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“Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice, poleti do 

zrele pšenice, jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, v knjigi do 

zadnje vrstice, v življenju do prave 

resnice, v sebi do rdečice čez eno in 

drugo lice. A če ne prideš ne prvič, ne 

drugič do krova in pravega kova 

poskusi: vnovič in zopet in znova.” 
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POVZETEK 
 

Zaradi povečanih migracijskih tokov se v šolah vedno pogosteje srečujejo učenci 

različnih etničnih, verskih in kulturnih pripadnosti. Vsem učencem morajo biti 

omogočene enake moţnosti za učenje, napredovanje in doseganje najboljših moţnih 

rezultatov.  

 

Diplomsko delo vsebuje teoretični in empirični del. Teoretični je razdeljen na sedem 

vsebinskih sklopov, ki obravnavajo različne vidike problematike izobraţevanja otrok 

priseljencev. V teoretičnem delu so predstavljene narodne skupnosti v Sloveniji s 

poudarkom na manjšinah, katerih poloţaj je pojasnjen skozi pojem multikulturalizma. 

Natančno je pojasnjena posameznikova etnična identiteta in predsodki. Obravnavan je 

odnos slovenske druţbe do pripadnikov etničnih skupin, poloţaj otrok priseljencev in 

teţave teh otrok, ki ne morejo prikriti niţjega socialnega in kulturnega poloţaja, 

slabšega znanja jezika, slabšega učnega uspeha v šoli ... Posledično so nenehno 

izpostavljeni različnim oblikam odkrite in prikrite diskriminacije. Posebna pozornost je 

namenjena problematiki dvojezičnosti v šolah.  

V empiričnem delu je problematika otrok priseljencev obravnavana z vidika učiteljev. 

Učitelji iz različnih ljubljanskih osnovnih šol so odgovarjali na vprašanja, kot so: 

kakšen učni uspeh opaţajo pri otrocih priseljencev; katere so ovire, ki jim oteţujejo 

doseganje učnih ciljev; kakšno je njihovo stališče do učenja slovenščine in materinščine 

ter do vključevanja vsebin o kulturah manjšin v pouk; kako ocenjujejo lastno znanje, ki 

so ga pridobili v času šolanja, za poučevanje v večkulturnem razredu. Analiza 

odgovorov je pokazala, da večina učiteljev opaţa pri otrocih priseljencev niţji učni 

uspeh. Pri tem so izpostavili njihovo slabše znanje slovenščine ter izrazili mnenje, da bi 

k uspehu pripomoglo prilagojeno učenje slovenščine. Večina učiteljev meni, da v času 

šolanja ni dobila dovolj znanja za poučevanje v večkulturnem razredu. Usklajeni pa so 

tudi v mnenju, da je treba s kulturami manjšin seznanjati učence manjšin ter druge 

učence in učitelje.  

 

KLJUČNE BESEDE:  

Etnična identiteta, predsodki, otroci priseljencev, multikulturnost, izobraţevanje 

učiteljev, materni jezik. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

As a consequence of enlarged migration flows it is more and more common for children 

of different ethnical, religious and cultural backgrounds to meet in schools. All students 

must have equal conditions to learn, progress and achieve the best possible results. 

 

This thesis includes a theoretical and an empirical part. The theoretical part is divided in 

seven content sections dealing with various aspects of the education problem of migrant 

children. Theoretical part focuses on the national groups in Slovenia with emphasis on 

minorities, whose position is explained though the term of multiculturalism. One’s 

ethnical identity, prejudice, stereotyping, discrimination and stigma areexplained in 

detail. Emphasis has been put on the attitude of Slovene society to the members of 

ethnic groups, the position of migrant children and especially problems of the children 

unable to conceal the lower social and cultural status, poor language knowledge, 

unsifficienteducational success in school etc., and are therefore constantly exposed to 

various forms of visible and invisible discrimination. Special attention is given to the 

issue of bilingualism in schools. Thempirical part addresses the issue of migrant 

children from teachers’ perspective. Teachers from different primary schools in 

Ljubljana have answered questions, e.g. “What kind of learning outcomes of migrant 

children are observed? What are the obstacles which hinder the achievement of learning 

objectives? What is their attitude toward learning the Slovenian language and the 

mother tongue and toward the integration of contents about the culture of minorities in 

the teaching? How do they asses knowledge the acquired during their schooling to teach 

in a multicultural classroom?” The analysis showed that most teachers noticed lower 

learning outcomes among migrant children. The teachers have mentioned their poor 

knowledge of Slovenian language and expressed the opinion that personalized learning 

of Slovenian language would contribute to their success. Majority of teachers believe 

that they didn't get enough knowledge to teach in a multicultural classroom during their 

education and that the cultures of minorities should be disseminated among minority 

students as well as other students and teachers.   

 

KEYWORDS: 

Ethnic identity, prejudice, migrant children, multiculturalism, teachers education, 

mother tongue 
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1. UVOD 
 

V času, ko sem vzporedno s študijem izvajala dodatno strokovno pomoč na več 

ljubljanskih osnovnih šolah, sem ugotovila, da jih je med temi otroki precej iz 

migrantskih druţin. Opazila sem, da so ti otroci pogosto označeni kot teţavni, 

problematični, se teţko vključujejo ali pa imajo svoje ločene skupine. Vtis je bil tudi, da 

imajo povprečno niţje ocene kot njihovi vrstniki slovenske narodnosti. To je veljalo 

posebej za otroke iz druţin, ki so emigrirale iz drţav nekdanje Jugoslavije.  

 

Vse to je porajalo veliko vprašanj. Kot prvo, zakaj so (vsaj povprečno) otroci 

priseljencev v šoli manj uspešni? In naprej, kako bi bilo mogoče njihov učni uspeh 

izboljšati? Zakaj so pogosteje agresivni in prihajajo v konfliktne situacije? Kako bi bilo 

moţno izboljšati njihovo vedenje? Kako nanje vplivajo predsodki in stereotipi, ki so jim 

podvrţeni? Ali so učitelji ustrezno usposobljeni za delo s temi otroki? Ţelja po 

razrešitvi teh vprašanj je botrovala moji odločitvi za temo diplomskega dela. 

 

Začetna poglavja razjasnjujejo osnovne pojme in dejstva, brez katerih je strokovna 

obravnava teme nemogoča: govora je o narodnih skupnostih v Sloveniji, 

multikulturalizmu, etnični identiteti, vrstah nestrpnosti itd.  

Poglavja v nadaljevanju so daljša in namenjena bolj specifičnim temam: kakšne so 

splošne značilnosti otrok priseljencev; kaj je značilno za dvojezičnost, kakšne so 

psihosocialne in kulturne razseţnosti dvojezičnosti, kako dvojezičnost vpliva na 

kognitivni razvoj otrok itd.; kaj je interkulturna pedagogika in kakšen bi moral biti 

interkulturni kurikulum ... 

 

Poglavje o interkulturni pedagogiki je najdaljše, saj se razširi na mnoga področja. 

Govora je o poučevanju učnega jezika, učenju maternega jezika, pravilnih pristopih za 

učenje v večkulturnem razredu ter o predsodkih učiteljev in pomembnosti 

premagovanja le-teh.  

 

V teoretičnem delu sem navedla nekatere od dosedanjih raziskav, ki problematiko 

migrantskih otrok v šolah obravnavajo s stališča učiteljev in pedagoških delavcev, v 

empiričnem pa sem dodala še svoj tovrstni raziskovalni prispevek. Anonimna anketa, v 

kateri je sodelovalo 95 učiteljev iz ljubljanskih osnovnih šol, je pokazala, da večina 
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učiteljev opaţa pri otrocih priseljencev niţji učni uspeh, pri čemer so izpostavili njihovo 

slabše znanje slovenščine ter izrazili mnenje, da bi prilagojeno učenje slovenščine lahko 

pripomoglo k uspešnejšemu šolanju. Vseeno je bila več kot polovica učiteljev mnenja, 

da je šolanje v kulturno mešanih razredih za otroke prednost. Posebej pomembno pa se 

mi zdi, da je na sklepno vprašanje, ali je znanje, ki so ga o poučevanju v večkulturnem 

razredu pridobili med študijem, zadostno, skoraj tri četrtine anketiranih učiteljic in 

učiteljev odgovorilo nikalno. 
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2. NARODNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI 
 

Na ozemlju Slovenije ţivi veliko neslovenskih etničnih manjšin, ki jih lahko razdelimo 

na zgodovinske narodne manjšine (avtohtone narodne skupnosti) in »nove« narodne 

skupnosti. Italijanska in madţarska narodna skupnost sta zgodovinski narodni manjšini. 

Pripadniki narodov nekdanje skupne jugoslovanske drţave, ki so se predvsem iz 

ekonomskih razlogov v Slovenijo priseljevali v celotnem obdobju njenega obstoja, 

posebej intenzivno od sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja, so pripadniki »novih« 

narodnih skupnosti. (Komac, 2007, str. 1) 

 

Pripadniki »novih« narodnih skupnosti se nekoliko razlikujejo od »klasičnih« 

priseljencev, kot so npr. Slovenci v ZDA ali Turki v Nemčiji. Njihova posebnost je v 

tem, da sta se njihov poloţaj in samorazumevanje v razmeroma kratkem času radikalno 

spremenila. V času najobseţnejšega priseljevanja v Slovenijo, v sedemdesetih letih 20. 

stoletja, so bile namreč prihajajoče osebe in druţine iz Bosne in Hercegovine, Kosova, 

Srbije in od drugod povsem polnopravni drţavljani iste drţave in mnogi so prihajali v 

Slovenijo za izrecno dobrobit takratne skupne drţave oz. za dobrobit Republike 

Slovenije, ki je tovrstno selitev izrazito potrebovala in jo spodbujala. V obdobju nekaj 

mesecev ali let, ko je potekalo osamosvajanje Slovenije, pa se je mnogim izmed njih 

naenkrat spremenil poloţaj - postali so neenaki ostalim prebivalcem Slovenije. 

Poglavitna sprememba, ki se drugim, klasičnim priseljencem pripeti s »potovanjem«, se 

je našim priseljencem zgodila s političnim dejanjem drţave. Ob burnih političnih in 

nasilnih dogajanjih v sosedstvu se je močno okrepilo narodnostno zavedanje Slovencev 

in hkrati okrepilo zavračanje pripadnikov drugih narodnosti nekdanje Jugoslavije. 

Mnogi med njimi so se znašli v precepu med svojo delovno in osebno eksistenco, ki je 

bila vezana na Slovenijo, ter sorodstveno, lastniško, simbolično, kulturno in drugačno 

navezanostjo na območja, ki so ostala zunaj Slovenije in so se morda tudi drţavno 

preoblikovala. Zaradi teh dogajanj se je pri nekaterih priseljencih nepričakovano 

okrepila navezanost na narodnost. Ta se kaţe v ponovni praksi uporabe jezika svoje 

narodnosti, v različnih kulturnih praksah (npr. poslušanje glasbe) in okrepljenem (ali pa 

naenkrat bolj »zmedenem«) narodnostnem samozavedanju in opredeljevanju. (Dekleva, 

2002, str. 9) 
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V zadnjem popisu prebivalstva Statističnega urada Republike Slovenije se je 2258 ljudi 

opredelilo za pripadnike italijanskega naroda, 6243 za pripadnike madţarskega naroda, 

za Rome 3246 prebivalcev. Za Srbe se je opredelilo 38964 prebivalcev, za Hrvate 

35642 prebivalcev, za Bošnjake 21542 prebivalcev, Muslimane 10467, za Albance 6186 

prebivalcev, za Makedonce 3972 in za Črnogorce 2667. Prebivalci ostalih narodnosti so 

precej manj zastopani. 16,97 % prebivalcev, ki ţivijo v Sloveniji, se ne opredeljuje za 

pripadnike slovenskega naroda. Podatki o materinem jeziku se nekoliko razlikujejo:  

87,7 % ljudi je opredelilo slovenščino kot svoj materni jezik, 12,3 %  prebivalcev pa 

ima druge materine jezike. (Popis 2002) 

 

Slovenska ustava iz leta 1991 ne vsebuje določb o posebnih pravicah »novih« etničnih 

manjšin in njihovih pripadnikov. Ustava določa načelo enakosti pred zakonom in 

prepoved diskriminacije (14. člen); pravico do svobodnega izraţanja pripadnosti 

svojemu narodu ali narodni skupnosti; pravico, da vsakdo svobodno goji in izraţa svojo 

kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo (61. člen); pravico do uporabe svojega jezika in 

pisave pri uresničevanju svojih pravic in dolţnosti ter v uradnih postopkih (62. člen); 

prepoved spodbujanja narodne, rasne, verske ali druge neenakopravnosti ter 

razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti (63. 

člen).  
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3. MULTIKULTURALIZEM 
 

Z migracijami ali selitvami v najširšem pomenu besede je tesno povezan pojem 

multikulturalizma. Izraz se uporablja v več različnih kontekstih in pomenih, saj lahko: 

a) označuje neko konkretno druţbeno stvarnost, ko se več etničnih skupnosti nahaja v 

isti drţavi (za kar se uporablja pojem multikulturalnost), 

b) označuje specifične odnose med različnimi etničnimi skupnostmi, ki se nahajajo v isti 

drţavi (za kar se uporabljajo tudi pojmi kulturni pluralizem, interkulturalizem in 

transkulturalizem).  

c) pomeni politični program oz. gibanje za spremembo obstoječih odnosov ali odnos 

uradne politike do priseljencev. (Lukšič-Hacin, 1999, str. 133) 

 

Pogosto slišimo frazo 'uspešna integracija'. Kot pojasnjuje Roter, se izraz ne nanaša 

zgolj na urejanje druţbeno-ekonomskega poloţaja imigrantov in etničnih manjšin, 

ampak tudi na zagotavljanje določenih pravic na drugih področjih - zlasti na kulturnem 

in političnem področju. Za uspešno integracijo je potrebno soglasje novih manjšinskih 

skupnosti in večinskega prebivalstva, kajti integracija ni enostranski proces, ki se 

nanaša le na pripadnike etničnih manjšin.  

Nove manjšinske skupnosti imajo podrejen poloţaj v druţbi/drţavi. Etničnim 

skupnostim, ki so v takšnem poloţaju, niso zagotovljene enake moţnosti za ohranjanje 

svojih posebnosti ter značilnosti svoje etnične identitete. (Roter, 2004, str. 199-204) 

 

Značilnost modernih druţb je zaznamovanost z globoko različnostjo, zato je potrebno 

nadgraditi pozornost, namenjeno skupnim pravicam z dodatno pozornostjo do 

kulturnega pluralizma in z diferenciranimi pravicami za posamezne skupine. V 

preteklosti se za to različnost niso menili ali pa so jo zadušili z modeli »normalnega 

drţavljana«, temelječih na atributih telesno sposobnega heteroseksualnega belskega 

moškega. Tisti, ki so se oddaljili od tega modela normalnosti, so bili podvrţeni 

izključitvi, marginalizaciji, prisilnemu molku ali asimilaciji. Nekoč izključene skupine 

(rasno, kulturno, spolno, zaradi omejene sposobnosti gibanja ali drugačne spolne 

usmeritve) danes niso več pripravljene ostati na obrobju le zato, ker se od modela 

»normalnega« drţavljana razlikujejo, pač pa zahtevajo inkluzivnejšo razumevanje 

drţavljanstva, ki bo njihovo identiteto pripoznalo (ne pa stigmatiziralo) in ki bo njihovi 

različnosti prišlo naproti (ne pa izključevalo).  
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V zahodni demokraciji obstajata dve mogočni hierarhiji: ekonomska in statusna. Slednja 

dodeljuje višji status kristjanom, heteroseksualnem in telesno sposobnim belim moškim. 

