 13: »Zdej ne tok. Prej je blo ful teţje.« 

 

V nadaljevanju raziskave smo tudi poizvedovali, kakšno je osebno mnenje učencev o lastnem 

znanju in razumevanju slovenskega jezika, torej, ali menijo, da razumejo slovensko. Odgovori 

na vprašanje, ali  razumejo slovensko, so predstavljeni v nadaljevanju. 

Tabela 60: Mnenje o lastnem razumevanju slovenščine 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

LASTNO MNENJE O RAZUMEVANJU JEZIKA 

DA, A NE 

VEDNO VSEGA 

VČASIH/POGOSTO NE 

RAZUMEM 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 4 0 4 

II. VIO 5 5 0 5 

III. VIO 8 5 3 8 

SKUPAJ 17 

 

14 3 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 4 0 4 

II. VIO 6 6 0 6 

III. VIO 3 3 0 3 

SKUPAJ 13 13 0 13 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 27 3 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

90 % 10 %  

 

Skoraj vsi intervjuvani učenci,  90 %,  so ocenili, da razumejo slovensko, a ne vedno vsega. 

Intervju št. 6: »Ne vedno čisto vsega.« 

Intervju št. 8: »Da. Par besed ne.« 

Intervju št. 20: »Da, samo ne čisto vse.« 

 

Desetina vzorca pa je dejala, da včasih ali pa pogosto ne razume slovensko. 

Intervju št. 1: »Da, govorit in razumet je zelo teţko.« 

Intervju št. 27: »A little.« 
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8.8.2.1.Interpretacija 

Pri prvem vprašanju smo poizvedovali, kje so se učenci priseljenci prvič srečali s 

slovenskim jezikom. Ugotavljamo, da se je večina intervjuvancev s slovenščino srečala ţe v 

drţavi izvora. Tako je natančneje dejalo 63 % vprašanih, medtem ko so se ostali srečali s 

slovenščino šele v Sloveniji (glej tabelo 57). Med tistimi, ki so se z njo srečali v drţavi izvora, 

je bilo največ takšnih, ki so slišali slovenski jezik ob obisku druţinskega člana, ki je prišel iz 

Slovenije. Največkrat je šlo za očeta, ki je prišel na obisk iz Slovenije domov k druţini. Manj 

je bilo učencev, ki so slovenščino spoznali preko medijev, na primer preko televizije, radia, 

računalnika ali telefona, v drţavi izvora. Manj učencev se je tudi srečalo s slovenskim 

jezikom šele po priselitvi v Slovenijo. Takšnih je bilo 37 % učencev. Od teh je bilo največ 

učencev, ki so slovenščino slišali v šoli in preko druţinskih članov. Najmanj je bilo učencev, 

ki so prišli v stik s slovenskim jezikom na izletu v Slovenijo pred selitvijo in preko medijev v 

Sloveniji (glej tabelo 57). Pri učencih, ki so slišali slovenski jezik ţe v drţavi izvora, je več 

dečkov kot deklet, isto velja za deleţ učencev, ki so prišli v stik s slovenskim jezikom šele v 

Sloveniji. Tudi tu je več dečkov kot deklet. Prvi stik s slovenščino je ob obisku enega od 

druţinskih članov, ki je prišel iz Slovenije, izpostavilo največ učencev iz drugega in tretjega 

vzgojno–izobraţevalnega obdobja (glej tabelo 57).  

V nadaljevanju smo jih povprašali, kdo jih je prvi začel učiti slovenščino. Na podlagi 

odgovorov ugotavljamo, da je bila prva oseba, ki je začela učence priseljence sistematično 

učiti slovenščino, učiteljica (glej tabelo 58). Tako je dejalo 60 % vprašanih. Obstaja 

pomemben odstotek učencev, ki je dejal, da jih je prvi začel učiti jezika oče. Kar nekaj 

učencev pa je izpostavilo kombinacijo obeh oseb. Občutno manj učencev je dejalo, da so bile 

druge osebe, prijatelj/prijateljica in sošolci tiste, ki so jih prve učile slovenskega jezika (glej 

tabelo 58). Najmanj učencev je dejalo, da jih je jezik začela učiti mati. Tako je bilo le v enem 

primeru (prav tam). Od tistih oseb, ki jih je prvi začel učiti slovenščino oče, je bilo več deklet 

kot dečkov, medtem ko je bilo pri osebah, ki jih je prva/prvi začel/a učiti učitelj/ica, več 

dečkov kot deklet (glej tabelo 58). Učenci iz drugega vzgojno–izobraţevalnega obdobja so 

največkrat dejali, da jih je prvi začel učiti slovenščine oče, medtem ko so učenci iz tretjega 

vzgojno–izobraţevalnega obdobja največkrat izpostavili, da jih je slovenščine prva učila 

učiteljica oziroma učitelj (prav tam).  

V okviru tega tematskega sklopa smo učence priseljence povprašali tudi o teţavnosti 

oziroma zahtevnosti slovenskega jezika, torej o tem, če jim je slovenščina teţka. Več kot 

polovica učencev je dejala, da jim slovenščina ni tako teţka. Takšen odgovor je izpostavilo 57 

% učencev (glej tabelo 59). Skoraj tretjina vzorca je dejala, da jim je slovenščina precej teţka, 

medtem ko je 17 % intervjuvancev dejalo, da jim je slovenščina malo teţka (prav tam). Med 

tistimi, ki jim slovenski jezik ni toliko teţak,  je več deklet kot dečkov, medtem ko je pri 

tistih, ki so dejali, da je slovenščina malo teţka, več dečkov kot deklet (glej tabelo 59). 

Ugotavljamo, da je slovenščina precej teţka večinoma učencem iz tretjega vzgojno–

izobraţevalnega obdobja. 

V zaključnem delu nas je zanimalo tudi njihovo subjektivno mnenje o lastnem 

razumevanju slovenskega jezika. Ugotavljamo, da imajo skoraj vsi vprašani realno mnenje, 

saj so v 90 odstotkih dejali, da razumejo slovensko, a ne vedno vsega, torej da še obstajajo 

vrzeli v njihovem znanju slovenskega jezika. Obstaja pomemben deleţ učencev, natančneje 

desetina vzorca, ki je dejala, da včasih oziroma pogosto ne razume slovenščine (glej tabelo 

60).  
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8.8.3. UČENJE MATERNEGA JEZIKA 

Zadnji tematski sklop je namenjen raziskovanju, kako gledajo učenci na svoj prvi/ 

materni jezik in kakšno mnenje imajo o njem. Poizvedovali smo, ali se učenci priseljenci 

učijo svoj materni/prvi jezik. Prav tako nas je zanimalo, ali imajo ţeljo po nadaljnjem učenju 

maternega jezika. Ob tem Knaflič poudarja pomen maternega jezika, saj slednji vpliva na 

proces identifikacije posameznika, na njegov način razmišljanja, mišljenja, čustvovanja in 

interpretacijo. Hkrati poudarja, kako relevantna je stopnja razvoja maternega jezika, saj 

slednja predstavlja izhodišče za učenje vseh drugih/tujih jezikov (Knaflič, 2010). Omenja tudi 

pojav dvojezičnosti, saj se ravno otroci priseljenci srečujejo z njo. Slednja ima na otrokov 

jezikovni razvoj pozitivne učinke, saj med drugimi povečuje bogatejše jezikovno in 

nejezikovno izkustvo, pripomore k povečevanju fleksibilnih spoznavnih procesov in povečuje 

dovzetnost za učenje drugih tujih jezikov (prav tam). 