Statusna hierarhija se odraţa v zgodovini diskriminatornih zakonov proti skupinam 

niţjega statusa ter njihovi vztrajni neopaznosti in stereotipni obravnavi v medijih, šolah, 

muzejih in drţavnih simbolih. Boji proti statusnim hierarhijam porajajo politiko 

pripoznavanja, ki je podlaga sedanje mobilizacije gejev, verskih manjšin, priseljencev in 

narodnih manjšin. (Kymlicka, 2005, str. 457- 470) 

 

Politika pripoznavanja usmerja pozornost na kulturne nepravičnosti, ki so ukoreninjene 

v druţbenih vzorcih reprezentacije, interpretacije in komunikacije. Te nepravičnosti 

obsegajo, kot navaja Kymlicka, tri glavne pojave. Prvi je kulturno gospostvo, ko je 

manjšina podvrţena vzorcem interpretacije, ki so del prevladujoče kulture. Sledi 

neprepoznavnost, neopaznost v avtoritativnih komunikacijskih praksah kulturne sredine. 

Zadnji pojav je nespoštovanje, se pravi podcenjevanje v stereotipnih javnih kulturnih 

predstavah in vsakdanjih stikih. Tarča politike pripoznavanja so tako statusne skupine, 

ki so v druţbi manj cenjene, uţivajo manj časti in prestiţa kakor druge skupine. 

Protiukrep tem nepravičnostim je kulturna ali simbolna sprememba, ki poskuša doseči 

pozitivnejše vrednotenje identitete in kulturnih proizvodov omalovaţevanih skupin ali 

pozitivno vrednotenje kulturne različnosti. Politika pripoznavanja si prizadeva afirmirati 

različnost skupin. (Kymlicka, 2005, str. 465) 

 

Priseljenske skupine so sprejele pričakovanja, da se bodo integrirale v večinsko kulturo 

ter razumejo, da bodo njihove ţivljenjske moţnosti in moţnosti njihovih otrok povezane 

z udeleţbo v večinskih institucijah. Kljub temu pa si prizadevajo za tolerantnejše in 

»multikulturne« integracijske pogoje. Vztrajajo, da morajo imeti svobodo ohranjanja 

raznoraznih vidikov njihove etnične dediščine in svobodo druţenja drug z drugim za 

ohranitev etničnih običajev tudi po tem, ko se integrirajo v skupinskih institucijah, ki 

delujejo v večinskem jeziku. V zahtevah priseljencev po bolj nepristranskih 

integracijskih pogojih so običajno dve temeljni prvini: 

1. Treba je sprevideti, da je integracija teţaven in dolgotrajen proces, ki poteka 

medgeneracijsko, zato priseljenci pogosto potrebujejo posebne ugodnosti (npr. storitve 

v maternem jeziku).  

2. Zagotovljeno mora biti, da skupne institucije, v katere naj bi se priseljenci integrirali 

pod pritiskom, poskrbijo za enako stopnjo spoštovanja, pripoznavanja in prilagojenosti 
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identitetam in praksam priseljencev, kakor so po tradiciji poskrbele za identitete in 

prakse večinske skupine.  

Če ţelimo zagotoviti, da bodo liberalne drţave priseljencem zagotovile nepristranske 

integracijske pogoje, je potrebno  raziskati druţbene institucije. Ugotoviti moramo, ali 

njihova pravila in simboli postavljajo priseljence v slabši poloţaj. Raziskati je potrebno 

tudi oblačilne kodekse, javne praznike itd. ter podobo manjšin v šolskih učnih načrtih in 

medijih. Ugotoviti je treba, ali je ta podoba stereotipna in ali je prispevek priseljencev k 

nacionalni zgodovini in svetovni kulturi zadostno priznan.  

(Kymlicka, 2005, str. 495- 498) 
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4. ETNIČNA IDENTITETA 
 

Tajfet (cit. po Ule, 2009, str. 403-404) definira socialno identiteto posameznika kot tiste 

pozitivne ali negativne vidike samopodobe neke osebe, ki izhajajo iz pripadnosti 

različnim socialnim skupinam. Spoznanje, da ljudje stremimo k pozitivni samopodobi 

in samospoštovanju je osnova teorije socialne identitete. Druga predpostavka te teorije 

je, da se socialna identiteta gradi na osnovi primerjav med različnimi socialnimi 

kategorijami. Do pozitivne identitete lahko pridemo le z vzpostavljanjem pozitivnih 

razlik. Sebe in svojo skupino vrednotimo bolj pozitivno kot druge osebe ali skupine. 

Zato ljudje teţimo k temu, da dajemo tistim skupinam in socialnim kategorijam, h 

katerim se prištevamo, pozitivno vrednost. Po Tajfetu anonimnost posameznikov 

povzroča potrebo po razlikovanju, po prepoznavnosti. Edino sredstvo, ki je na 

razpolago, je skupinska pripadnost.  

 

Posameznik se umesti v neko skupino tako, da se intelektualno in čustveno identificira z 

drugimi člani svoje skupine in s cilji te skupine, po drugi strani pa se diferencira od 

drugih skupin. Vseskozi tudi vrednoti prestiţ svoje lastne skupine in ga primerja s 

prestiţem drugih skupin. Rezultat takšnega medskupinskega primerjanja pomembno 

prispeva k samospoštovanju. Zato je socialna identiteta tudi rezultat procesa 

medskupinskega primerjanja in ne zgolj znotraj skupinskega primerjanja. (Ule, 2009, 

str. 404) 

 

Etnična identiteta predstavlja skupinski vidik posameznikove identitete in je povezana s 

posameznikovo potrebo po druţenju. (Juţnič, 1993, str. 155) 

Je »podedovana« skupinska identifikacija. Posameznik je rojen v določeni skupnosti in 

so mu v procesu interkulturacije/socializacije predpostavljena etnična obeleţja te 

skupnosti. (Juţnič, 1993, str. 268) 

 

Takšen je Phinneyev tristopenjski model oblikovanja etnične identitete: 

1. neoblikovana ali privzeta etnična identiteta. Posamezniki še niso bili izpostavljeni 

bistvenim vprašanjem etnične identitete. Moţno je, da mladi niso zainteresirani za etnijo 

in o njej ne razmišljajo (njihova etnična identiteta je razpršena). Druga moţnost je, da 

prevzemajo pozitiven odnos do lastne etnije preko vedenja staršev ali drugih odraslih. 
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Ne kaţejo posebnega nagnjenja do dominantne skupine in ne razmišljajo o vprašanjih 

lastne etnije. 

2. raziskovanje: značilno je raziskovanje posameznikove lastne etnije. Na prehod v 

drugo stopnjo pogosto vplivajo izkušnje, ki vzpodbudijo razmišljanje o lastni identiteti. 

Posameznik na tej stopnji je poglobljen v svojo lastno kulturo. Raziskuje jo preko 

različnih aktivnosti, kot so branje, pogovori z ljudmi, obiskovanje etničnih muzejev, 

sodelovanje pri narodnih običajih. Včasih lahko vključuje tudi zavračanje vrednot 

dominantne kulture. 

3. doseţena etnična identiteta. Rezultat prejšnje stopnje je, da posameznik globlje 

razume in presoja lastno narodnost. Pomen doseţene etnične identitete je zaradi 

različnih zgodovinskih in osebnostnih izkušenj nedvomno različen za  posamezne 

posameznike in skupine. Doseţena narodnostna identiteta ne pomeni nujno večje 

vključenosti v narodnostno skupino. Nekdo lahko popolnoma zaupa v lastno narodnost, 

pa se vseeno ne udeleţuje običajev in ne uporablja jezika lastne etnične skupine. 

(Phinney, 1990, str. 502-503) 

 

Hogg & Abrams (cit. po Liebking, 1992, str. 148-149) poudarjata, da so skoraj vse 

sodobne druţbe multikulturne, kar pomeni, da vsebujejo dve ali več etničnih skupin, ki 

jih je moţno ločiti glede na njihovo kulturo.  

 

Vključenost v socialno ţivljenje in kulturna praksa posameznikove narodnostne skupine 

je najbolj razširjen indikator za merjenje etnične identitete. (Phinney, 1990, str. 505) 

 

McKirnan & Hamayan, Lange & Westin (cit. po Liebking, 1992, str. 150)poudarjajo, da 

je najbolj pomemben element kulture jezik, saj povezuje individualno etnično identiteto 

s kolektivno. Na to povezavo kaţe pet dejavnikov: 

1. Jezik kot instrument je za posameznika pomemben element za poimenovanje sebe in 

sveta. 

2. Primarna socializacija je predmet lingvistične interakcije. 

3. Z jezikom se izraţa socialna reprezentacija kot kognitivna vez z kulturo. 

4. Jezik je medij etnične skupine in njenih mitoloških konceptov skupnega porekla. 

5. Od vseh etničnih znamenj vzbuja jezik največ pozornosti.  



10 

 

Etnija je pogosto videna kot ţarišče identitete. Večina članov etnične skupine se 

ponavadi identificira z lastno etnično skupino, imajo skupne prednike in kaţejo posebne 

kulturne vzorce. (Liebking, 1992, str. 152) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

5. PREDSODKI 
 

5.1. PREDSODKI 
 

Značilno je, da so predsodki  predvsem zelo subtilne mikroideologije vsakdanjega sveta, 

kjer ideologija deluje na prikrit in zvit način. Segajo v vsa področja druţbenega 

ţivljenja. Najdemo jih v javnem govoru, v medijih, filmih, popularni kulturi, v pravnem 

diskurzu, v političnih, drţavnih institucijah, tudi v znanosti in visoki kulturi. Kaţejo se 

predvsem v nespoštljivem, netolerantnem ali prezirljivem odnosu do drugih oz. 

drugačnih - do pripadnikov drugih narodov, etničnih skupnosti, ras, kultur, do oseb z 

drugačnimi načini ţivljenja, religioznimi, spolnimi usmeritvami itd. Temeljno polje 

delovanja in razvoja predsodkov je vsakdanji svet ljudi. Vrivajo se v vsakdanje 

interakcije z drugimi in drugačnimi, kot smo »mi«. Delujejo vzporedno z 

mikrostrukturo delitve moči v vsakdanjem ţivljenju, na robu zavesti posameznikov.  

(Nastran Ule, 1999, str. 299- 339) 

 

V sodobni druţbi se je zmanjšal obseg javno izraţenih predsodkov. Verjetno je to 

posledica sprememb v druţbenih normah in tudi sprejetja zakonov proti diskriminaciji v 

mnogih drţavah. To ne pomeni, da predsodki izginjajo ali da je danes njihov pomen 

zanemarljiv; prišlo je le do premika predsodkov in z njimi povezane diskriminacije. 

Rasni in spolni predsodki so se preselili na druga območja ţivljenja in se izraţajo na 

drugačen način. Nekatere raziskave kaţejo na znatne razlike med zasebno in javno 

izraţenimi stališči do stigmatiziranih druţbenih skupin. Gre torej za premik predsodkov 

iz javne na zasebno raven, ne pa za upadanje njihove moči. V sodobnih druţbah je 

prišlo tudi do kvalitativne spremembe predsodkov. Tradicionalne predsodke postopoma 

nadomeščajo »moderni« predsodki. Za te je značilno, da se nenaklonjenost do določenih 

druţbenih skupin izraţa simbolno oz. posredno, v mnogo bolj prikriti obliki kot 

tradicionalni predsodki. Posameznik jih izkazuje skozi izogibanje stikom z 

»nezaţelenimi« skupinami in z nezanimanjem zanje. Spremenile so se tudi vsebine 

predsodkov. Za tradicionalne etnične predsodke je bilo značilno, da so se navezovali na 

»površinske« razlike med ljudmi: v barvi koţe, spolu, običajih, vsakdanjem vedenju. 

Vsebina sodobnih predsodkov pa se navezuje na »globinske« razlike, ki niso 

neposredno opazne, denimo razlike v izobrazbi, kulturni ravni, religiji, v telesnem in 

duševnem zdravju, ţivljenjskem stilu ... V prikritem in posrednem rasističnem diskurzu 
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se rasni pojmi ne pojavljajo več, vendar vseeno učinkuje kot stigmatizacija in 

diskriminacija etničnih in drugih skupin. (Ule, 2009, str. 224-229) 

  

Ljudje na splošno kaţejo manj predsodkov do tujih skupin, za katere menijo, da imajo 

podobna stališča, kot so tista, ki so prevladujoča v lastni skupini. Več pa je predsodkov 

do tujih skupin, za katere se zdi, da imajo povsem drugačna prepričanja. (Brown, 1999, 

str. 56) 

 

4.2.  STEREOTIPI 
 

Stereotipi so rezultat sklepanja na osnovi omejenih informacij in hkrati rezultat potrebe, 

da poenostavimo kompleksnost pojavov in dogajanj v svetu in se tako izognemo 

neskladnosti v zaznavah. Pri stereotipih gre za proces pripisovanja lastnosti ljudem na 

osnovi njihove skupinske pripadnosti, ne na osnovi individualnih značilnosti in 

posebnosti vsakega posameznika. To vodi do dveh tipičnih in dokaj usodnih napak v 

pripisovanju: 

1. Če zaznavamo in ocenjujemo ljudi na osnovi njihove skupinske pripadnosti, jih 

tipično obravnavamo tako, da so bolj podobni članom svoje skupine in bolj različni od 

članov drugih skupin, kot v resnici so. 

2. Zaznavanje skupin je običajno pristransko in diskriminatorno, saj običajno v 

zaznavanju teţimo k temu, da je skupina, ki ji pripadamo, boljša kot tista, ki ji ne 

pripadamo. (Ule, 2009, str. 179-180)  

 

Stereotipi so socialne kategorialne sodbe, percepcije ljudi, ki jih pogojujejo njihova 

skupinska članstva. Označujejo kategorizacije na ravni druţbene identitete, v kateri so 

ljudje opredeljeni z značilnostmi skupine kot celote, v kontekstu znotrajskupinskih in 

medskupinskih odnosov. Ti so fluidni, variabilni in odvisni od konteksta.  