Tabela 61: Učenje maternega jezika 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

UČENJE MATERNEGA JEZIKA SKUPNO ŠTEVILO 

ODGOVOROV DA NE 

FORMALNO NEFORMALNO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 0 4 0 4 

II. VIO 5 0 6 0 6 

III. VIO 8 1 5 1 7 

SKUPAJ 17 1 15 1 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 0 4 0 4 

II. VIO 6 0 6 0 6 

III. VIO 3 0 3 0 3 

SKUPAJ 13 0 13 0 13 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 1 28 1 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

3 % 93 % 3 %  

 

Skoraj vsi učenci, natančneje 96 % vseh vprašanih, se učijo tudi maternega jezika, a na 

različen način. 

Eden od intervjuvancev je dejal, da se formalno uči materni jezik in tako istoimensko 

kategorijo zastopa 3-odstotno.. 

Intervju št. 7: »Da. Ko grem v Bosno v četrtek in oni majo v petek še pouk in sem z njimi 

na pouku.« 

 

Ostalih 93 % se neformalno uči svoj prvi/materni jezik. 

Intervju št.1: »Ne, se je ne učim. Kurdščina je isto kot slovenščina in angleščina, jezik. 

Doma se pogovarjamo kurdsko.« 

Intervju št.5: »Ne, ker znam. Doma se pogovarjamo po makedonsko.« 

Intervju št. 10: »Zelo malo. Samo doma se pogovarjamo. Mam tudi stare učbenike doma.« 

Intervju št. 11: »Ne, samo doma, ki govorimo doma albansko.«  

Intervju št. 14: »Pač berem knjige, ki so v makedonščini, in se pogovarjamo doma v 

makedonščini in imam prijatelje, ki so iz Makedonije in ţivijo tle.«  

 

Intervju št. 29: »Ne. Doma govorimo bosansko. Oči in mami ne razumejo slovensko.« 

 

Eden od vprašanih se svojega maternega jezika ne uči in to kategorija zastopa 3-odstotno. 



Maša Bricl (2019): Počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli, magistrsko delo Pef Ljubljana 

 

 

125  

Intervju št. 3: »Ne.« 

 

Zadnje vprašanje, ki smo ga postavili intervjuvancem v okviru tega vsebinskega sklopa, je, 

ali se ţelijo učiti maternega jezika v okviru šole. S tem vprašanjem poizvedujemo, ali imajo 

učenci ţeljo po boljšem in sistematičnem spoznavanju svojega maternega jezika in s tem tudi 

kulture, v organizirani obliki - v šoli. Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli. 

Tabela 62: Ţelja po učenju maternega jezika 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

ŢELJA PO UČENJU MATERNEGA 

JEZIKA 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV DA MOGOČE/

MALO/ 

NE VEM 

NE 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 1 1 2 4 

II. VIO 5 2 1 2 5 

III. VIO 8 5 0 3 8 

SKUPAJ 17 

 

8 2 7 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 0 1 3 4 

II. VIO 6 4 0 2 6 

III. VIO 3 1 0 2 3 

SKUPAJ 13 5 1 7 13 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 13 3 14 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

43 % 10 % 47 %  

 

Rezultati kaţejo, da ima manj kot polovica, natančneje 43 %, celotnega vzorca ţeljo 

po nadaljnjem učenju in spoznavanju maternega jezika. Desetina vzorca se ni mogla odločiti 

in je dejala, da bi se mogoče učila. S tem drugo kategorijo zastopajo 10-odstotno. Ostalih 47 

% pa je dejalo, da se maternega jezika ne bi učili v šoli. 

8.8.3.1.Interpretacija 

Učence smo vprašali, ali se učijo tudi materni jezik, in če se ga, kje se ga učijo. 

Ugotavljamo, da se skoraj vsi učenci učijo materni jezik neformalno, saj so skoraj vsi učenci 

dejali, da se doma pogovarjajo v maternem jeziku. Tako je natančneje dejalo 93 % (glej tabelo 

61). Eden od intervjuvanih se tudi udeleţuje pouka, kadar obiščejo drţavo izvora, kar smo 

interpretirali kot formalno učenje, medtem ko je eden od intervjuvancev dejal, da se 

maternega jezike ne uči (prav tam). 

Informativno smo poizvedovali tudi, ali bi se učili maternega jezika v šoli, če bi imeli 

to moţnost. Zanimivo je, da so bili učenci glede tega vprašanja razdvojeni. Največ jih je 

dejalo, da se ne bi učili maternega jezika, tako je dejalo kar 47 % vzorca (glej tabelo 62). Le 

nekaj odstotkov manj pa je dejalo, da bi se učili materni jezik, če bi se ta predmet izvajal na 

šoli (prav tam). Neodločenih je bilo 10 odstotkov vprašanih. Med tistimi, ki bi se učili materni 

jezik v šoli, je bilo največ deklet, medtem ko je bilo med tistimi, ki se ne bi učili maternega 

jezika v sklopu šole, enako število deklet in dečkov (prav tam). Da bi se učili materni jezik, je 

dejalo največ učencev iz drugega in tretjega vzgojno–izobraţevalnega obdobja, isto velja za 

učence, ki so dejali, da se maternega jezika ne bi učili v okviru pouka (prav tam).  

8.9.ŢELJE IN NAČRTI ZA PRIHODNOST 

V zadnjem vsebinskem sklopu bomo obravnavali aspiracije učencev priseljencev v 

Sloveniji glede šolanja in nadaljnjega izobraţevanja. Zanimalo nas je, ali imajo intervjuvani 

učenci namen  in ţeljo nadaljevati šolanje po končani osnovni šoli in kaj bi radi postali v 
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ţivljenju, oziroma kaj bi bili radi po poklicu. Konkretna vprašanja smo zasnovali na podlagi 

vnaprej pripravljenih raziskovalnih vprašanj, v okviru katerih se sprašujemo: »Ali imaš 

namen nadaljevati šolanje po zaključku osnovne šole? Kaj bi rad/a postal/a?«  Z odgovori na 

ti vprašanji dobimo tudi vpogled v razmišljanje otrok o njihovi prihodnosti in njihovi osebni 

poklicni ter izobraţevalni viziji. V nadaljevanju so v tabeli najprej predstavljeni rezultati na 

prvo vprašanje. 

Tabela 63: Nadaljevanje šolanja 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

NADALJEVANJE 

ŠOLANJA 

SKUPNO ŠTEVILO 

ODGOVOROV 

DA NE VEM 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 1 3 4 

II. VIO 5 4 1 5 

III. VIO 8 7 1 8 

SKUPAJ 17 12 5 17 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 3 1 4 

II. VIO 6 6 0 6 

III. VIO 3 3 0 3 

SKUPAJ 13 12 1 13 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 24 6 30 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

80 % 20 %  

 

Analiza odgovorov je pokazala, da ima kar 80 % vseh učencev namen oziroma ţeljo 

nadaljevati šolanje. 20 % intervjuvancev je dejalo, da še ne vedo, ali bodo nadaljevali šolanje. 

Z zadnjim vprašanjem pa smo poizvedovali, kakšen poklic bi učenci priseljenci najraje 

opravljali, oziroma v katerem sektorju bi se zaposlili, ko bodo odrasli. Zastavili smo jim 

vprašanje: »Kaj bi rad/a postal/a?« Odgovori učencev so predstavljeni v tabeli.  

Tabela 64: Izbira poklica 

 ŠTEVILO 

UČENCEV 

IZBIRA POKLICA SKUPNO 

ŠTEVILO 

ODGOVOROV 
SEKUNDARNI SEKTOR TERCIARNI 

SEKTOR 

KVARTARNI 

SEKTOR 

 

NE 

VEM 

DRUGO 

D
E

K
L

E
T

A
 

I. VIO 4 0 2 2 1 0 5 

II. VIO 5 0 0 4 0 3 7 

III. VIO 8 0 5 6 1 1 13 

SKUPAJ 17 0 7 12 2 4 25 

F
A

N
T

JE
 

I. VIO 4 1 2 1 0 0 4 

II. VIO 6 2 1 2 0 2 7 

III. VIO 3 1 0 1 0 1 3 

SKUPAJ 13 4 3 4 0 3 14 

UČENCI 

SKUPAJ 

30 4 10 16 2 7 39 

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH UČENCEV 

13 % 33 % 53 % 7 % 23 %  

ODSTOTEK NA ŠTEVILO 

VSEH ODGOVOROV 

10 % 26 % 41 % 5 % 18 % 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v šest kategorij, upoštevajoč gospodarske 

sektorje. Poklice, ki so jih navedli učenci, smo razvrščali med primarni, sekundarni, 

terciarni in kvartarni sektor, nekaj učencev pa je tudi dejalo, da ne vedo, kaj bi radi 

postali, ko bodo odrasli. Prav tako jih je nekaj navedlo poklice, ki se jih ni dalo uvrstiti 
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med sektorje, zato smo jih uvrstili v kategorijo »drugo«. K primarnemu sektorju 

uvrščamo poklice, povezane s kmetovanjem in gozdarstvom. Sekundarni sektor 

opredeljuje poklice, povezane z industrijo, rudarstvom, gradbeništvom in energetiko. K 

terciarnemu sektorju smo uvrstili poklice, ki so povezani s storitveno dejavnostjo, kot so 

trgovina, bančništvo, promet in turizem. Zadnji kvartarni sektor pa zajema poklice, 

vezane na javno upravo, šolstvo, zdravstvo itd. Nekaj učencev je izpostavilo nevsakdanje 

poklice. Slednje smo uvrstili v kategorijo »drugo«.  

 

13 %  vseh vprašanih je izpostavilo poklic, pripadajoč sekundarnem sektorju.  

Intervju št. 22: » …, al pa arhitekt.« 

Intervju št. 23: »Električar.« 

Intervju št. 30: »Strojnik.« 

 

Več kot tretjina vzorca, natančneje 33 %, je izpostavila poklic, vezan na terciarni sektor. 

Intervju št. 1: »Frizerka al pa modni oblikovalec.« 

Intervju št. 4: »Management bi šla. Finančni management.« 

Intervju št. 7: »Kozmetičarka.« 

Intervju št. 17: »Ja ne vem. Mogoče računalniški operater.« 

Intervju št. 18: »Vozil bi kamion.« 

 

Večina intervjuvanih bi opravljala poklic, ki pripada kvartarnem sektorju. Takšen poklic je 

izpostavilo 53 % intervjuvanih. 

Intervju št. 3: »Zdravnica, medicinska sestra al pa kuharica.« 

Intervju št. 5: »Mogoče učitelj.« 

Intervju št. 9: »Zdravnik.« 

Intervju št. 13: »Prej sem hotla bit medicinska sestra, zdej pa fizioterapevtka.« 

Intervju št. 19: »Ne vem. Učiteljica al pa zdravnica.« 

 

Dva posameznika ne vesta, kaj bi postala po poklicu, in tako istoimensko kategorijo zastopata 

7-odstotno. 

Intervju št. 21: »Ne vem.« 

Intervju št. 29: »Ne vem.« 

 

Nekaj učencev, natančneje 23 % vprašanih, pa je izpostavilo poklic, ki ne pripada nobenemu 

sektorju, in smo ga uvrstili v kategorijo »drugo«. 

Intervju št. 2: »Detektivka.« 

Intervju št. 6: »Športnik. Rokometašica.« 

Intervju št. 10: »Bi se lahko učil za tistega, ki gleda za ribami. Zoolog.« 

8.9.1. Interpretacija 

V okviru teme, ki raziskuje ţelje in načrte učencev priseljencev v prihodnosti, smo 

najprej povprašali učence, ali imajo namen nadaljevati učence po končanem osnovnošolskem 

izobraţevanju. Večina učencev je tako pritrdila, da ima namen nadaljevati šolanje. Tako je 

natančneje dejalo 80 % celotnega vzorca (glej tabelo 63), medtem ko je ostali deleţ vzorca 

ostal neodločen. Kar 20 % celotnega vzorca se mi moglo odločiti, ali bodo po končani 

osnovni šoli nadaljevali šolanje. Med tistimi, ki imajo namen nadaljevati izobraţevanje , je 

enako število deklet in fantov, prav tako je največ učencev, izhajajoč iz drugega in tretjega 
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vzgojno–izobraţevalnega obdobja (glej tabelo 63). Pri učencih, ki so ostali neodločeni, je več 

deklet kot dečkov, največ učencev prihaja iz prvega vzgojno–izobraţevalnega obdobja (prav 

tam).   

Ugotavljamo, da imajo tako skoraj vsi učenci namen nadaljevati šolanje, natančneje 80 

%, kar pomeni, da učenci priseljenci prepoznavajo znanje in izobrazbo kot vrednoto in 

sredstvo za doseganje boljših eksistencialnih razmer.  