Stereotipi niso nespremenljivi, temveč variirajo v skladu z medskupinskimi odnosi, 

kontekstom presojanja in stališčem percipirajoče osebe. Stereotipe ustvarjamo, da 

razloţimo, opišemo in upravičimo medskupinske odnose. (Oakes, Haslam, Turner, 

1999, str. 87-88) 

 

Pogoj za druţbene skupine in skupnostne odnose je obstoj individualnih osebnosti in 

individualnih razlike. Socialne kategorizacije postanejo tipične zato, da bi se skladale z 
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skupinskimi realnostmi in posredovale verodostojno konceptualno reprezentacijo 

skupinskih odnosov med ljudmi. Stereotipno poudarjanje razlik odraţa racionalno 

selektivnost percepcije, pri čemer je primerneje, če v nekaterih kontekstih ljudi 

dojemamo na kategorialni ravni druţbene identitete kot pa na ravni osebne identitete. V 

delovanju stereotipiziranja kot psihološkega procesa načeloma ni nič takega, kar bi ţe 

lahko vodilo k razširjanju zmote. Nesporno pa obstajajo druţbeni procesi, ki izkrivljajo 

predstave, ki si jih neke skupine izoblikujejo o določenih drugih skupinah. (Oakes, 

Haslam, Turner, 1999, str. 87-88) 

 

5.3. DISKRIMINACIJA 
 

Diskriminacija je posebna oblika predsodkovnega obnašanja, ki se kaţe v 

podcenjevanju ljudi ali skupin zaradi njihovih posebnosti, ki so označene kot drugačne. 

Pogosto se pri ţrtvah diskriminacije razvijejo občutki manjvrednosti in neadekvatnosti, 

še posebej v primerjavi s prevladujočo, dominantno, večinsko skupino. Najbolj 

presenetljiva in presunljiva reakcija diskriminacije pa je, da se ţrtve diskriminacije 

začnejo obnašati v skladu s predsodki o njej. Predsodki delujejo kot neke vrste 

pričakovanje, ki naj bi se izpolnilo. Do tega učinka pride toliko prej, kolikor večja je 

razlika v druţbeni moči in v druţbenem poloţaji obeh oseb. Če tako razmerje ohranimo 

dlje časa in skozi več generacij, lahko podrejeni razvijejo identifikacijo s svojo vlogo in 

začno tudi sovraţiti samega sebe in se v duhu poniţevati. (Ule, 2009, str. 230-232) 

 

Lewin piše o pojavih samosovraštva med Judi, da sami sebi postajajo sovraţni kot 

posledica hude diskriminacije, ki so ji izpostavljeni. Sovraštva ne morejo usmeriti 

neposredno proti dominantni večini, ker je ta veliko premočne za take napade, ga 

usmerijo k samim sebi. Poleg tega ima v očeh takih oseb večina visok status in na 

njihovo mnenje o sebi močno vpliva to, da jih večina kaj prida ne spoštuje. (Lewin, 

1999, str. 187-197) 

 

5.4. STIGMA 
 

Stigmatizacija je  proces označevanja in izključevanja tistih posameznikov ali skupin, ki 

s svojim obnašanjem ali s svojimi fizičnimi posebnostmi ne zadostijo »standardu 
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normalnosti«. Pri razumevanju stigmatizacije nam lahko pomaga fenomen napovedi, ki 

se samouresničuje. (Ule, 2009, str. 233) 

 

Coleman definira stigmo kot človeško konstruirano percepcijo, ki se nenehno spreminja 

in legitimizira naše negativne odzive na človeške razlike. Zdi se, da do stigmatizacije 

pride samo takrat, kadar je vsiljena neka komponenta socialne kontrole oziroma kadar 

nezaţelena drugačnost pripelje do določene fizične in socialne omejitve dostopa do 

priloţnosti, ki posamezniku omogočajo razvoj njegovih potencialov. V drugačnem 

pomenu je stigma navedba osebnih in socialnih odgovornosti. Ljudje imajo iracionalen 

občutek, da bodo zmanjšali tveganje za pridobitev stigme, če se bodo izolirali pred 

stigmatiziranimi posamezniki; da lahko z izolacijo posameznikov izolirajo tudi 

problem. Če se za stigmo ne zmenijo, se lahko odgovornost za njen obstoj in ohranjanje 

prenese drugam. Poskrbeti, da se stigmatizirani čutijo odgovorne za svojo lastno stigmo, 

omogoča nestigmatiziranim, da opustijo breme ustvarjanja oziroma ohranjanja pogojev, 

ki stigmo obdajajo. Dva najpreprostejša načina, na katera nestigmatizirani ljudje 

posredujejo občutek temeljne inferiornosti stigmatiziranim ljudem, sta socialno 

zavračanje ali socialna izolacija in zmanjšana pričakovanja. Pri pristopu simboličnega 

interakcionizma je stigmatizirana vloga podobna vsaki drugi vlogi – vedemo se v skladu 

s pričakovanji drugih o tej vlogi in spremenimo našo identiteto, če ta s pričakovanji ni 

skladna (npr. vloga profesorja, zdravnika...). (Coleman, 1999, str. 198-214) 

 

Strah je tisti, ki daje stigmi njeno intenzivnost in resničnost. Ljudje, ki stigmatizirajo, se 

počutijo ogroţene. Kolektivno čutijo, da bodo pripadniki stigmatiziranih skupin porušili 

njihov poloţaj socialne, ekonomske in politične prevlade. Če je poloţaj  negotov in upi 

po višjih ciljih ţe pojemajo, so izrazi sovraţnosti do novih ljudi tem bolj siloviti.  

Strah ne vpliva samo na nestigmatizirane, ampak tudi na stigmatizirane posameznike. 

Številni stigmatizirani ljudje, ki skušajo pripadati dominantni druţbi in kulturi, ţivijo v 

strahu, da bo njihova stigmatizirana lastnost razkrita. Na določeni ravni se torej večina 

ljudi ukvarja s stigmo, ker se bojijo njene nepredvidljive in nenadzorovane narave. 

Stigmatizacija se zdi nenadzorovana, ker za temelj stigme sluţijo človeške  razlike. Zato 

lahko vsaka lastnost postane stigma. Ljudje se bojijo razlik, prihodnosti, neznanega.., 

zato stigmatizirajo tisto, kar je drugačno in neznano. Iracionalni strahovi povzročajo, da 

je stigmatizacija samoohranljiva, pri čemer ni potrebno veliko spodbude v obliki 

prisilne segregacije iz političnih in socialnih struktur. Vseeno so politične in ekonomske 
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razmere pomembne za stigmatizacijski proces. Stigma se ohranja kot druţbeni problem, 

ker ima še naprej nekaj prvotne socialne uporabnosti kot sredstvo za nadzor določenih 

segmentov populacije, in ker zagotavlja, da se moč ne zamenja zlahka. Stigma pomaga 

ohranjati obstoječo druţbeno hierarhijo. (Coleman, 1999, str. 198-214) 

 

Stigma potisne posameznika v poloţaj nedoraslega subjekta, ki mu nekaj manjka do 

priznanja normalne človeškosti. Če posameznik utemeljeno zavrača stigmatizacijo, 

doseţe nasprotni učinek - pri drugih le še utrdi prepričanje o njeni umestnosti.  

Do članov marginalnih skupin se dominantna kultura običajno obnaša kot do nedoraslih 

otrok. So objekti (pre)vzgoje in nadzora. Člani marginalnih skupin in stigmatizirani 

posamezniki pogosto nimajo nobene druge izbire, kot da prevzamejo to vlogo. To pa 

dominantni skupini predstavlja dokaz, da je infantilizacija upravičena. (Nastran Ule, 

2000, str. 184-185) 

 

Infantilizacija posameznikov je bila vselej ena izmed temeljnih strategij vladajočih 

slojev in skupin za ohranitev druţbene represije ter za discipliniranje ljudi in ohranjanje 

socialnega miru. Temelj takšnega podrejanja je »prostovoljno« pristajanje na odvisnost, 

na nemoč, na pritiske. (Ule, 1986, str. 173) 

 

5.5. ODNOS SLOVENSKE DRUŢBE DO PRIPADNIKOV ETNIČNIH 

MANJŠIN 
 

Migranti, ki pripadajo različnim etničnim/kulturnim skupinam, stopajo v interakcije z 

drugimi različnimi skupinami, pri čemer prihaja do mnogih teţav in konfliktnih situacij, 

še posebej zaradi tega, ker nadaljevanje naseljevanje migrantov sovpada z ekonomsko 

krizo in naraščanjem števila nezaposlenih. Prehodno obdobje, v katerem ţivimo, je čas 

socialne negotovosti, kar spodbuja iskanje zavetja v etničnosti in močni nacionalni 

drţavi kakor tudi razširja pojave etnične nestrpnosti in iskanje »grešnih kozlov« pri 

drugih etničnostih. (Trnovšek, 1996, str. 30) 

 

V raziskavi Medveška in Vrečarja (2004) je večina anketiranih menila, da ima večinska 

populacija diskriminatoren odnos do populacije priseljencev in njihovih potomcev. Bolj 

kot »očitno nestrpnost« in sovraštvo anketiranci v svojih percepcijah zaznajo posredno 

in prikrito etnično nestrpnost. Po mnenju priseljencev in njihovih potomcev je med 
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ljudmi v Sloveniji nestrpnosti danes več kot je bilo pred osamosvojitvijo. Med etničnimi 

skupinami več nestrpnosti občutijo Srbi, Bošnjaki in Muslimani, pripadniki mlajših 

generacij in višje izobraţeni. Anketiranci največ diskriminacije občutijo na področju 

zaposlovanja oziroma odnosov na delovnem mestu, najmanj pa na področju politične 

participacije. V povprečju se je največ anketirancev strinjalo s trditvijo »Slovenci so do 

priseljencev prijazni, vendar jih ne sprejmejo kot enakovredne,« manj se jih je strinjalo 

s trditvijo »Slovenci se do priseljencev obnašajo vzvišeno,« »Slovenci so prikrito 

nestrpni do priseljencev,« »Slovenci se zaradi priseljencev počutijo ogroţene« ter 

»Slovenci so očitno nestrpni do priseljencev,« v povprečju najmanj pa so se strinjali, da 

»Slovenci sprejemajo priseljence kot sebi enakovredne.« (Medvešek, Vrečar, 2004, str. 

269-318) 

 

Vzroke za negativna stališča do priseljencev je mogoče najti v strahu pred različnostjo 

in ekonomsko ogroţenostjo, različnem kulturnozgodovinskem krogu (različnem 

vedenju) ter v negativnem zgodovinskem spominu. Pripadniki večinske populacije s 

slabšim socialnim statusom, tisti, ki so nezadovoljni z lastnimi delovnimi razmerami, 

nezaposleni in pristaši nacionalistično usmerjenih strank poudarjeno izraţajo 

nerazpoloţenje, nestrpnost in etnično distanco do migrantov. Pri večini, posebno pri 

nezaposlenih, je uveljavljeno prepričanje, da tujci zasedajo njihova delovna mesta in/ali 

koristijo njihove socialne ugodnosti ter da bi z njihovo vrnitvijo dobili zaposlitev ter na 

ta način odpravili nezaposlenost. (Trnovšek, 1996, str. 30-32) 
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6. OTROCI PRISELJENCEV 
 

Mladostniki z neslovenskim etničnim poreklom predstavljajo ustaljeno populacijo 

Slovenije, saj ni znakov, da se nameravajo vrniti v matične kulture svojih prednikov. So 

del slovenske kulture in sooblikovalci skupinske prihodnosti znotraj Slovenije. Poloţaj 

priseljencev druge generacije se od poloţaja njihovih staršev precej razlikuje. 

Priseljenci druge generacije se v gostiteljsko drţavo niso priselili po svoji volji, torej 

niso bili motivirani z neugodnimi ekonomsko-političnimi pogoji emigrantske drţave v 

primerjavi z imigrantsko drţavo. V gostiteljski drţavi so rojeni in izpostavljeni 

socializacijskim vplivom. Zato imajo v primerjavi s svojimi starši višje razvite 

aspiracije. Teţijo k materialnemu uspehu, ki ga določa potrošniška druţba, se bolj 

zavedajo svoje prikrajšanosti in socialno-ekonomske neenakosti (saj jim pri tem 

standard primerjave ni izvorna deţela, ampak gostiteljska) in so pogosto razočarani nad 

drţavo gostiteljico (za razliko od njihovih staršev, ki jim je ta drţava omogočila več kot 

drţava, iz katere so prišli). (Dekleva & Razpotnik, 2002, str. 38). 

 

Do pojava razdvojene osebnosti v drugi generaciji lahko pride zaradi dveh različnih 

procesov. 

1. Posameznik se doţivlja kot člana nove skupnosti, se z njo popolnoma identificira, 

slednja pa ga zavrača in mu pripisuje status tujca. Pri tem je kljub vsemu prisotna 

relativno pozitivna konotacija v odnosu posameznika do lastne identitete. Posameznik 

sprejema samega sebe. 

2. Razdvojena osebnost je lahko posledica statusa tujca, povezanega s stigmo in 

ksenofobijo, ki je v mladosti močno vplival na socializacijo in interiorizacijo 

posameznika. To lahko povzroči zavračanje samega sebe in negativna konotacija v 

odnosu posameznika do lastne identitete. Največkrat se pojavlja zavračanje vsebin, ki so 

očitno vezane na vrojeno etničnost. Ţelja sebi in drugim dokazati lastno drugačnost se 

lahko sprevrţe v agresivnost do podobnih. Razdvojenost osebnosti tudi pri drugi 

generaciji ni nujnost, ampak moţnost. V primerjavi s prvo generacijo pa je večja 

verjetnost njenega pojava predvsem v primerih, ko socializacija in interkulturacija 

poteka v razmerah intenzivne etnične stratifikacije. (Lukšič-Hacin, 1994, str. 142) 

 

Prva generacija je migrirala z določenimi cilji - izboljšati svoj socialni poloţaj, ustvariti 

prihranke za vrnitev itd. - in so se za uresničitev teh ciljev pripravljeni ţrtvovati. Status 
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migranta imajo za zgolj začasen, zaradi česar tudi diskriminacijo jemljejo kot začasno in 

ne trajno stanje. Druga generacija pa ni migrirala z določenimi cilji, ki bi jih ţelela 

uresničiti v emigrantski druţbi. Zanjo je status imigranta stalno in ne začasno stanje, 

svojega poloţaja pa ne morejo primerjati s poloţajem pred imigracijo. Skratka, če je 

prvi rod imigrantov označevala neka delna (prostorsko in socialno lokalizirana) 

deprivacija, ki je bila povod za migriranje, označuje drugi rod celostna, nelokalizirana 

deprivacija, ki jo povečini rešujejo »z notranjo migracijo« - z umikom vase. (Ule, 1987, 

str. 300) 

 

Prva generacija migrantov – če prihaja iz revnih drţav - doţivlja začetne relativne 

izboljšave ţivljenjskih pogoje in zdravstvene oskrbe, ki kompenzirajo razlike med 

manjšinskimi in večinskimi skupinami. Druga in tretja generacija pa se bolj zavedata 

deprivacije in socialno-ekonomske neenakosti. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da 

so subjekti konflikta med pričakovanji staršev, druţin in sorodnikov, ki so še vedno 

trdno navezani na tradicionalne vrednote etnične skupine po eni strani in vrednotami 

gostujoče drţave na drugi strani. To vodi k konfliktom znotraj druţine in slabljenju 

druţinske kontrole. Pogosto prihaja do anksioznosti, ki je izzvana z izgubo horizontalne 

podpore v skupnosti in prodira globoko v srce druţine ter moti ravnoteţje druţinskih 

odnosov. Neravnoteţje z druţbo ustvarja neravnoteţje v druţini. Zunanji in notranji 

konflikti se vzajemno krepijo, kar posledično hromi osnovne druţinske funkcije. 