Z zadnjim vprašanjem v intervjuju smo poizvedovali po poklicih, ki bi jih opravljali 

kot odrasli. Ugotavljamo, da bi se večina učencev, zajetih v vzorec, usmerila v kvartarni 

sektor, torej sektor, vezan na javno upravo, šolstvo, zdravstvo itd. Tako se je odločilo 53 % 

vzorca, torej več kot polovica (glej tabelo 64). Nekoliko manj učencev, natančneje 33 %, je 

izpostavilo poklic, ki spada v terciarni sektor, kamor uvrščamo storitvene dejavnosti, kot so 

trgovina, bančništvo, promet in turizem. Še manj so bili zastopani drugi poklici, ki jih nismo 

uvrstili v nobenega od sektorjev. Druge poklice si je izbralo kar 23 % vzorca, medtem ko so 

bili najmanj zastopani poklici iz sekundarnega sektorja. 7 % vzorca pa je odgovorilo, da ne 

vedo, kaj bi postali po poklicu (glej tabelo 64). Med učenci, ki so izpostavili poklic, izhajajoč 

iz kvartarnega sektorja, je bilo več deklet kot dečkov, za tretjino več, največ učencev je 

prihajalo iz tretjega vzgojno–izobraţevalnega obdobja. Pri tistih, ki so izpostavili poklic iz 

sekundarnega sektorja, so bili sami dečki, medtem ko je bilo pri tistih, ki so omenjali poklice 

iz terciarnega sektorja, več deklet kot dečkov, največ isto iz tretjega vzgojno–izobraţevalnega 

obdobja (glej tabelo 64). Med tistimi, ki so ostali neodločeni, so bila sama dekleta (prav tam). 

Ugotavljamo, da je tako večina učencev, zajetih v vzorec, izbrala poklic, ki spada v 

kvartarni in terciarni sektor, saj skupaj zajemata večino vzorca, oziroma natančneje 86 % 

vzorca. Nekoliko manj priljubljeni poklici so tisti, ki spadajo med sekundarni sektor. Obstaja 

pomemben  deleţ učencev, ki so izpostavili tudi druge poklice, ki jih nismo uvrstili v sektorje 

(glej tabelo 64). Le dve posameznici sta ostali neodločeni glede nadaljevanja šolanja. 

Razvidno je, da so učenci razmišljali o svoji prihodnosti in o tem, kaj ţelijo postati. Večina ţe 

ima pribliţno izbrano in razdelano idejo oziroma ţeljo, kaj ţeli postati v prihodnosti, nekateri 

o tem še razmišljajo. Večina učencev je izbirala poklice na osnovi tega, kaj imajo radi, kaj 

radi počnejo in kaj jim je všeč. Pomembne razlike se med spoloma in vzgojno–

izobraţevalnimi obdobji pojavljajo, pri čemer ugotavljamo, da so pri terciarnem in 

kvartarnem sektorju prevladovala dekleta, medtem ko so večinoma poklice iz sekundarnega 

sektorja izpostavljali dečki (glej tabelo 64). 

9. SKLEP EMPIRIČNEGA DELA 

 

V empiričnem delu smo izhajali iz teţav, ovir in izzivov, omenjenih v teoretičnem delu, s 

katerimi se srečujejo učenci priseljenci prve generacije ob vključevanju v osnovno šolo, pa 

tudi kasneje, med šolanjem. V začetnem delu smo poizvedovali o tem,  kakšne so njihove 

predstave o šoli in izobraţevanju na splošno. Izsledki kaţejo na raznolikost njihovih predstav. 

V splošnem jim šola pomeni kraj izobraţevanja, druţenja, učenja novega jezika pa tudi eno 

od moţnosti za boljšo prihodnost.  Šola jim je ravno zaradi naštetih vidikov pomembna in 

predstavlja pomemben segment v njihovem ţivljenju. 

Odnosi so kot eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na počutje otrok v šoli, 

prav tako raznoliki. Rezultati o odnosu učiteljev z otroki  priseljenci v večini nakazujejo na 

korekten, spoštljiv in asertiven odnos. Predstave otrok o dobrem učitelju so pričakovane. 

Ţelijo si prijaznega učitelja, ki jih spoštuje, sprejema, jim  pomaga v stiski in dobro razlaga 

učno snov. V večini so njihovi učitelji v Sloveniji prijazni, dobri in nudijo pomoč, kadar jo ti 

potrebujejo. Pri primerjavi odnosov med obema obdobjema šolanja ugotavljamo, da je več 
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učencev izpostavilo strogost učiteljev v drţavi izvora kot pri učiteljih v Sloveniji. Obstajajo 

tudi odgovori, ki kaţejo na neprimeren in nestrokoven odnos do učencev. Odnosi z vrstniki 

kaţejo nekoliko večjo diverziteto. V večini izbor sovrstnikov za redko druţenje diferencirajo 

na podlagi njihovega vedenja in njihovih osebnostnih lastnosti. Prijaznost in nudenje pomoči 

sta pomembnejši vodili pri tem. V večini so sošolci prijazni do učencev priseljencev in jim 

pomagajo, a zopet ne vsi. Prisotne so tudi teţave z nekaterimi sošolci v razredu. Večinoma so 

bili to enkratni dogodki, konflikti ali nesporazumi in ne gre za dolgo trajajoča stanja. Večina 

otrok ima lepe spomine na svoje sovrstnike v drţavi izvora. Imeli so dobre odnose, pomagali 

so jim, razumeli so se. Nekaj jih je izpostavilo teţave s posameznimi sošolci. 

Učenci priseljenci sodelujejo med poukom, a na različne načine in v različnem obsegu. 

Način in obseg sodelovanja diferencirajo glede na učni predmet, znanje jezika, ki je potrebno 

pri določenem učnem predmetu, raven motivacije, zanimanja ter učiteljeve spodbude. Večina 

sodeluje na učiteljev poziv, manj je takih, ki sodelujejo samoiniciativno. Najraje sodelujejo 

pri določenih učnih predmetih in v delih učne ure, ki jih razumejo in zanimajo, saj so takrat 

najbolj motivirani. Več kot polovica učencev je vključena v šolsko in obšolsko dejavnost. 

Pomemben del učencev ni vključen v nobeno dejavnost. Prosti čas preţivljajo različno. Način 

preţivljanja prostega časa se diferencira glede na osebni interes, socialno-ekonomski poloţaj 

druţine in številčnost sovrstnikov za popoldansko druţenje. V primerjavi s preţivljanjem 

prostega časa v Sloveniji in drţavi izvora ugotavljamo, da je večji deleţ učencev v drţavi 

izvora preţivljal prosti čas v obliki različnega druţenja s sovrstniki. Takšnega načina je v 

Sloveniji manj. Primanjkljaj se kompenzira z drugačno obliko preţivljanja prostega časa, ki je 

lahko tudi manj kvaliteten, naprimer gledanje televizije ter igranje igric na računalniku in 

telefonu.  

Doma jim nudijo podporno okolje in jih spodbujajo pri učenju in samem šolanju. 

Največkrat so to starši, redkeje sestre, bratje in drugi člani oţje/širše druţine. Pomoč se tudi 

diferencira glede na stopnjo razumevanja jezika in učni predmet. Tam, kjer je potrebno manj 

razumevanja slovenskega jezika, lahko pogosteje pomagata oba starša kot pri predmetih, kjer 

je potrebna boljša raven razumevanja jezika. Največkrat so deleţni učne pomoči v obliki 

razlage in prevajanja ključnih besed v materni jezik za boljše razumevanje naloge. Učencem 

so pomagali tudi v drţavi izvora, a obstaja del učencev, ki je poudaril, da ni potreboval 

pomoči v tolikšnem obsegu kot sedaj. Pomagale so jim večinoma iste osebe kot tu v Sloveniji, 

pri čemer ugotavljamo, da je bil odstotek pomoči matere v drţavi izvora občutno večji kot 

sedaj tu v Sloveniji. Način pomoči se je prav tako diferenciral, saj prevajanje tam, v drţavi 

izvora, ni bilo potrebno. Prisotne so bile tudi bolj konstruktivne in inovativne oblike učne 

pomoči, kot so dodatne naloge z isto učno snovjo in učenje učenja.  

Počutje učencev priseljencev predstavlja osrednjo temo raziskave. Njihovo počutje ob 

vstopu na novo šolo v večini ni bilo dobro. Počutili so se slabo, čudno, bili so vznemirjeni, 

nikogar niso poznali, bilo jih je tudi strah. Njihovo počutje se je sčasoma izboljšalo. Privadili 

so se in spoznali so novo šolo, spoznali so sošolce, ob ustreznem podpornem okolju, ki jim ga 

je nudila šola, se je posledično počasi izboljšalo tudi njihovo počutje. Večina učencev se v 

šoli počuti bolje kot takrat, ko so prišli na šolo, počutijo se dobro, v redu. Večina učencev tudi 

rada hodi v šolo. Med šolanjem v Sloveniji so ţe doţiveli tako dobre kot slabe izkušnje v šoli. 

Dobre izkušnje se najpogosteje nanašajo na lepe spomine iz odnosov s sošolci,  iz šolskih 

izletov, ekskurzij, dogodkov med poukom ali pa na učni uspeh. Doţiveli so tudi slabe 

izkušnje, med katerimi so bili največkrat izraţeni slab učni uspeh, dogodek v razredu, ki se je 

nanašal na neprijaznost, nesramnost, tudi nasilje sošolcev oziroma na konflikt/nesporazum z 

določenimi sošolci. Obstaja pomemben deleţ učencev, ki je dejal, da negativne izkušnje v 

Sloveniji ni doţiveli, oziroma se je ne spomni. V primerjavi počutja v drţavi izvora in 
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Sloveniji je bil le ta v drţavi izvora boljši. Večina učencev se je tam počutila bolje, nekaj jih 

je tudi izrazilo, da so se imeli tam odlično. Obstaja tudi del učencev, ki je dejal, da je bilo 

njihovo počutje v drţavi izvora slabo oziroma ne tako dobro kot tukaj. Tudi tam so bili 

deleţni dobrih in slabih izkušenj. Dobre izkušnje so se večinoma zopet nanašale na odnose s 

sošolci, izlete, dogodke med poukom in učne uspehe. Pri slabih izkušnjah so prevladovali 

učni neuspeh, neprijaznost sošolcev ter  konflikt/nesporazum s sovrstniki. Obstaja pomemben 

deleţ učencev, ki je dejal, da negativne izkušnje v drţavi izvora ni doţivel, oziroma se je ne 

spomni. 

Proces učenja smo pri učencih priseljencih usmerili na raziskovanje učne teţavnosti in 

učne uspešnosti. Pri učenju so učenci zahtevnost slednjega diferencirali glede na učni predmet 

ali učno snov pri določenem predmetu. V Sloveniji je večini učencem najteţja matematika, 

slovenščina in angleščina. Najlaţje področje jim predstavljajo šport, likovna in glasbena 

umetnost. V drţavi izvora so bili rezultati podobni. Za najteţje področje je večina učencev 

določila matematiko, materni jezik in angleščino, medtem ko so za laţja učna področja veljali 

šport, likovna umetnost, glasbena umetnost tudi matematika. Poizvedovali smo tudi po učni 

uspešnosti v Sloveniji, drţavi izvora in ţeleni učni uspešnosti v prihodnje. Učenci priseljenci 

so imeli v drţavi izvora večinoma učni uspeh v zgornji polovici ocenjevalne lestvice (odličen 

in prav dober). Obstaja pomemben deleţ tistih, ki se učnega uspeha v zadnjem razredu v 

drţavi izvora ne spomni. Učni uspeh v Sloveniji kaţe, da se je le-ta poslabšal. Razvidno je, da 

manjši odstotek učencev dosega učni uspeh zgornje polovice ocenjevalne lestvice, v 

primerjavi z drţavo izvora. Povečal se je deleţ dobrega učnega upeha in deleţ učencev, ki so 

ostali v lanskem šolskem letu v Sloveniji neocenjeni. Ţelje glede učnega uspeha učenci 

priseljenci imajo. V večini si ţelijo boljšega uspeha kot prej, velik deleţ je tudi tistih, ki si ţeli 

odličen in prav dober učni uspeh. 

Učenci priseljenci so na različne načine doţiveli prvi stik s slovenščino. Največ jih je 

slišalo slovenski jezik ţe v drţavi izvora, največkrat ob obisku enega od druţinskih članov v 

drţavi izvora. V stik s slovenščino so prišli na različne načine, v drţavi izvora najpogosteje 

preko druţinskih članov, v Sloveniji se je največ učencev prvič srečalo s slovenščino v šoli. 

Izstopajo tudi mediji, ki so jih učenci spremljali in preko njih slišali slovenščino. Slovenskega 

jezika so učence priseljence učili večinoma učitelji in starši, pomembno je poudariti tudi del 

tistih učencev, ki so izpostavili, da so se začeli učiti sami. Večini učencem priseljencem je 

slovenščina teţka (precej/srednje/malo). Obstaja velik del učencev, ki meni, da jim 

slovenščina ni tako teţka. To so učenci, ki so ţe dalj časa v Sloveniji oz. starejši učenci. Glede 

lastnega razumevanja slovenščine imajo realno mnenje. Večina jih razume slovensko, a 

poudarijo, da ne razumejo vedno vsega. Velik del učencev pogosto oz. včasih ne razume 

slovenskega jezika. Učenci se na različne načine učijo materni jezik (formalni in neformalni 

način), vendar ne vsi. Večina učencev se materni jezik še naprej neformalno uči, tako da 

prakticira vsakodnevno rabo maternega jezika doma, ko se pogovarjajo v krogu druţine. 

Veliko učencev ima ţeljo po nadaljnjem spoznavanju maternega jezika, oziroma bi se učili 

maternega jezika v sklopu šole. Podoben odstotek pa je dejal, da se maternega jezika v šoli ne 

bi učil. Obstaja pomemben del tistih, ki se jim nadaljnje učenje maternega jezika ne zdi 

smiselno, ker ga po njihovem mnenju bodisi ţe obvladajo bodisi ga ne potrebujejo v novem 

okolju.  