Imigrantska druţina je izpostavljena negotovosti tako od zunaj kot od znotraj. 

(Trnovšek, 1996, str. 49-50) 

 

V obdobju odraščanja (adolescence), ko je razvoj identitete najbolj intenziven, so 

mladostniki v stiski, ker so istočasno soočeni z zahtevami staršev, ki so ţe zaradi 

generacijskih razlik za njih nesprejemljive, in zahtevami vrstnikov, ki so mladostnikom 

bliţje in v tej starosti bolj privlačne. Pri mladostnikih, ki ţivijo v druţinah, ki negujejo 

eno kulturo, v širšem okolju pa prevladuje druga, lahko generacijske in kulturne razlike 

ustvarjajo dodatne teţave. V posebej teţkem poloţaju se znajdejo dvojezični otroci in 

mladostniki, če jezika in kulturi v druţbi nimata enakega poloţaja, oni pa pripadajo 

narodu, ki je v podrejenem poloţaju. Otrok in mladostnik bosta pred odločitvami: v 

katerem jeziku se pogovarjati z domačini, kako se pogovarjati na ulici, za katero kulturo 

se opredeliti ali kako integrirati obe in pripadati obema hkrati. Otroku bo veliko laţe, če 

ga bodo v druţini razumeli in če druţina ne bo zahtevala, da se bo moral podrediti 
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domači kulturi in hkrati odklanjati drugo. Za oblikovanje otrokove kulturne identitete je 

zelo pomembna stopnja strpnosti v širšem okolju. Če v druţbi obstaja soţitje različnih 

kultur, ki temelji na enakopravnosti, bo otroku laţje najti svojo kulturno identiteto. 

Podrejeni poloţaj določene kulture pa lahko pri otrocih, ki izhajajo iz njenih slojev, 

vzbudi pretirano ţeljo po asimilaciji; otroci ţelijo zamolčati svoje poreklo ali pa se 

počutijo negotove, nesprejete, odklonjene. Obe reakciji (ţelja po asimilaciji in občutek 

manjvrednosti) ustvarjata v posamezniku močno čustveno napetost. (Knaflič, 1998, str. 

28) 

 

Zavedati se je potrebno tudi velikih medgeneracijskih razlik med starši migrantov in 

njihovimi otroki. Prvi so s seboj v tujino prinesli sprejet in izgrajen sistem vrednot, 

svoje nacionalne in kulturne značilnosti, občutek pripadnosti lastnemu narodu in 

domovini. Na njihove otroke pa vplivata dve kulturni tradiciji, dva jezika in dva načina 

ţivljenja. Druţina in širša druţbena sredina nista skladna socializacijska dejavnika, kar 

se odraţa v oblikovanju lastne identitete. Občutek nacionalne pripadnosti teh otrok je 

negotov. Kolikor bolj se počuti otrok odrinjenega v druţbi in kolikor manj se uspe v 

novi sredini afirmirati (zaradi slabega poznavanja jezika, različnosti šolskih sistemov, 

socialno-ekonomskega statusa druţine, ksenofobije in predsodkov domačinov), toliko 

bolj doţivlja krizo identitete, ki je vidna bodisi v agresivnosti ali pa v regresivnem in 

nezrelem obnašanju ter različnih strahovih. (Trnovšek, 1996, str. 153) 

 

Dekleva in Razpotnik sta na podlagi intervjujev z osnovnošolci ugotovila, da so ti 

večinoma zunanje integrirani. Notranje so močneje navezani na kulturo svojih staršev, 

zunanje pa dovolj dobro sodelujejo v običajih in dogajanjih slovenske kulture, ki ji 

večino ţelijo pripadati in v njej uspeti. Ne opaţajo, da bi pedagoško osebje pogosto 

kazalo predsodke, opaţajo pa nasploh negativen odnos Slovencev do njih.  

(Dekleva & Razpotnik, 2002, str. 262). 

 

Pripadniki druge generacije migrantov so stigmatizirani, označeni s kulturo staršev, 

pridobljeno s primarno socializacijo, njihov etnični izvor pa je mogoče prepoznati.  

Pravzaprav se pri njih pravi poloţaj stigmatizirancev šele začne in sicer iz dveh 

razlogov:  
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- Večino kazalcev »drugačnosti« (niţjega socialnega in kulturnega poloţaja, slabšega 

znanja jezika, slabšega učnega uspeha v šoli…) ne morejo prikriti in so zato nenehno 

izpostavljeni različnim oblikam odkrite in prikrite diskriminacije. 

- Njihova bazična osebnost in identiteta nastajata večinoma ţe od malega v imigrantski 

druţbi, zato se po tej plati čutijo njeni člani. Posledično nimajo nobene druge zasidrane 

bazične osebnosti, na katero bi lahko vezali svojo osebnostno identiteto.  

Večinski odgovor na takšno stanje je poskus še intenzivnejšega prikrivanja stigme in 

spodbujanje identifikacije z migrantsko druţbo. Manjšina, predvsem tisti del, ki spada v 

najbolj socialno ogroţene in kulturno oškodovane dele imigrantske populacije, pa gre v 

nasprotno smer, v infantilično poudarjanje svojih posebnosti in druţenje zgolj v okvirih 

svojih etničnih subkultur. (Ule, 1987, str. 300) 

 

Ker se pogostokrat teţko znajdejo, ti mladi iščejo modele vedenja in vključevanja v 

druţbo na konfuzen način, izmišljajoč si lastne obrazce. Pri tem pa se vseskozi čutijo 

zavrţene, izločene in izključene. Grupiranje je pogosto kratkotrajno, občutek skupnosti 

pa je močno prizadet in omejen. Pojav nasilja je skoraj neizbeţen. (Trnovšek, 1996, str. 

36) 

 

V Sloveniji je najbolj izpostavljen primer tovrstne reakcije t.i. »čefurska subkultura.« 

Lesarjeva ugotovitev o semantiki besede čefur je, da se izraz ne nanaša samo na drugo 

narodnost ali status priseljenca, ampak tudi na vedenjske značilnosti. Čefur je pripadnik 

drugih narodnosti v Sloveniji, ki ima svoj imidţ, svojo glasbo (»narodnjake«), svoj 

način izraţanja (jezik)  in obnašanja. Druţijo se v vrstniške skupine in se skozi njih 

opredeljujejo. V skupinah se tudi pokaţe njihovo nasilno vedenje. Čefurske skupine 

svojim članom omogočajo identifikacijo in mitologijo. Mladostniki, ki so v bandi, 

verjamejo, da jim ta prepoznavni simbol in jih varuje pred ostalimi mladostniki oz. člani 

drugih vrstniških skupin. Avtor vidi nevarnost v tistih procesih, ki bi lahko čefurje 

vodile k še bolj kriminalnim in stigmatiziranim skupinam, ki so nekaterim od čefurjev 

predmet pozitivne stigmatizacije. (Lesar, 1998, str. 5-35) 
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7. DVOJEZIČNOST 
 

7.1 USVAJANJE IN UČENJE JEZIKA  
 

Preden se lotimo vprašanja razvoja jezika, je potrebno opozoriti na razliko med učenjem 

in usvajanjem (drugega) jezika. Razlika izhaja iz okolja, v katerem otrok (oz. odrasli) 

prihaja v stik z drugim jezikom, ter iz načina, kako pride do tega stika. Usvajanje se 

nanaša na osebo (otroka ali odraslega), ki je izpostavljena drugemu jeziku v naravnem 

okolju. Učenje drugega jezika pa vključuje usmerjeno poučevanje in učenje drugega 

jezika v formalnem učnem procesu. (Lük Nećak, 1995, str. 13)  

 

Prvega jezika se človek uči/nauči najprej in mu (v normalnih okoliščinah) da prvo oz. 

temeljno identiteto. Prvemu jeziku lahko pripišemo identifikacijsko vlogo ter  

spoznavno-socializacijsko vlogo. Razvoj prvega jezika poteka spontano, nenačrtovano 

in v naravnem okolju. Ferbeţar (cit. po Umek & Kranjc & Fekonja, 2006) je drugi jezik 

(tudi jezik okolja) opredelil kot tisti jezik, ki se ga posameznik uči/nauči hkrati s prvim 

jezikom ali za njim. Nauči se ga lahko v šoli, predvsem pa (tudi) iz okolja. Drugi jezik 

je uradni jezik in/ali jezik javnega ţivljenja v določeni drţavi. Posameznik se ga nauči 

zaradi sporazumevalnih potreb. Drugi jezik ima tako močno socializacijsko funkcijo. 

(Umek & Kranjc & Fekonja, 2006, str. 138-139) 

 

Hatch in Mclaughlin (cit. po Štrukelj, 1995, str. 33) pojasnjujeta, da je razlika med 

procesom usvajanja maternega (J1) in drugega jezika (J2) v tem, da je materni jezik 

univerzalna lastnost, drugega jezika pa se govorec ob subtilnem prepletanju različnih 

stališč in motivov mora naučiti, ker materni jezik ne zadošča njegovim 

sporazumevalnim potrebam. 

 

Usvajanje drugega jezika običajno vodi do dvojezičnosti ali bilingvizma. Po        

Prebeg-Vilke je usvajanje jezika zelo zapleten proces in je proizvod mnogih dejavnikov, 

vanj sodijo različne faze usvajanja (npr. t.i. molčeči otrok), kakor tudi situacije, v 

katerih se otrok uči. (Prebeg-Vilke, 1995, str. 61-62) 
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Razlogi za usvajanje in učenja dveh ali več jezikov so različni. Prebeg-Vilke navaja 

naslednje tri: 

1. Otrokova druţina pripada skupini manjšinskega jezika na narodnostno mešanih 

področjih (v Sloveniji npr. v Slovenski Istri in Prekmurju). 

2. Druţina zaradi različnih razlogov (ekonomskih, političnih…) ţivi v tuji drţavi. 

3. Otrok ţivi v jezikovno mešani druţini, kjer oče in mama pripadata različnim 

jezikovnim skupinam, druţina pa ţivi v drţavi enega od staršev, ali pa v drţavi, v kateri 

sta oba starša tujca. (Prebeg-Vilke, 1995, str. 60-61) 

 

Razlikovati moramo med kolektivno in posameznikovo dvo- ali večjezičnostjo. Na 

narodnostno mešanih področjih je prisotna kolektivna dvo- ali večjezičnost. V primerih, 

ko otrokova druţina ţivi in dela v tuji drţavi ali pa ţivi v jezikovno mešani druţini, pa 

govorimo o posameznikovi dvo- ali večjezičnosti. Ko je govora o kolektivni 

dvojezičnosti, se to odraţa tudi v statusu jezika, saj sta v tem primeru na nekem 

področju oba jezika uradna. To pomeni, da sta enakovredna v vseh formalnih govornih 

poloţajih, oba sta uporabljena v topografiji, v javnem ţivljenju, oba sta učna jezika v 

vrtcu in učna jezika in predmeta v šoli. (Umek & Kranjc & Fekonja, 2006, str. 138-139) 

 

7.1.1. Dejavniki, ki vplivajo na usvajanje drugega jezika 

  

7.1.1.1. Starost 

 

Obdobje prvega stika z drugim jezikom vpliva na zmoţnost izgovorjave. Stopnjo 

izgovorjave izvirnega govorca doseţejo samo tisti, ki so bili izpostavljeni vplivom 

drugega jezika do šestega leta starosti. Začetna starost, pri kateri nekdo začne usvajati 

drugi jezik, pa ne vpliva samo na izgovorjavo, ampak tudi na zmoţnost usvajanja 

sintakse, besednega zaklada in sposobnost slušnega razumevanja. (Prebeg-Vilke, 1995, 

str. 63-64) 

 

Holliday (cit. po Prebeg-Vilke, 1995, str. 64) pojasnjuje razliko med otrokom in 

najstnikom ali odraslim, ki usvaja drugi jezik. Razlika je v tem, da odrasli razumejo 

jezik kot formalni sistem. Ţe starejši otroci se jezika učijo tako, da se zavestno učijo 

jezikovnih pravil. Malčki in otroci v obdobju zgodnjega otroštva pa jezika ne doţivljajo 
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kot sistem oblik, temveč kot sredstvo, s katerim izraţajo pomene. Ne zanima jih, kaj je 

jezik, ampak kaj se lahko z njim doseţe.  

 

Brown (cit. po  Prebeg-Vilke, 1995, str. 65) pripisuje večje uspehe pri usvajanju 

drugega jezika tistih, ki so ga začeli usvajati v obdobju zgodnjega otroštva, procesu 

akulturacije, to je vključevanju v kulturo jezika, ki se ga otrok uči oz. usvaja.  

 

Brown razlikuje štiri faze akulturacije: 

1. začetno vzburjenje, 

2. kulturni šok, ki povzroči občutek sovraštva do druge kulture, 

3. kulturni pritisk, ki postopoma ublaţi šok, 

4. asimilacija ali adaptacija na novo kulturo. 

Brown pripisuje odločilen pomen tretji fazi. Otroci še nimajo toliko socialno-kulturnih 

izkušenj kot odrasli, so glede na socialno-kulturni vidik bolj proţni, ker še niso vezani 

na svojo kulturo. Otroci tudi hitreje gredo skozi faze akulturacije in zato laţje usvajajo 

drugi jezik. (Prebeg-Vilke, 1995, str. 65) 

 

Skratka, na stopnjo obvladovanja drugega jezika vpliva dolţina izpostavljenosti 

drugemu jeziku in začetna starost, pri kateri je nekdo začel usvajati drugi jezik.  

(Prebeg-Vilke, 1995, str. 65) 

 

7.1.1.2. Osebnostne lastnosti 

 

Raziskovalci procesa usvajanja drugega jezika med osebnostnimi lastnostmi, ki naj bi 

vplivale na usvajanje drugega jezika, najpogosteje omenjajo ekstravertnost oziroma 

introvertnost. Prisotno je splošno prepričanje, da so ekstravertni posamezniki uspešnejši 

pri učenju jezika. Zdi se namreč logično, da bodo ekstravertni posamezniki laţje 

vzpostavljali stike z drugimi osebami, ki govorijo ta jezik, in bodo tako jezik več slišali 

in uporabljali. Vendar rezultati raziskav niso potrdili, da so ekstravertni posamezniki pri 

učenju jezika res uspešnejši. 