Glede nadaljnjega šolanja in izobraţevanja imajo pozitivno mnenje. Večina se ima namen 

šolati naprej, prav tako imajo razdelano ţeljo ali vizijo, kaj ţelijo postati, ko odrastejo. 
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III. SKLEP 
Naloga obravnava učence priseljence prve generacije v Sloveniji. Osredinili smo se na 

njihov poloţaj po priselitvi v Slovenijo in ob vstopu v novo šolo. Učenci priseljenci prve 

generacije se največkrat priselijo v novo drţavo skupaj s svojo druţino na podlagi 

zdruţevanja druţin (Viţintin, 2013). V večini primerov se priselijo preostali člani druţine za 

druţinskim članom (največkrat očetom), ki ţe nekaj časa ţivi in dela v tej drţavi. Gre za 

enega najpogostejših načinov priseljevanja otrok k nam, ni pa edini (prav tam). 

Novopriseljeni otroci so s selitvijo v novo, njim nepoznano, okolje soočeni z vrsto novitet, 

izzivov, tudi teţav. Mnoge teţave in ovire, s katerimi se srečujejo ţe pred vstopom v šolo in z 

njim,  so nam začrtale izhodišče za zasnovo in oblikovanje naloge ter raziskave. 

V teoretičnem delu naloge tako najprej raziščemo, kdo so učenci priseljenci in kaj je zanje 

značilno. Predstavimo nekatere najbolj splošne definicije in dokumente, v katerih obravnavajo 

omenjeno populacijo, in opozorimo na pomenska razhajanja, ki prihajajo na tem področju. 

Omenimo tudi zadnje migracijske trende, ki so bili prisotni pretekla leta v Evropi. 

Predstavimo migracijske tokove v Sloveniji in pomembnejše mejnike znotraj tega področja. 

Na osnovi preteklih migracij predstavimo in razlagamo narodnostno sestavo v Sloveniji 

danes.  

S priseljevanjem ljudi v Slovenijo postane integracijska politika drţave aktualna tematika, 

zato se dotaknemo tudi tega področja. Priseljenci oziroma učenci priseljenci so obravnavani 

tudi z zakonskega vidika, zato naredimo tudi pregled slednjega. Predstavimo pomembnejša 

mednarodna in slovenska zakonska določila ter pravice, ki se nanašajo na novopriseljene 

osebe. Slednje je mogoče zaslediti tudi v odgovorih otrok v empiričnem delu, kjer 

poizvedujemo po končnem učnem uspehu v lanskem šolskem letu v Sloveniji. Mnogo otrok je 

ostalih neocenjenih, upoštevajoč 15. in 28. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 

znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013), ki dovoljujeta, da se učencu 

priseljencu prilagodi ocenjevanje največ za dve leti oz. da napreduje v višji razred neocenjen 

iz posameznih predmetov. 

V nadaljevanju smo se v teoretičnem delu osredinili na načine in pristope vključevanja 

učencev priseljencev v osnovno šolo, pri čemer izpostavimo koncept inkluzije, intergracije in 

medkulturnosti. Vsak koncept je zase specifičen, a se med seboj slednji dopolnjujejo tako v 

teoriji kot v praksi. Koncepte tudi predstavimo in razloţimo, kako se realizirajo v šolskem 

okolju.  

V osrednjem delu teoretičnega dela osvetljujemo ključno temo naše naloge, to je počutje 

učencev priseljencev v slovenskem osnovnošolskem prostoru. Počutje učencev priseljencev in 

dejavniki, ki nanj vplivajo, predstavljajo izhodišče za empirični del naloge. V teoretičnem 

delu tako predstavimo splošne definicije počutja. Navedli smo mednarodne primerjave 

počutja otrok in dosedanje, domače in tuje, raziskave o dobrem počutju učencev priseljencev. 

V zaključnem delu omenjene teme smo se dotaknili tudi strategij spodbujanja dobrega počutja 

pri učencih priseljencih. Gre za projekte, ki so predstavljeni kot primeri dobre prakse 

vključevanja omenjenih otrok v šolo. V empiričnem delu tako poizvedujemo po počutju otrok 

v šoli, upoštevajoč primerjalni vidik predhodnega in zdajšnjega šolanja. Ugotavljamo, da je 

počutje otrok v Sloveniji dobro, vendar pa je bilo počutje otrok v drţavi izvora v večini boljše 

kot sedaj v Sloveniji, saj več otrok poroča o odličnem počutju v predhodnem obdobju kot 
sedaj. Hkrati za predhodno šolanje obstaja odstotek učencev, ki pravi, da je bilo njihovo 

počutje slabo, medtem ko za zdajšnje obdobje takšnih odgovorov ni bilo. Mogoče je zaznati 

občutno izboljšanje počutja učencev od časa vstopa v šolo do sedaj. Ob vstopu v šolo je bilo 

počutje večine učencev negativno in slabo, pri poizvedovanju o trenutnem počutju pa takšnih 
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stanj oz. čustev ni zaznati. Razloge za napredek v dobrem počutju otrok je mogoče iskati tudi 

znotraj koncepta  identifikacije otrok s šolo. Rezultati v empiričnem delu kaţejo na doseganje 

določenih pogojev, ki kaţejo na to, da so se učenci, zajeti v raziskavi, kljub mnogim izzivom 

in oviram uspešno identificirali s šolo.  

Izhajajoč iz trditve, da se stopnja identifikacije s šolo kaţe tudi preko vrednotenja šole in 

učnih doseţkov, lahko trdimo, da so učenci, zajeti v raziskavo, dosegli določeno raven 

identifikacije s šolo (Voelkl, 1997). Rezultati kaţejo, da imajo vsi učenci ustvarjeno pozitivno 

podobo o šoli in da s razvili pozitiven odnos do šole in učenja. Prav tako skoraj vsi radi hodijo 

v šolo. V večini učenci dojemajo šolo kot vrednoto, vir znanja, kulture in jo hkrati razumejo 

kot neposrednen pogoj za uspeh, druţenje in prosperiranje v prihodnosti. Doseganje 

identifikacije, upoštevajoč učni doseţek, ni dobro razviden , saj je mnogo učencev izpostavilo 

neocenjenost v lanskem šolskem letu v Sloveniji, zato tega vidika pri identifikaciji ne moremo 

upoštevati. 

Hkrati lahko raven identifikacije vrednotimo tudi preko koncepta pripadnosti šoli, ki 

izhaja iz občutkov učenca, da je pomemben del šolske skupnosti, da se počuti sprejetega in 

spoštovanega (Voelkl , 1997). Ta vidik lahko argumentiramo preko odnosov, ki so jih učenci 

priseljenci razvili z učitelji in s sošolci v Sloveniji. Rezultati kaţejo, da ima večina učencev 

dober odnos z učitelji in s sovrstniki, kar pripomore k temu, da čutijo pripadnost šoli in da 

zmorejo razviti identifikacijo s šolo. Učitelji so na razpolago učencem priseljencem, kadar 

potrebujejo pomoč, pomagajo jim, kadar česa ne razumejo. Pomagajo jim na različne načine 

in v različnem obsegu. Največkrat jim učno snov dodatno razloţijo, pomagajo s prevodom 

besed ali pa nudijo dodatno podporo, kot je dopolnilni pouk. Prav tako  podobno velja za 

sošolce. Sovrstniki jih sprejemajo in nudijo različne oblike pomoči. V večini izbor 

sovrstnikov za druţenje učenci priseljenci diferencirajo na podlagi njihovega vedenja in 

njihovih osebnostnih lastnosti. Prijaznost in nudenje pomoči sta pomembnejši vodili pri tem. 