Ellis, Larsen Freeman in Long (cit. po: Pirih Svetina, 2005, str. 14-15) med 

osebnostnimi lastnostmi, ki naj bi vplivale na usvajanje drugega jezika, zraven 

ekstravertnosti in introvertnosti omenjajo še socialne spretnosti, pripravljenost za 

tveganje, anksioznost, empatičnost, inhibicija in tolerantnost.  
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7.1.1.3. Jezikovna nadarjenost 

 

Skehan (cit. po Pirih Svetina, 2005, str. 15) opredeljuje jezikovno nadarjenost kot talent 

za učenje jezika, ki je neodvisen od inteligentnosti in ni rezultat predhodnih učnih 

izkušenj. Jezikovna nadarjenost je relativno stabilna in pri posameznikih zelo različna. 

Predstavlja tiste človekove kognitivne sposobnosti, ki omogočajo in lajšajo usvajanje 

jezika. Vključuje posameznikovo sposobnost razlikovanja glasov, povezovanja glasov s 

črkovnim zapisom, prepoznavanja vlog besed (ali drugih jezikovnih enot) v izrekih, 

sposobnost povezovanja izrečenega s pomenom in prepoznavanja slovničnih pravil v 

jezikovnem gradivu.  

 

7.1.1.4. Motivacija in stališča. 

 

Klein (cit. po Pirih Svetina, 2005, str. 15) je opredelil motivacijo kot skupno 

poimenovanje za vrsto dejavnikov in njihovo medsebojno vplivanje, ki povzroči, da se 

nekdo začne učiti  jezik in nato pri učenju tudi vztraja.  

 

Motivacijo pri učenju prvega ali drugega/tujega jezika lahko sproţajo različni dejavniki. 

Otrok, ki usvaja prvi jezik, je zelo motiviran za učenje jezika, saj je to edini način, da 

vzpostavi socialno interakcijo. Otroci, ki usvajajo drugi jezik, pa so lahko zelo različno 

motivirani za učenje. (Umek & Kranjc & Fekonja, 2006, str. 141) 

 

Gardner in Lambert (cit. po  Prebeg-Vilke, 1995, str. 66) pri učenju drugega jezika 

razlikujeta integrativno in instrumentalno motivacijo. Integrativna motivacija se pojavi, 

kadar si učenec prizadeva, da bi se naučil J2, ker se ţeli identificirati s kulturo drugega 

jezika. Instrumentalna motivacija se pojavi takrat, kadar se uči učenec drugega jezika 

funkcionalno, to je, da bi dosegel socialno priznanje ali ekonomsko korist. Učenec se 

uči drugega jezika, da bi uresničil določene cilje, npr. da bi lahko komuniciral s svojim 

okoljem, da bi v šoli lahko uspešno spremljal pouk, ki je v drugem jeziku, da bi se lahko 

igral z vrstniki v vrtcu itd.  

 

Na motivacijo za usvajanje drugega jezika vpliva tako oţje kot širše okolje, pa tudi 

stališča celotne druţbe, ki je bolj ali manj naklonjena učenju drugega jezika.  

(Prebeg-Vilke, 1995, str. 66) 
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7.1.1.5. Šola in širše družbeno okolje  

 

Šola in širše druţbeno okolje lahko s svojimi pričakovanji, stališči in vrednotami 

delujeta spodbudno na usvajanje drugega jezika; dvojezičnost je prednost, vrednota. V 

določenih okoljih pa dvojezičnost ni zaţelena. (Knaflič, 2010, str. 289) 

 

7.1.1.6. Družina in njen socialni, kulturni in ekonomski položaj 

 

Na splošno se z boljšim poloţajem druţine povezuje tudi uspešnejše učenje drugega 

jezika. Boljši poloţaj je povezan z višjo izobrazbo, boljšim materialnim poloţajem in 

načinom ţivljenja, ki pripomore k usvojitvi drugega jezika: za posredno posledico ima 

motiviranje in pomoč pri učenju, preţivljanje prostega časa, ki povečuje otrokovo 

razgledanost, gojenje stališč in vrednot, ki podpirajo učenje itn. Nasprotno pa neugodni 

materialni poloţaj druţine, stanovanjska stiska, revščina, pomanjkljiva izobrazba 

staršev ipd. ne pospešuje otrokovega napredovanja v usvajanju jezika, četudi je ţelja po 

izobrazbi in usvajanju jezika navzoča in jo druţina doţivlja kot izhod iz teţavnega 

poloţaja. (Knaflič, 2010, str. 289) 

 

7.1.2. Hkratna in zaporedna dvojezičnost 

 

Glede na način, kako otroci usvajajo dva jezika, razlikujemo med simultano ali hkratno 

in sukcesivno ali zaporedno dvojezičnostjo. Prebeg-Vilke (1995) pojasni, da je pri 

simultanem bilingvizmu otrok izpostavljen dvema jezikoma ţe od rojstva, če pa je otrok 

drugemu jeziku izpostavljen šele od tretjega leta ali večje starosti, govorimo o 

sukcesivnem bilingvizmu. (Prebeg-Vilke, 1995, str. 77) 

 

Vsak otrok, če usvaja in se uči enega ali dveh ali več jezikov, se mora naučiti: 

- glasovnega sistema jezika, 

- oblikovanja besed in kako jih kombinirati v izjave, 

- pomena besed in hkrati pomena v različnih kontekstih, 

- uporabe jezika, da bi komuniciral s svojo okolico. 

Dvojezični otrok mora vse te naloge opraviti v obeh jezikih, vendar zaradi tega nima 

dvakrat več dela. Večina dvojezičnih posameznikov ne obvlada enako dobro obeh 

jezikov na vseh področjih - na nekaterih področjih prevladuje en jezik, na drugih pa 

drugi. Predvsem pa imajo jeziki veliko skupnega, zato otrok usvaja jezik kot tak, z 
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vsemi značilnostmi sistema, razlike pa se kaţejo kot podsistemi. (Prebeg-Vilke, 1995, 

str. 79-80) 

 

7.1.2.1. Hkratna dvojezičnost 

 

Pri hkratni dvojezičnosti so bistvene razlike med jezikovnim razvojem dvojezičnih 

otrok in otrok, ki usvajajo samo en jezik. Dvojezični otrok se mora naučiti razlikovati 

dva jezika in uporabljati elemente dveh jezikovnih sistemov v tistem jeziku, ki mu 

pripadajo. Prav zaradi razlikovanja teh dveh sistemov je usvajanje jezika za 

dvojezičnega otroka proces, ki je zahtevnejši od usvajanja jezika otrok, ki usvajajo 

samo en jezik. (Prebeg-Vilke, 1995, str. 79-80) 

 

Hkratnemu usvajanju dveh jezikov je bilo namenjenih veliko raziskav. Eno najbolj 

znanih je opravil profesor Leopold (cit. po Prebeg-Vilke, 1995, str. 77-78), ki je opisal 

lingvistični razvoj svoje hčerke Hildegard, ki se je od rojstva učila angleškega in 

nemškega jezika. Hildegard je usvajala dva jezika, toda v splošnem je bil njen jezikovni 

razvoj podoben razvoju otroka, ki usvaja samo en jezik.  

 

Volterra in Taeschner (cit. po Marjanovič Umek & Fekonja, 2004, str. 329) sta faze 

razvoja dvojezičnosti v zgodnjem otroštvu razdelila na naslednje stopnje: 

1. Prva stopnja traja do pribliţno dveh oz. treh let. Razvoj jezika dvojezičnega otroka je 

na tej stopnji zelo podoben razvoju jezika enojezičnega otroka. Otrok na tej stopnji 

oblikuje en leksikalni sistem, ki vsebuje besede iz obeh jezikov. Otrok oba jezika, ki ju 

sliši v svojem okolju, dojema kot en sam jezik. Beseda enega izmed jezikov nima svoje 

odgovarjajoče besede z enakim pomenom v drugem jeziku. 

Otrok pogosto sestavlja besedne zveze, ki so sestavljene iz besed obeh jezikov. 

2. Na drugi stopnji, ki je značilna za obdobje med 3. in 4. letom, otrok razlikuje med 

dvema različnima besednjakoma, vendar pa uporablja enaka slovnična pravila v obeh 

jezikih. Za skoraj vsako besedo v enem izmed jezikov otrok zdaj pozna tudi ustrezno 

besedo v drugem jeziku. Na tej stopnji ne tvori več besednih zvez, ki jih sestavljajo 

besede iz dveh različnih besednjakov. V tem obdobju so otroci sposobni prevajati en 

jezik v drugega, mnogi med njimi pa se svoje dvojezičnosti tudi zavedajo. 

3. V tretji fazi razvoja dvojezičnosti otrok govori dva jezika, ki imata različni slovnici in 

besednjaka, vsak jezik pa navadno povezuje z določeno osebo, s katero ta jezik govori.  
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7.1.2.2. Zaporedna dvojezičnost 

 

O zaporedni dvojezičnosti govorimo, ko začne učenec usvajati drugi jezik kasneje, npr. 

ob vstopu v vrtec ali šolo. To se dogaja v druţinah, kjer starša govorita jezik manjšine, 

ki so mu otroci doma izpostavljeni ţe od rojstva. Do zaporedne dvojezičnosti pa 

pogosto pride tudi v primerih, ko se druţine iz katerega koli razloga preselijo v drugo 

drţavo v času, ko so otroci ţe bolj ali manj usvojili materni jezik. V takih primerih je 

bistvenega pomena, kako znanje prvega jezika vpliva na pridobivanje znanja v drugem 

jeziku. (Prebeg-Vilke, 1995, str. 88) 

 

Huangh in Hatch (cit. po Prebeg-Vilke, 1995 str. 88) sta opisala, kako je angleščino kot 

drugi jezik usvajal petletni Kitajec Paul. Štiri mesece in pol so zaporedno opazovali 

njegovo vedenje v vrtcu, v katerem je bil v stiku z angleščino. Angleško se je učil na 

dva načina: na začetku s posnemanjem, kasneje pa je oblikoval svoj sintaktični sistem. 

Njegova sporočila, ki se jih je naučil s posnemanjem, so bila slovnično popolnoma 

pravilna, slišati je bilo, kot da je izvirni govorec angleškega jezika. Vendar pa se ni 

zavedal manjših jezikovnih enot znotraj teh sporočil, ki jih je sicer na splošno razumel. 

V prvem mesecu sploh ni poskušal sporočila kombinirati in s tem spreminjati pomene. 

Enote so bile sestavljene iz fraz, ki so jih uporabljali vzgojitelji in drugi otroci v vrtcu. 

Nato je začel razvijati sintaktični sistem v angleškem jeziku, s katerim je izraţal svoje 

konkretne potrebe. Njegov sistem so sestavljale dvozloţne besede - kot pri otrocih, ki 

usvajajo svoj prvi jezik. Njegov jezik je ob koncu opazovanja dosegel enako stopnjo kot 

jezik otrok, rojenih govorcev angleščine.  

 

Pri usvajanju drugega jezika se tako srečujemo z dvema različnima strategijama – 

posnemanjem in ustvarjanjem pravil. V omenjeni raziskavi sta se ti dve strategiji 

prekrivali do tedaj, ko je v izjavah, naučenih s posnemanjem, začel prepoznavati 

posamezne elemente. Njegov jezikovni razvoj se je pomembno razlikoval od 

jezikovnega razvoja prvega jezika. Imel je več izkušenj glede naravnega jezikovnega 

sistema, kar mu je pomagalo pri analizi pomenov in sintakse. Lahko je posnemal 

celovite izjave in jim dodajal splošne pomene, česar mlajši otroci ne zmorejo.  

(Prebeg-Vilke, 1995, str. 88) 
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7.1.3 Materinščina in usvajanje drugega jezika 

 

Filipović (cit. po Balaţic Bulc, 2004, str. 77) pojasnjuje odnos med materinščino in 

usvajanjem drugega jezika. Neizbeţno je, da si pri učenju tujega/drugega jezika 

pomagamo s svojim prvim jezikom. S pomočjo sporazumevalne zmoţnosti, ki jo od 

rojstva dalje nadgrajujemo v prvem jeziku, razvijamo tudi sporazumevalne zmoţnosti v 

vseh tujih/drugih jezikih, ki se jih kasneje učimo. Pri tem pa skoraj neizogibno prihaja 

do prenašanja elementov enega jezikovnega sistema v drug jezikovni sistem.  

 

Podobnosti in razlike med jezikoma vplivajo na potek otrokovega usvajanja drugega 

jezika. Če jezika pripadata isti jezikovni skupini (slovanski, romanski), je med njima 

precej podobnosti, to pa ugodno vpliva na razumevanje jezika. Podobnosti pa so lahko 

svojevrstna ovira npr. pri pravopisu, izgovorjavi idr., ker omogočajo zamenjave med 

prvim in drugim jezikom. (Knaflič, 2010, str. 289) 

 

Sociolingvistični pojav, ko prvine nekega jezika vdirajo v sistem drugega jezika, 

imenujemo interferenca. Interference so pojavljajo, kadar sta dva jezika v stiku - v 

primeru dvojezičnega posameznika ali kolektivne dvojezičnosti. Jezikovna interferenca 

je v večji meri nezavedna in je odvisna od posameznikovega poznavanja jezika. Če je 

poznavanje obeh jezikov dobro, je verjetnost interference manjša. V primerih, ko sta v 

stiku dva sorodna jezika, je prenašanje elementov iz enega v drug jezikovni sistem 

intenzivnejše. (Umek & Kranjc & Fekonja, 2006, str. 142). 