V večini so sošolci prijazni do učencev priseljencev in jim pomagajo, a zopet ne vsi. 

Izpostaviti je potrebno tudi odgovore tistih otrok, ki nakazujejo na nestrokoven in neprimeren 

odnos učiteljev do določenih otrok, kot je odtegnitev pomoči, ter odgovore, ki govorijo o 

socialnem izključevanju in nesprejemanju s strani določenih sošolcev v Sloveniji. Takšni 

odgovori so prisotni tudi za obdobje predhodnega šolanja v drţavi izvora.  

V okviru empiričnega dela naloge smo si zastavili raziskovalna vprašanja, ki se dotikajo 

tudi drugih področij vključevanja učencev priseljencev v šolo. Ob tem smo pri izbranih 

raziskovalnih vprašanjih upoštevali tudi vidik predhodnega šolanja za namene primerjave in 

odkrivanja morebitnih razlik med predhodnim in zdajšnjim šolanjem. 

Med drugimi smo v teoretičnem delu govorili tudi o tem, da dobra šolska klima pozitivno 

vpliva na dobro počutje otrok in slednje posledično pripomore k doseganju višje stopnje 

identifikacije otrok s šolo (Maxwell, Reynold, Lee, Subasic in Bromhead, 2017). Zato smo v 

raziskavi poizvedovali tudi, v kolikšni meri se učenci priseljenci vključujejo v šolske in 

obšolske dejavnosti. Ugotavljamo, da  obliko in obseg sodelovanja diferencirajo glede na učni 

predmet, stopnjo znanja jezika, ki je potrebna pri določenem učnem predmetu, raven 

motivacije, zanimanja ter odzivnost učitelja, da jih vključi v sam proces. Večina učencev 

priseljencev v Sloveniji sodeluje na učiteljev poziv, manj je učencev, ki sodelujejo 

samoiniciativno. Največkrat sodelujejo pri določenih  predmetih in v fazah učne ure, ki jih 

razumejo in zanimajo, saj so takrat najbolj motivirani. Vključujejo se v šolske in obšolske 

dejavnosti, pri čemer izstopajo športne aktivnosti. Pomembno je omeniti tudi velik del 

učencev, ki ni vključen v nobeno dejavnost.  
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Uspešna vključitev učencev v novo okolje je hitrejša ob ustreznem domačem podpornem 

okolju, ki učencu daje varnost in pomoč, ki jo potrebuje, da se opolnomoči za funkcioniranje 

v novem okolju (Glogovčan 2015). Tako smo poizvedovali, ali so učenci doma deleţni 

pomoči in podpore, kdo je vir pomoči in podpore ter v kakšni obliki so ju deleţni. Rezultati 

kaţejo, da so učenci priseljenci doma deleţni pomoči, kolikor jim jo lahko starši in drugi člani 

(bratje, sestre idr.) nudijo, upoštevajoč stopnjo razumevanja jezika in učni predmet, ki 

omenjeno zahteva. Najpogostejši obliki pomoči doma sta razlaga in prevajanje posameznih 

besed. Pojavljajo se razlike s predhodnim šolanjem, saj učenci v drţavi izvora niso 

potrebovali pomoči v tolikšnem obsegu kot sedaj.  

V teoretičnem delu naloge smo pisali tudi o teţavah in ovirah na jezikovnem področju, s 

katerimi se soočajo učenci po priselitvi v Slovenijo. V raziskavi smo tako poizvedovali, kako 

se učenci priseljenci opredeljujejo glede slovenščine. Poizvedovali smo po prvem s stiku s 

slovenščino, oceni teţavnosti jezika in subjektivni oceni stopnje razumevanja slovenščine. 

Povprašali smo jih tudi glede ţelje po nadaljnjem učenju materinščine. Pri tem ugotavljamo, 

da je imela večina učencev stik s slovenščino ţe v drţavi izvora. Skoraj vsi intervjuvani so 

mnenja, da  je slovenščina teţka, pri čemer izpostavljajo različne stopnje teţavnosti. Obstaja 

tudi del učencev, ki menijo, da slovenščina ni tako teţka. Pri oceni razumevanja slovenščine 

večina navaja, da razume slovensko, a še vedno so prisotne situacije, ko ne razumejo vedno 

vsega. Glede uporabe maternega jezika skoraj vsi navajajo, da ga govorijo v domačem okolju, 

hkrati pa večina ne vidi smisla oziroma navaja, da nima ţelje po nadaljnjem učenju 

materinščine, saj po njihovem mnenju ţe dosegajo zadovoljivo stopnjo znanja maternega 

jezika in se jim nadaljnje učenje materinščine ne zdi potrebno.  

Stopnja razumevanja jezika nedvomno v večji meri vpliva tudi na proces učenja, zato nas 

je zanimal tudi vidik učne teţavnosti in učne uspešnosti na koncu šolskega leta. Ugotavljamo, 

da je v Sloveniji večini učencem najteţja matematika ter jezikovni predmeti: slovenščina in 

angleščina. Najlaţje področje jim predstavljajo nejezikovna področja: šport, likovna in 

glasbena umetnost. Podobni rezultati veljajo za predhodno obdobje šolanja. Za najteţje 

področje je večina učencev določila matematiko in jezikovne predmete (materni jezik in 

angleščino), medtem  ko so za laţja učna področja izpostavili nejezikovne predmete (šport, 

likovno umetnost, glasbeno umetnost, tudi matematiko). 

Pri učni uspešnosti se prav tako kaţe vidik identifikacije s šolo, saj Voelkl (1997) omenja 

tudi vidik identifikacije s šolo, ki se kaţe skozi stopnjo doseganja šolskih rezultatov. Pri tem 

lahko trdimo, da intervjuvani učenci dosegajo določeno stopnjo identifikacije s šolo, saj je 

skoraj polovica učencev, zajetih v raziskavo, v lanskem šolskem letu v Sloveniji dosegala 

zavidljiv uspeh, in sicer odličen in prav dober končni učni uspeh. Pomemben deleţ učencev je 

ostal v lanskem šolskem letu neocenjen, upoštevajoč aktualno zakonodajo. Zadnji vidik, ki 

smo ga upoštevali v empiričnem delu,  je nadaljevanje šolanja po končani osnovni šoli. 

Ugotavljamo, da ima večina učencev namen nadaljevati šolanje, ko končajo osnovno šolo, pri 

čemer se večina učencev nagiba k zaposlitvi v kvartarnem, manj v terciarnem sektorju. 