 

Pogled na interferenco se je v zadnjih letih spremenil. Avtorji raje kot o interferenci 

govorijo o transferu – otrok naj bi si pomagal z besedami in strukturami, ki jih je v 

enem jeziku ţe osvojil, v drugem pa mu še niso dostopne v produktivnem področju 

sporazumevalne zmoţnosti. (Nećak Lük, 1995, str. 23) 

 

7.2. PSIHOSOCIALNA IN KULTURNA RAZSEŢNOST 

DVOJEZIČNOSTI 
 

Razvoj govora pri otroku vodi v usvajanje njegovega prvega ali maternega jezika. Otrok 

z obvladovanjem jezika in govora spoznava svet, ki ga obkroţa, ter oblikuje prve pojme 

o njem. S poimenovanjem zunanjega sveta se zunanjost projicira v otrokov notranji svet 
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in spodbuja razvoj njegovega mišljenja, pomnjenja, domišljije in čustvovanja. To je tudi 

razlog za močno čustveno navezanost na materni jezik. Z jezikom sta preţeta 

razumevanje sebe oziroma samopodoba ter lastna socialna vloga v okolju. Usvajanje 

drugega jezika pa pomeni tudi prevzemanje novih socialnih vlog v novem okolju in ima 

za posledico drugačno doţivljanje samega sebe (novo samopodobo). Pri zadovoljevanju 

čustvenih in socialnih potreb, prepoznavanju in uravnavanju čustev, interakciji z 

druţino, vrstniki in širšim socialnim okoljem ima jezik pomembno vlogo. Skupni jezik 

povezuje določeno socialno skupino in ustvarja občutek bliţine, pripadnosti. Stopnja 

obvladovanja jezika nam omogoča - ali onemogoča - izraţanje čustev. (Knaflič, 2010, 

str. 287-288) 

 

Proces spoznavanja maternega jezika je hkrati proces spoznavanja kulture, iz katere ta 

jezik izhaja. Z usvajanjem drugega jezika se otrok srečuje z drugo kulturo, drugačno 

tradicijo, običaji in vrednotami. Kadar je dvojezičnost posledica spremembe ţivljenjskih 

okoliščin, ni izbire; drugega jezika se je treba naučiti za preţivetje. V tem poloţaju se 

znajdejo otroci in odrasli, katerih prvi jezik v novem okolju ne zadošča za 

sporazumevanje, za potrebe šolanja, zaposlovanja itn. Vzroki za nastanek dvojezičnosti 

pomembno vplivajo na to, kako bo posameznik sprejel drugi jezik. Sprejemanje drugega 

jezika je za njegovo uspešno usvajanje pomembna motivacija. Tudi poloţaj jezikov 

vpliva na sprejemanje drugega jezika; če sta jezika otrokove druţine ter okolja 

enakovredna in je dvojezičnost v druţbi sprejeta, bo otrok svojo dvojezičnost sprejel kot 

nekaj vsakdanjega. Če pa ima materni jezik niţji druţbeni status in razkriva otrokov 

izvor, si otrok dvojezičnost prizadeva prikriti. Med oblikovanjem identitete v dobi 

odraščanja se mladostniki zavedajo dveh kulturnih vplivov. Rezultat takšnega 

odraščanja je kulturna identiteta, ki bo vsebovala prvine obeh kultur. Razvoj »zdruţene« 

kulturne identitete je lahko različno dolg, odvisno od razlik med domačo kulturo in 

kulturo okolja. Če okolje dvojezičnosti ne razume kot kazalca niţjega druţbenega 

statusa otrokove ali mladostnikove druţine, ti zgodaj začutijo dvojezičnost kot prednost, 

moţnost za spoznavanje in primerjanje dveh kultur, razvoj sposobnosti za 

komunikacijo, sprejemanje drugačnosti. V takšnih okoliščinah oblikovanje lastne 

identitete ni obremenjeno s prikrivanjem, pritiski ali pa celo stresom in pripomore h 

globljemu zavedanju lastne kulture. (Knaflič, 2010, str. 287-288)       
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7.3. DVOJEZIČNA ZMOŢNOST 
 

7.3.1. Jezikovna zmožnost in kognitivni razvoj dvojezičnih otrok 

 

Z vidika kognitivnega razvoja otroka je razvitost obeh jezikovnih sistemov pomembno 

vprašanje. Novejše raziskave so pokazale, da lahko dvojezičnost ugodno vpliva na 

splošni intelektualni razvoj ter na nekatere plasti intelektualne strukture (npr. 

divergentno mišljenje). Pospešuje tudi zmoţnost jezikovne analize in tako vpliva na 

metalingvistično zavedanje ter hkrati razvija boljšo odzivnost na jezikovno in 

nejezikovno komunikacijo. Raziskovalci pojasnjujejo, da je pozitiven učinek 

dvojezičnosti tesno povezan z razvitostjo sporazumevalne  zmoţnosti v obeh jezikih. 

Učinek dvojezičnosti na otrokov kognitivni razvoj naj bi bil odvisen od ravni 

sporazumevalne zmoţnosti, ki jo dvojezični otrok doseţe v prvem in drugem jeziku. 

Enojezičnemu otroku sluţi za »raziskovanje in organizacijo okolja« en jezik, medtem 

ko sta dvojezičnemu otroku v ta namen na razpolago dva instrumenta. Dvojezični 

instrumentarij je sicer bolj kompleksen in zato zahtevnejši zalogaj, toda ko ga otrok 

obvlada na primerni ravni, nudi večji izhodiščni potencial za spoznavni razvoj, kot ga 

daje enojezičnost. (Nećak Lük, 1995, str. 25) 

 

7.3.2. Spoznavni razvoj dvojezičnih otrok 

 

Raziskave, ki so zajele manjšinske in migrantske otroke, ki med šolanjem usvajajo učni 

jezik, so pokazale, da imajo ti otroci več teţav z obvladovanjem snovi kot njihovi 

enojezični sošolci. Pri nekaterih otrocih je usvajanje drugega jezika imelo za posledico 

zanemarjanje materinščine, kar je določenih obdobjih pomenilo, da so bile njihove 

jezikovne sposobnosti v obeh jezikih manj razvite kot jezikovne sposobnosti njihovih 

vrstnikov v zgolj enem jeziku. Jezikovni primanjkljaji pa se neposredno odraţajo tudi 

na šolski uspešnosti. Raziskave, ki so jih opravili na dvojezičnih otrocih, pri katerih 

usvajanje drugega jezika ni spodrinilo rabe materinščine in se je otrok jezikovno 

razvijal v obeh jezikih (aditivna dvojezičnost) pa so pokazale, da so moţni tudi ugodni 

učinki dvojezičnosti na kognitivnem in šolskem področju. L. Knaflič poudarja, da so za 

takšen razvoj dvojezičnosti velikega pomena dejavniki sociokulturnega značaja. 

Dvojezičnost se kot moteči dejavnik med šolanjem ni pojavljala tam, kjer je bilo 

usvajanje drugega jezika vzporedno z rabo materinščine, kjer sta imela oba jezika 

enakovreden poloţaj v šoli in druţbi nasploh in v okoljih, kjer so podpirali ohranjanje 
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materinščine, četudi je pripadala manjšinski ali priseljenski populaciji. Skupna 

ugotovitev novejših raziskav je, da dvojezičnost sama po sebi ne more biti vzrok za 

šolski neuspeh migrantskih otrok. Vzroke je najbrţ treba iskati v nezadostno razvitih 

jezikovnih sposobnostih v materinščini. Otrok s pomanjkljivo razvitimi jezikovnimi 

sposobnostmi v maternem jeziku je prikrajšan na področju konceptualnega in 

analitičnega mišljenja v obeh jezikih. Jezik je sredstvo, preko katerega se realizira 

mišljenje, in če otrok nima zadovoljivega besednega zaklada, predstavlja to zanj oviro v 

miselnih procesih. Jezikovni primanjkljaji pri otroku ustvarjajo kognitivno zmedo. 

(Knaflič, 1996, str. 81-82) 

 

Problem nastane, če je otrok dlje časa prisiljen delovati v jeziku, ki ga slabše obvlada. V 

takih primerih v šoli prihaja do pomanjkljivega razumevanja snovi, otrok v šibkeje 

razvitem jeziku tudi teţje sporoča, njegov spoznavni razvoj je moten. Ena od moţnih 

posledic je upadanje radovednosti in s tem neugoden vpliv na intelektualni razvoj. Prav 

to se v šoli dogaja učencem s šibkeje razvito sporazumevalno zmoţnostjo v slovenskem 

jeziku. (Nećak Lük, 1995, str. 26) 

 

Cummins (cit. po Nećak Lük, 1995, str. 26) je predpostavko o ravni dvojezične 

zmoţnosti kot spremenljivki pri spoznavnem razvoju dvojezičnih otrok postavil v obliki 

t.i. hipoteze praga. Ta predpostavlja, da na kontinuumu dvojezičnosti  obstajata dva 

praga, ki ločujeta negativni, nevtralni in pozitivni učinek dvojezičnosti na spoznavne 

procese pri otroku.  

- Pod prvim pragom so otroci, ki obvladajo prvi in drugi jezik v manjši meri kot njihovi 

enojezični vrstniki obvladajo svoj jezik. Govorimo lahko o negativnih učinkih 

dvojezičnosti, saj dvojezični otrok nima na voljo zadovoljivega »orodja« za uspešno 

izvajanje spoznavnih procesov v nobenem od jezikov.  

- Med prvim in drugim pragom so otroci, katerih jezikovne sposobnosti so v enem 

jeziku so primerno razvite, v drugem jeziku pa še ne. So na stopnji dominantne 

dvojezičnosti. Ta oblika dvojezičnosti nima niti pozitivnih niti negativnih učinkov na 

spoznavne procese. 

- Nad drugim pragoma pa so otroci, ki so dosegli uravnoteţeno dvojezičnost in se po 

stopnji obvladovanja obeh jezikov lahko primerjajo s svojimi enojezičnimi vrstniki. Ta 

oblika dvojezičnosti vodi do pozitivnih učinkov na spoznavne procese.  
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Skandinavski raziskovalki Skutnabb in Kangas (cit. po Nećak Lük, 1995, str. 26) sta 

hipotezo dopolnili s konceptom poljezičnosti. Dvojezično zmoţnost, ki ne doseţe niti 

niţjega praga, sta poimenovali subtraktivna dvojezičnost. Dvojezično zmoţnost, ki sega 

čez drugi prag, pa sta glede na njene predvidoma ugodne učinke na spoznavni razvoj 

poimenovali aditivna dvojezičnost. Otroci, ki niti v prvem niti v drugem jeziku ne 

doseţejo ravni sporazumevalne zmoţnosti rojenega govorca, so označeni kot poljezični.  

 

Pozitivni učinki dvojezičnosti na spoznavne procese: 

- dvojezičnost pripomore k bogatejšim jezikovnim in nejezikovnim izkušnjam. 

Dvojezični otrok lahko primerja različne jezikovne strukture, pomenska polja 

posameznih pojmov v obeh jezikih. Ta izkušnja mu lahko pomaga pri spoznavanju 

pojmov in odnosov med njimi. Stik z dvema jezikoma pa pomeni tudi stik z dvema 

kulturama, to pa pripomore k otrokovim bogatejšim izkušnjam; 

- preklapljanje iz enega jezika v drugega naj bi povečalo fleksibilnost spoznavnih 

procesov. Spoznavanje »istega sveta« ob pomoči dveh jezikovnih sistemov naj bi za 

otroka predstavljalo določen napor, hkrati pa naj bi (povratno) spodbujalo spoznavni 

razvoj; 

- dvojezični otrok z dvojnim orodjem spoznava svet, zato je njegovo spoznavanje bolj 

objektivno. Npr. dvojezični otrok zelo zgodaj spozna, da za označevanje istega 

predmeta obstajajo različne besede v različnih jezikih ter da ime predmeta ni tudi 

»značilnost predmeta«. (Knaflič, 2010, str. 286-287) 

 

7.3.3. Jezik in učni dosežki 

 

Jezik je osnovno sredstvo za pridobivanje, shranjevanje in izkazovanje znanja. 

Razvitost sposobnosti jezikovnega razumevanja in izraţanja v učnem jeziku je za 

otrokovo šolanje ključnega pomena. V šoli, kljub vedno večji rabi tudi drugih načinov 

za posredovanje informacij, ostaja pri izvajanju učnega programa glavno »orodje« 

učiteljev jezik. Večina pripomočkov, ki jih učenci potrebujejo in uporabljajo, so 

različna pisna gradiva. Znanje, ki ga bo otrok pokazal med preverjanjem, je prav tako 

odvisno od otrokovih jezikovnih sposobnosti v učnem jeziku. Večina otrok iz 

migrantskih druţin do vstopa v šolo ne obvlada zadosti učnega jezika. Otroci usvajajo 

materni jezik v druţini, z jezikom okolja se srečujejo priloţnostno na ulici, v trgovini ali 
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v predšolski ustanovi. V takih pogojih lahko otrok razvija le osnovno sporazumevalno 

sposobnost v jeziku okolja. (Knaflič, 1996, str. 75) 

 

Cummins (cit. po Nećak Lük, 1995, str. 23-24) je razvoj sporazumevalne zmoţnosti v 

drugem jeziku navezal na splošno jezikovno zmoţnost v maternem jeziku ter s tem 

povezal tudi učinke vzgojno-izobraţevalnega dela. Tako razlikuje dve ravni jezikovne 

zmoţnosti. Osnovna sporazumevalna zmoţnost zadostuje za sporazumevanje na 

medosebni ravni, torej v kognitivno manj zahtevnih poloţajih, kjer k dešifriranju 

verbalnega sporočila pomaga kontekstualni ključ. Drugi vidik pa zadeva 

spoznavno/akademsko jezikovno zmoţnost, ki je v vlogi instrumenta kognicije. Gre za 

zmoţnost uporabljati jezik kot instrument mišljenja pri razreševanju problemov. Za 

učinkovito usvajanje novih vsebin ne zadostuje površinska sporazumevalna zmoţnost, 

temveč je predpogoj za uspešno delo v šoli dobro razvita akademska jezikovna 

zmoţnost. Otrok, ki se z drugim jezikom sreča šele v šoli, naj bi potreboval pet do 

sedem let, da bi dosegel to raven. Znano je, da je zgodnje otroštvo zlasti ugodno za 

razvijanje fonološke ravnine, tako da otroci brez napora in brezhibno usvojijo glasovno 

podobo jezika. To pri odraslih govorcih utrjuje zmotno predstavo o dejanski stopnji 

jezikovne zmoţnosti v drugem jeziku. V resnici otrok obvlada drugi jezik le površinsko, 

kar mu ne omogoča zadostnega razumevanja šolske snovi niti ustreznega sporočanja. 

Vsakodnevne situacije so razumljive iz konteksta in neverbalnih sporočil in otrok jih 

razume, ne da bi do podrobnosti razumel jezikovno sporočilo. Šola in njen sistem 

poučevanja pa slonita na principu, da se pride do bistva iz majhnega števila informacij, 

ki so posredovane zlasti z jezikom. Kljub reduciranemu kontekstu se morajo sproţiti 

zahtevni kognitivni procesi. Pri dvojezičnih govorcih je razmerje med površinsko in 

akademsko jezikovno zmoţnostjo posebej kompleksno. Površinski vidiki jezikovne 

zmoţnosti v prvem in drugem jeziku so sicer nedvomno ločeni, akademska zmoţnost pa 

je skupna. Cummins pojasnjuje, da ta skupna, temeljna zmoţnost omogoča prenos 

kognitivnih/akademskih in s pismenostjo povezanih spretnosti iz enega jezika na 

drugega.  

 

7.4. DVOJEZIČNI UČENCI V SLOVENIJI 
 

V slovenske šole se vključujejo tudi otroci, ki izhajajo iz jezikovno in kulturno 

drugačnega okolja. To so pripadniki italijanske in madţarske manjšine, ki (praviloma) 
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obiskujejo šole, v katerih je učni jezik (tudi) njihov prvi jezik. Poleg njih so tu še otroci 

iz romskega, hrvaškega, srbskega in drugih nekdanjih jugoslovanskih jezikovnih okolij. 

Čedalje več pa je tudi rojenih govorcev drugih jezikov. (Nećak Lük, 2008, str. 139) 

Zlasti kadar gre za jezike z manjšo jezikovno razdaljo, veliko dvojezičnih otrok v 

predšolskem obdobju doma ali v vrtcu doseţe prvo raven jezikovne zmoţnosti v 

drugem jeziku. (Nećak Lük, 1995, str. 27)  

 

L. Knaflič je opravila raziskavo na populaciji otrok priseljencev iz drţav nekdanje 

Jugoslavije, ki so bili rojeni v Sloveniji in so pred vstopom v šolo obiskovali vrtec. 

Njihovi doseţki na testih jezikovnih sposobni so pokazali, da obvladajo slovenščino 

(njihov drugi jezik) pomembno manj kot njihovi enojezični vrstniki s slovensko 

materinščino. Pomebmbne razlike med slovenskimi in priseljenskimi otroci so bile ţe 

na ravni razumevanja jezika in so se povečevale z večanjem zahtevnosti nalog 

(jezikovno izraţanje; npr. obnova pravljice). (Knaflič, 1996, str. 177-179)  

 

Večina otrok, ki izhaja iz jezikovno in kulturno drugačnega okolja, obvlada učni jezik 

do te mere, da se dobro znajde v vsakdanjih sporazumevalnih situacijah. Ob 

zahtevnejših vsebinah, s kakršnimi so soočeni v šoli, pa se pokaţe, da je njihova 

sporazumevalna zmoţnost v učnem jeziku pomanjkljiva. Marsikdaj se primanjkljaji 

pojavljajo ţe na ravni razumevanja. Nezadostno znanje učenega jezika povzroča teţave 

pri usvajanju novih učnih vsebin in posledično neugodne pedagoške učinke. Jezikovni 

primanjkljaji tako onemogočajo optimalni spoznavni razvoj. Pri mnogih otrocih gre za 

t.i. poljezičnost, ko ne obvladajo svoji starosti primerno niti jezika svojih staršev niti 

učnega jezika. Ker ti otroci predstavljajo velik del učencih slovenskih osnovnih šol, je 

to resen problem. (Nećak Lük, 2008, str. 139-140). 

 

Otroci priseljencev so zaradi nezadostnega poznavanja slovenskega jezika ob 

vključevanju v šolski sistem izpostavljeni dvema nalogama hkrati, in sicer sočasnemu 

učenju nove snovi v jeziku, ki ga še ne obvladajo in usvajanju slovenskega jezika. 

Obvladovanje učnega jezika je za uspešen potek šolanja nujno. Otroci, ki ne obvladajo 

učnega jezika, v učnem procesu ne morejo razviti vseh svojih sposobnosti. Zato je za 

uspešno vključevanje otrok priseljencev potrebno zagotoviti učenje slovenščine. 

Raziskave kaţejo, da usvajanje jezika ob šolanju, to je med poukom in brez dodatnega 

učenja jezika, v katerem poteka šolanje, traja tri do pet let za obvladovanje jezika na 
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stopnji konverzacije in štiri do sedem let za obvladovanje jezika na akademski stopnji. 

(Knaflič, 2010, str. 292) 

 

7.5. ZNAČILNOSTI DVOJEZIČNIH OTROK V ŠOLI 
 

Otroci, ki se ne šolajo v svojem maternem jeziku, so v učnem procesu v drugačnem 

poloţaju kot otroci, ki se šolajo v svoji materinščini. To se med poukom odraţa na 

njihovem celotnem vedenju. Opaţanja učiteljev in delavcev na šoli kaţejo, da obstajajo 

nekatere značilnosti, ki jih pogosteje srečajo pri dvojezičnih otrocih.  

(Knaflič, 1996, str. 79) 

 

- Za otroka je spremljanje pouka v jeziku, ki ga še ni popolnoma osvojil, bolj utrudljivo 

kot spremljanje pouka v materinščini. Zaradi utrujenosti se zmanjša otrokova pozornost 

in je učna učinkovitost manjša, so bolj počasni, večkrat prenehajo z delom. Otroci 

morajo vloţiti več napora za razumevanje učnih vsebin, ker so soočeni z dvojno nalogo: 

z razumevanjem jezika in razumevanjem vsebine. 

- Dvojezični otroci imajo več teţav s predelovanjem verbalnih informacij in si jih tudi 

teţje zapomnijo. Potrebujejo več časa in večkratno ponovitev vprašanj, da jih razumejo. 

Svoje odgovor oblikujejo počasi in govorijo z vmesnimi prekinitvami. Pri odgovarjanju 

so negotovi, včasih povedo samo začetek in čakajo na povratno informacijo 

sogovornika, preden nadaljujejo. Zaradi slabšega razumevanja vprašanj pogosto 

odgovarjajo pribliţno. Zaradi teţav s predelovanjem verbalnih informacij teţko dlje 

časa sledijo eni temi pogovora in večkrat sami preidejo na drugo temo. 

- Imajo skromen besedni zaklad in so boljši v vsakodnevni socialni komunikaciji s 

sošolci in učitelji kot v šolski komunikaciji. Zaradi pomanjkljivega  poznavanja učnega 

jezika imajo omejene moţnosti za abstraktno mišljenje v učnem jeziku.  

- Jezikovni primanjkljaji v učnem jeziku pridejo do izraza v procesu opismenjevanja, saj 

je dvojezični otrok s pomanjkljivim poznavanjem učnega jezika soočen istočasno z 

dvema nalogama: učenjem jezika in spoznavanjem sistema branja in pisanja.  

- Pozornost otrok med poukom je kratkotrajna, kar je še posebej izrazito, ko vsebina 

šolskega dela temelji na jezikovnem materialu. Tudi pri individualnem delu so 

dvojezični otroci manj vztrajni. 

- Navodilom teţko sledijo in pogosto slabo razumejo, kaj se od njih pričakuje. V svojih 

reakcijah so negotovi in odvisni od sogovornika. Pri otrocih, ki se ne šolajo v svojem 
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maternem jeziku, so pogostejše ekstremne situacije: upočasnjeno ali impulzivno 

odzivanje. Socialnih norm in navad okolja ne poznajo toliko, da bi vedeli, kakšna naj bi 

bila v določeni situaciji primerna reakcija. 

- Pri šolskem delu se zanašajo na sošolce in ne začnejo delati, dokler se pri drugih ne 

prepričajo, kaj je treba narediti. Pogosto prepisujejo od sošolcev. Več se igrajo in 

sprehajajo med poukom kot drugi otroci. 

- Opazna je večja nemirnost (hiperaktivnost), večja vzkipljivost  in nagnjenost k 

pretepanju, če pride do nesoglasij med sošolci. (Nagnjenost k fizičnemu obračunu je 

lahko pogojena z drugačnim temperamentom ali pa tudi z nezmoţnostjo, da bi z 

besedami povedali tisto, kar ţelijo). 

- V nekaterih okoljih opaţajo, da so dvojezični otroci osamljeni v svoji razredni 

skupnosti, kot posamezniki ali skupinice, ter da se ponekod do konca šolanja ne zbliţajo 

s sošolci. Učitelji opaţajo pri njih več klovnovskega vedenja med poukom kot pri 

drugih otrocih. 

- Ne psiholoških preizkusih je praviloma izrazita razlika med doseţki na verbalnih in 

neverbalnih testih, ker se testiranja opravljajo v otrokovem drugem (šibkejšem) jeziku. 

Vidno pomnjenje je boljše kot slušno pomnjenje. Dvojezični otroci največkrat nimajo 

dovolj bogatega besednega zaklada za sprejemanje (razumevanje) in obdelavo vseh 

potrebnih inforamcij. Na preizkusih logičnega mišljenje so boljši kot na preizkusih 

znanja. Pri aritmetičnih nalogah so boljši kot pri verbalnih nalogah. (Knaflič, 1996, str. 

79-80) 

 

7.6. USPEŠNOST MIGRANTSKIH OTROK V ŠOLI 
 

V nadaljevanju so navedeni razlogi za neuspeh dvojezičnih otrok, kot jih, po izsledkih 

raziskave Bakerja (2001), prepoznavajo  učitelji in drugi strokovni delavci.  

- »Neuspeh je posledica dvojezičnosti.« 

Po njihovem mnenju naj bi dvojezičnost povzročala zmedo spoznavnih procesov. 

Vendar to običajno ne drţi. Če ima otrok dobro razvita dva jezika, je dvojezičnost 

prednost, saj pozitivno vpliva na njegove spoznavne procese. Samo ko učenec ne usvoji 

dveh jezikov v zadostni meri, lahko krivdo za slabši učni uspeh pripišemo 

dvojezičnosti. Vendar tudi tedaj krivde ne moremo pripisati učencu, temveč je potrebno 

raziskati druţbene okoliščine, ki so povzročile nezadostno poznavanje dveh jezikov. 

- »Neuspeh je posledica premajhne izpostavljenosti drugemu (šolskemu) jeziku.« 
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Učenčevo neuspešnost pripisujejo nezadostno razvitim jezikovnim sposobnostim 

učenca  v večinskem jeziku. Otroke priseljencev, ki se doma in v soseski pogovarjajo v 

svojem maternem jeziku, dojemajo kot otroke, ki bodo imeli zaradi pomanjkljivih 

jezikovnih sposobnosti v večinskem jeziku v šoli teţave. Zato z »potopitvijo« in 

prehodnimi oblikami dvojezičnega izobraţevanja poskušajo zagotoviti hiter prehod v 

večinski jezik. Z hitro zamenjavo jezika manjšin z večinskim jezikom lahko 

povzročimo več škode kot koristi. S tem zavračamo otrokove sposobnosti v maternem 

jeziku in otrokovo identiteto ter negativno vplivamo na otrokovo samospoštovanje. 

Namesto, da bi nadgradili otrokove obstoječe jezikovne sposobnosti in znanja, 

poskušamo z hitro zamenjavo z večinskim jezikom nadomestiti te jezikovne 

sposobnosti.  

Visoka raven uporabe večinskega jezika pri pouku lahko povzroči učno neuspešnost, 

kar vpliva na večjo potrebo po odpravljanju teh teţav (več učnih ur, namenjenih učenju 

večinskega jezika). 

Dvojezično izobraţevanje, ki se izvaja učinkovito, lahko pozitivno vpliva na učenčevo 

uspešnost. Dokazi kaţejo, da učenci manjšin, ki jim je omogočeno, da delujejo v 

procesu vzgoje in izobraţevanja v svojem maternem jeziku, dosegajo uspehe namesto 

neuspehov. Med te uspehe vključujemo tudi tekoče govorjenje učenca v večinskem 

jeziku.  

Čeprav je pomanjkanje izpostavljenosti večinskemu jeziku priljubljena, ni pravilna 

razlaga neuspeha. Ta razlaga ne upošteva prednosti  izobraţevanja otrok priseljencev v 

manjšinskem jeziku za njihov učni uspeh. Neustrezno rešuje neuspeh dvojezičnih 

učencev s povečanim učenjem večinskega jezika, namesto da bi povečali količino 

izobraţevanja v jeziku manjšin.  

- »Neuspeh je posledica neskladja med domom in šolo.«  

Kot menijo nekateri učitelji, se to neskladje ne nanaša samo na različnost jezikov, 

ampak tudi na različnost kultur, vrednot in stališč.  

Zdi se jim, da bi bilo za otroka laţje, če se bi druţina asimilirala z okoljem, prilagodila 

večinskemu jeziku in kulturi ter tako pripravila učenca za šolo. 

- »Neuspeh je posledica socialno-ekonomskega poloţaja.« 

Socialno-ekonomski status je širok izraz, ki utemeljeno opozarja na dokončen vzrok za 

neuspešnost otrok priseljencev v šoli. Druţbene značilnosti, ki prispevajo k 

neuspešnosti, so lahko ekonomska prikrajšanost, materialne okoliščine in ţivljenjske 
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razmere ter tudi psihološke in socialne značilnosti kot so diskriminacija, rasni 

predsodki, pesimizem in občutki manjvrednosti.  

Čeprav lahko s socialno-ekonomskim statusom razloţimo neuspešnost otrok 

priseljencev, z njim ne moremo razloţiti, zakaj so lahko pripadniki različnih jezikovnih 

manjšin s podobnim socialno-ekonomskim statusom v šoli različno uspešni. 

Neuspešnosti nasploh ne moremo pripisati le enemu vzroku. Vzroki za neuspešnost so 

številni in medsebojno povezani. Splošne oznake, kot je socialno-ekonomski status, je 

potrebno razdelati na bolj določljive napovedovalce neuspeha (npr. odnos staršev do 

izobraţevanja, materialne razmere v druţini). Druţinski in šolski dejavniki lahko vodijo 

na veliko različnih poti, katerih cilj je šolski uspeh oz. neuspeh. Socialno-ekonomske in 

druţbeno-kulturne značilnosti so pomembni elementi  v enačbi neuspešnosti. 

- »Neuspeh je lahko posledica primanjkljajev na posameznih učnih področjih, zato je 

potrebno otroka obravnavati kot otroka s posebnimi potrebami.« 

Potrebno je razlikovati med pravimi in navideznimi primanjkljaji na posameznih učnih 

področjih. Vse prevečkrat so dvojezičnim učencem pripisani učni primanjkljaji zaradi 

njihove dvojezičnosti. Pomembno je natančno ugotoviti, kaj je vzrok neuspeha, moţno 

je, da so vzroki manj krivda otroka in bolj posledica pristopa šole oz. v izobraţevalnega 

sistema. Asimilacijsko naravnan šolski sistem z nesenzibilnim učnimi metodami, ki pri 

učencih ustvarja nizko motivacijo in negativen odnos do učenja, je lahko vzrok za 

neuspeh dvojezičnih učencev. Poleg primanjkljajev na posameznih učnih področjih, ki 

so nastali zaradi asimilacijsko naravnanega šolskega sistema in nesenzibilnega 

poučevanja, se pri dvojezičnih učencih prisotni tudi resnični primanjkljaji na 

posameznih učnih področjih. Zato je potrebno natančno razlikovati med pravimi, 

pristnimi primanjkljaji in učnimi teţavami, ki so jih povzročili dejavniki zunaj 

posameznika. (Baker, 2001, str. 296-300) 

 

V Sloveniji je učni uspeh otrok priseljencev v osnovni šoli slabši kot učni uspeh 

povprečnega učenca. Predvidevamo lahko, da je to v precejšnji meri rezultat teţav s 

slovenščino. Slabši učni uspeh lahko vodi do občutkov podrejenosti, negotovosti, 

apatije, brezupa, odtujenosti in niţjega spoštovanja. Zaradi slabšega učnega uspeha v 

osnovni šoli pa imajo ti učenci tudi slabše moţnosti za nadaljnje izobraţevanje. (Peček 

& Lesar, 2006, str. 188-189) 
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Na razlike v znanju med dijaki priseljenci in naravnimi govorci kaţejo tudi podatki iz 

raziskave PISA 2006. Največje število dijakov priseljencev obiskuje niţje poklicno 

izobraţevanje, sledi srednje poklicno izobraţevanje in srednje tehniško in strokovno 

izobraţevanje. Pri obeh generacijah dijakov priseljencev so doseţki pri naravoslovju 

pomembno niţji od doseţkov dijakov naravnih govorcev. Enako velja tudi za doseţke 

pri matematiki in branju. Največje razlike v povprečnih doseţkih pri naravoslovju med 

dijaki priseljenci obeh generacij in med dijaki naravnimi govorci se kaţejo na ravni 

celotne populacije 15-letnikov in 15-letnic. Razlike po posameznih programih so 

manjše kot na ravni celotne populacije. Dijaki priseljenci, ki obiskujejo splošno, 

klasično ali strokovno gimnazijo, imajo višje povprečne doseţke, dijaki priseljenci, ki 

obiskujejo srednjo tehnično in strokovno izobraţevanje ali srednje poklicno 

izobraţevanje, imajo niţje povprečne doseţke. Dijaki priseljenci obeh generacij, pri 

katerih doma govorijo slovenski jezik, dosegajo višje doseţke v primerjavi z doseţki 

dijakov, pri katerih doma najpogosteje govorijo drug jezik. Dijaki priseljenci, ki doma 

govorijo drug jezik in obiskujejo srednjo tehnično in strokovno izobraţevanje ali 

srednje poklicno izobraţevanje, predstavljajo kritično skupino. (Kolednik, 2010, str. 