Izhajajoč iz rezultatov, lahko zaključimo, da se večinski deleţ učencev priseljencev v 

slovenski osnovni šoli počuti dobro. Počutijo se sprejete in ob obstoječem podpornem okolju 

zmorejo razviti določeno raven identifikacije s šolo. Pojavljajo se tudi pomembnejše razlike, 

upoštevajoč predhodno obdobje šolanja, ki jih kaţe upoštevati ob vključevanju v novo šolo. 

Predvsem pa rezultati raziskave, ki nakazujejo in opozarjajo na pomanjkljivosti in šibke točke 

obstoječega stanja, nudijo izhodišče za izboljšave v bodoče.   
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V. PRILOGE 

 
VPRAŠALNIK 

1. ŠOLA 

Kako bi nekomu razloţil, kaj je to šola?  

Misliš, da je pomembno, da hodimo v šolo, da se učimo? Zakaj? 

Ali sta šola in učenje pomembna zate? Kaj ti pomenita? 

 

2. ODNOSI 

2.1. UČITELJI 

Kako si predstavljaš dobrega učitelja/učiteljico? (Opiši jo.) 

Kakšen/Kakšna je tvoj/tvoja učitelj/učiteljica? (Opiši jo.) 

Ti učitelji pomagajo, kadar česa ne razumeš? (Kako ti pomagajo? Navede naj primere.) 

Ti kateri učitelji tudi ne pomagajo? (Naj navede konkretne primere.) 

So učitelji prijazni do tebe? (Navede naj kakšen primer.) 

So kateri učitelji tudi neprijazni do tebe? (Naj navede primer.) 

 

Kakšni pa so bili učitelji prej, preden si prišel/prišla v Slovenijo? 

Kakšen/kakšna je bil/a tvoj/tvoja učitelj/učiteljica? (Opiši ga/jo.) 

So ti učitelji pomagali pri učenju? Kako so ti pomagali? 

So bili tudi učitelji, ki ti niso pomagali? (Navede primere.) 

So bili prijazni? (Navede primere, kako so bili prijazni.) 

So bili tudi učitelji, ki niso bili prijazni? (Navede primere.) 

 

2.2. VRSTNIKI 

S kom se v razredu največ druţiš/igraš/pogovarjaš? (Navede primere – imena, način 

druţenja.) 

S kom se najmanj/redko druţiš/igraš/pogovarjaš? (Navede primere – imena, način druţenja.) 

Ali ti sošolci pomagajo, kadar česa ne razumeš? (Kako ti pomagajo? Primeri.) 

So tudi sošolci, ki ti ne pomagajo? (Naj navede primere – vsebinske, konkretne.) 

Ali so sošolci prijazni do tebe? (Naj navede primere.) 

Ali so tudi sošolci, ki do tebe niso prijazni? (Naj navede primere.) 

 

Kakšni so bili sošolci prej, preden si prišel/prišla v Slovenijo? 

S kom si se v razredu največ druţil/a, igral/a in pogovarjal/a? (Navede primere, način 

druţenja.) 

S kom si se najmanj/redko igral/a, pogovarjal/a in druţil/a? (Navede primere, načine 

druţenja, zakaj.) 

Ali so ti sošolci pomagali, kadar česa nisi razumel? (Navede primere, kako so pomagali.) 

So bili tudi sošolci, ki ti niso pomagali? (Navede primere.) 

Ali so bili sošolci prijazni do tebe? (Navede primere.) 

Ali so bili tudi sošolci, ki do tebe niso bili prijazni? (Navede primere.) 

 

3. VKLJUČENOST V ŠOLSKE/RAZREDNE DEJAVNOSTI 

Ali sodeluješ med poukom? Kdaj, v katerih primerih? (Ali samo, kadar si kaj vprašan/a, ali 

tudi kdaj drugič?) 

Ali si vključen/a v kakšno šolsko ali obšolsko dejavnost? Katero? 
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Kako preţivljaš prosti čas? 

 

Kako si preţivljal/a prosti čas prej, preden si prišel/prišla v Slovenijo? 

Ali si sodeloval/a med poukom? Kdaj, v katerih primerih? (Naj jih navede.) (Ali samo, kadar 

si kaj vprašan/a, ali tudi kdaj drugič?) 

Ali si bil/a vključen/a v kakšno šolsko ali obšolsko dejavnost? Katero? 

Kako si preţivljal/a prosti čas prej, preden si prišel/prišla v Slovenijo? 

 

4. OBLIKE POMOČI IN PODPORE 

Kdo ti pomaga doma, če česa ne veš ali ne razumeš? Kako ti pomaga? 

Kdo ti je pomagal prej, preden si prišel/prišla v Slovenijo? Kako so ti pomagali? 

 Raziskovalno vprašanje 

Ali so učenci priseljenci prve generacije deleţni pomoči in podpore? Kdo jim nudi pomoč in 

v kakšni obliki? 

 

5. POČUTJE V ŠOLI 

Kako si se počutil, ko si prvič prišel/prišla v šolo v Sloveniji? 

Kako se počutiš sedaj v šoli in v razredu? 

Rad/a hodiš v šolo? 

Se spomniš kakšne dobre izkušnje, ki si jo doţivel/a v šoli? (Navede primere.) 

Si doţivel/a tudi kakšno slabo izkušnjo v šoli?  (Navede primere.) 

 

Kako si se počutil/počutila v razredu, ki si ga obiskovala prej, preden si prišel/prišla v 

Slovenijo? 

Se spomniš kakšne dobre izkušnje, ki si jo doţivel/a v šoli? (Primeri.) 

Si doţivel/a tudi kakšno slabo izkušnjo v šoli (Primeri.) 

 

6. UČENJE 

6.1. TEŢAVNOST/ZAHTEVNOST 

Kaj ti je pri učenju najteţje?  

Kaj ti je pri učenju najlaţje? 

Kaj ti je bilo v prejšnji šoli, pred prihodom v Slovenijo, pri učenju najteţje? 

Kaj ti je bilo v prejšnji šoli, pred prihodom v Slovenijo, pri učenju najlaţje? 

 

6.2. UČNA USPEŠNOST 

Kakšen je bil tvoj učni uspeh, preden si prišel/prišla v Slovenijo? 

Kakšen uspeh si imel/a v lanskem šolskem letu  tukaj, v Sloveniji? 

Kakšen učni uspeh si ţeliš prihodnje leto? 

 

7. JEZIK 

Kje si se prvič srečal/a s slovenščino?  

Kdo te jo je prvi naučil? 

Ali ti je slovenščina teţka? 

Ali razumeš slovensko? 

Ali se učiš tudi materni jezik? Kje? 

Bi se učil/a materni jezik v šoli? 
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8. ŢELJE IN NAČRTI ZA PRIHODNOST 

Ali imaš namen nadaljevati šolanje  po zaključku osnovne šole?  

Kaj bi rad/a postal/a? 
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VI. SOGLASJE STARŠEV 

 