142-149) 

 

7.7. STRATEGIJA VKLJUČEVANJA OTROK MIGRANTOV V 

SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA V SLOVENIJI 
 

Pomemben poskus sistematičnega pristopa k integraciji otrok priseljencev predstavlja 

dokument, imenovan Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v 

sistem vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Strategija). 

V dokumentu so najprej predstavljeni ključni problemi pri vključevanju otrok 

priseljencev v sistem vzgoje in izobraţevanja: pomanjkljiva zakonska podlaga, 

neoblikovane strategije in instrumenti za njeno vključevanje v sistem vzgoje in 

izobraţevanja, nerazvite strategije za delo s starši, pomanjkljivo znanje slovenščine 

otrok priseljencev, neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja njihovega jezika in 

kulture in nezadostna vključenost v šolsko in širše slovensko okolje.  

 

V dokumentu je pojem otroka priseljenca razumljen širše, kot je to pojmovano v 

Resoluciji o migracijski politiki RS, po kateri za priseljenca šteje vsakdo po preteku 

enega leta od prijave prebivališča v RS. Pojem priseljenca v Strategiji vključuje tudi 



40 

 

otroke, ki v Sloveniji bivajo manj kot eno leto in tudi tiste otroke, ki ţe imajo slovensko 

drţavljanstvo, pa zaradi različnih vzrokov še niso povsem vključeni v slovensko okolje.  

Migranti so razdeljeni v pet skupin. 

- Prvo skupino predstavljajo nekdanji priseljenci (druga in tretja generacija 

priseljencev), ki imajo slovensko drţavljanstvo. Za otroke, ki sodijo v prvo skupino, se 

predvideva da vsaj ţe delno obvladajo slovenščino, kar pa ni nujno, še posebej, če otroci 

pred vstopom v šolo niso bili vključeni v vrtec. Pogosto ti otroci govorijo vmesni jezik, 

ki ima značilnosti tako prvega kot drugega jezika. 

- Naslednjo skupino predstavljajo osebe, ki še nimajo slovenskega drţavljanstva, imajo 

pa dovoljenje za stalno bivanje v RS ali pa dovoljenje za začasno prebivanje v RS.  

- Specifično skupino tvorijo prisilni migranti (osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in 

begunci).  

- Četrto skupino migrantov s posebnim statusom predstavljajo drţavljani članic EU.  

Otroci, ki se uvrščajo v drugo, tretjo in četrto skupino migrantov, slovenskega jezika 

večinoma ne obvladajo oz. se z njim prvič srečajo v vrtcu ali šoli. 

- Posebno skupino predstavljajo otroci slovenskih izseljencev in zdomcev, ki so se vrnili 

v domovino.  Pri teh otrocih je moţno, da slovensko ţe znajo oz. je slovenščina prvi 

jezik otrok, seveda pa obstaja moţnost, da se slovenščine niso naučili oz. je ne 

obvladajo v tolikšni meri, da bi se lahko nemoteno vključili v slovensko šolsko okolje.  

(Strategija…, 2007) 

 

V kontekstu specifičnih tematik v nadaljevanju bodo obravnavani tudi ključni poudarki 

Strategije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

8. INTERKULTURNA PEDAGOGIKA 
 

8.1. INTERKULTURNA PEDAGOGIKA 
 

Resman (2003, str. 65) pojasnjuje, da kulturna različnost šol ne sme biti slabost, pač pa 

prednost. Ljudje, ki so spoznavali in usvajali različne kulturne načine ţivljenja, so 

duhovno bogatejši, laţe navezujejo stike, se laţe vţivijo v ljudi različnih kulturnih 

izvorov in so tudi strpnejši.  

 

Ustvarjanje okolja, v katerem verski, spolni, socialni ali kulturni izvor učencev in 

učiteljev ni razlog za segregacijo, se imenuje interkulturna vzgoja. Takšno okolje 

upošteva kulturno različnost učencev - njem ni pritiskov, naj se učenci manjšine oz. 

nekega kulturnega izvora odpovedo svoji identiteti in utopijo v kulturi večine. Gre za 

socialno okolje, v katerem se tudi šola prilagaja drugačnim učencem in ne samo učenci 

prevladujoči večini. (Resman, 2003, str. 67) 

 

Interkulturna skupnost pomeni soţitje med ljudmi. Temelji na svobodi, spoštovanju 

sočloveka, strpnosti, enakosti, pravičnosti, solidarnosti, odgovornosti, sodelovanju in 

participaciji. V konceptu je prisoten skupnosti ideal - solidarnost, zaupanje v pripadnika 

skupnosti ter soglasje glede skrbi in odgovornosti za posameznika in skupnost. To je 

koncept, temelječ na normah, ki gredo dosledno v smeri zahteve po pravičnosti. Ker 

izhaja interkulturna vzgoja iz kulturnega pluralizma, se interkulturna šolska skupnost 

oblikuje zaradi vseh učencev, ne samo drugačnih. Njen cilj je razvijanje socialne 

kohezije in iskanje ravnoteţja med vzgojo za različnost in vzgojo za enakost. (Resman, 

2006, str. 204) 

 

Kot pravi Resman (2003, str. 65), interkulturna vzgoja pomeni oblikovanje takih 

človekovih osebnostnih lastnosti, da se bo človek sposoben dvigniti nad svoj kulturni 

»egoizem« in doseči nekakšno »transkulturnost,« se pravi takšne osebnostne lastnosti in 

sposobnosti, ki posamezniku omogočajo prestopanje meja svojega kulturnega okolja in 

sistema vrednot. »Transkulturni« posameznik sodeluje pri oblikovanju kulture, v kateri 

bi pripadniki različnih kulturnih skupin iskali in postavljali skupen sistem vrednot, ki 

omogoča enakopravno sodelovanje ljudi. »Transkulturnost« torej ne more biti samo 

zahteva, naslovljena na pripadnike kulturnih manjšin.  
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Interkulturna vzgoja ter šolska inkluzija imata skupne poglede na pluralizem. Pa tudi 

skupne cilje; prizadevanje za vključevanje segregiranih, zapostavljenih, obrobnih 

manjšinskih skupina in posameznikov v večinske šolske in socialne razmere, da se jim 

tako omogoči kar najboljši razvoj njihovih potencialov. Inkluzija se namreč definira 

tudi kot vključevanje otrok, ki se razlikujejo od večinske populacije zaradi 

intelektualnih, emocionalnih ali socialnih razlogov. Iz večinske populacije pa izstopajo 

tudi učenci, ki se drugih razlikujejo po rasi, veri ali socialno-kulturnem izvoru. 

(Resman, 2003, str. 66) 

 

Upoštevanje in vključevanje značilnosti večetnične, večjezične druţbe v vzgojno-

izobraţevalni proces je vedno bolj potrebno za vzpostavljanje druţbene kohezije. 

Večjezičnost in večkulturnost sta v druţbi še vedno prepoznana kot problem in ne kot 

izziv. Spoznanje, da večetničnost, večkulturnost druţbe ne slabi, temveč – prav 

nasprotno – druţbo bogati in s tem povečuje njeno konkurenčnost, se uveljavlja le 

počasi in z veliki teţavami. Demokratično razmišljanje, spoštovanje pripadnikov drugih 

etničnih skupnosti ali drugačnih ter nediskriminacija so vrednote, ki posamezniku niso 

prirojene in se v druţbi ne razvijajo samodejno. Pri njihovem razvoju in prenosu na 

mladi rod mora vzgojno-izobraţevalni sistem odigrati pomembno vlogo. (Medvešek, 

2006, str. 126) 

 

Šola je javni prostor, kjer se srečujejo učenci različnih etničnih, verskih, kulturnih 

pripadnosti. V nekaterih šolah je kulturna različnost večja, v drugih manjša. Zavedati se 

je treba, da je tudi razred s samo slovensko govorečimi učenci, rojenimi v Sloveniji, 

večkulturni, večetnični razred. Različne ţivljenjske izkušnje, osebnosti, spol, različni 

socialno-ekonomski izvor, etnična pripadnost, vse to ustvarja večkulturnost. Kot taka je 

šola tista institucija, ki bi lahko opremila učence za ţivljenje v raznovrstni, 

demokratični druţbi. (Medvešek, 2006, str. 144) 

 

Šolski sistem (programi in zahteve) oziroma šolsko okolje, v katero je otrok vključen, je 

pomemben dejavnik šolskega uspeha, toda pomemben dejavnik je tudi socialno in 

kulturno vzdušje v šoli, stališča in odnos do otrok, ki ne pripadajo večinskemu 

prebivalstvu. (Knaflič, 1996, str. 85) 
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Kovač in Krek sta opredelila vzgojo kot proces, v katerem človek ponotranji konkretne 

vrednote in norme, ki jih vceplja kultura v kateri raste. Srečanje z večinsko kulturo in 

zahteva po vključevanju vanjo pomeni tudi zahtevo po obvladovanju funkcionalnih 

rekvizitov večinske kulture, ki posameznikom omogoča vključevanje in skupno bivanje. 

Multikulturalnost pa večinsko kulturo postavlja pred zahtevo, da kot normalno prepozna 

tisto, kar ji je sicer lahko tuje. Nemogoče je integrirati in pri tem ohraniti nedotaknjeno 

kulturo manjšinskih etnični skupin, hkrati pa je nemogoče integrirati po principih načel 

multikulturnosti in ohranjati nedotaknjeno večinsko kulturo. Načelo vključevanja ni 

enako načelu asimilacije v prevladujočo kulturo in v prevladujoči vrednostni sistem. 

Zahteva namreč uvajanje multikulturnosti, uvajanje jezika in kulture manjšinskih 

etničnih skupin v šolski sistem te drţave ter tudi druge prilagoditve v »skupnem 

programu.« Koncept integracije skozi multikulturnost odgovorov ne išče v rešitvah, ki 

bi poskušale zgolj (za)brisati razlike med dvema kulturama. (Kovač & Krek, 2003, str. 

35- 38) 

 

Šola je, poleg primarnega socializacijskega okolja druţine, prijateljev in sovrstnikov, 

drugi najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju identitete. To dejstvo postavlja drţavo 

pred odgovorno nalogo: oblikovati učne načrte in vsebine, ki se posredno ali 

neposredno nanašajo na vprašanja, povezana z etnično/narodno identiteto 

posameznikov. Ta naloga je še posebej odgovorna in občutljiva zato, ker je Slovenija - 

tako kot vse druge evropske drţave - etnično heterogena. (Roter, 2004a, str. 247)  

 

Kako obravnavati razlike in hkrati zagotavljati enakost?  

Van Zanten ( cit. po Mencin-Čeplak, 2000, str. 138) pravi, da ravnodušnost do razlik v 

šoli včasih zagotavlja enakost, v drugih primerih pa vzdrţuje neenakost. Priznavanje 

razlik prav tako lahko podleţe folklornemu pogledu na druge kulture, ali pa nasprotno 

vzpodbudi bolj pravično obravnavanje.  

 

Lep primer, kam pripelje ravnodušnost in kaj lahko spremeni priznavanje razlik, je 

jezik. Ţe dolgo je znano, kako obvladovanje jezika vpliva na otrokovo uspešnost, prav 

tako pa je znano, da imajo s tem več teţav otroci priseljencev. Če teh razlik nočemo 

videti ali če odgovornost zanje preprosto pripišemo otroku oziroma njegovim staršem 

(češ, zakaj pa se ne naučijo?), potem je to daleč od politično korektnega načela enakih 

moţnosti, socialne pravičnosti itd. Šele priznavanje in zagotavljanje moţnosti, da ti 
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otroci ţe pred vstopom v šolo doseţejo tako raven znanja uradnega jezika, da ta ne bo 

več ovira za uspešno delo, je eden prvih korakov k vzpostavljanju nediskriminativnih 

pogojev. (Mencin-Čeplak, 2000, str. 138-139) 

 

Interkulturnost v pedagogiki je pedagoško-didaktično načelo, ki načrtovanje, izvedbo in 

evalvacijo vzgoje in izobraţevanja usmerja tako, da podpira spremembo obstoječih 

hierarhičnih odnosov med dominantno etnično-kulturno večino in podrejenimi 

manjšinskimi etničnimi-kulturnimi skupinami v sistemu izobraţevanja ter na ta način 

prispeva k enakopravnosti dejanskih izobraţevalnih moţnosti, ohranjanju različnih 

identitet in k razvoju solidarnega odnosa do etničnih in kulturnih manjšin. (Ermenc, 

2007, str. 129) 

 

Kot komentira Dekleva se je v pedagoški stroki pojavil strokovni izraz 

multikulturalizem, ki naj bi ga začeli tudi pri nas razvijati in uvajati v vsakodnevno 

delo. Ironija pri tem je, da je bilo v prejšnjem političnem sistemu v šolstvu ţe 

uresničenih mnogo prvin multikulturalizma, ki je pomenil sprejemanje ali celo 

promocijo drugih kultur in narodnosti. Ta se je kazal v obveznem pouku jezikov 

narodov Jugoslavije, v naboru knjiţevnikov (iz Jugoslavije), o katerih smo se učili pri 

pouku »domače« knjiţevnosti, ter – ne na koncu, v obstoju posebnih oddelkov s 

poukom v srbohrvaškem jeziku. Teţava je v tem, da je bil ta, prejšnji multikulturalizem 

usmerjen jugoslovansko ali – kakor bi morda danes zaničevalno rekli – »balkansko,« 

medtem ko je multikulturalizem, kot »se postavlja« danes, v bistvu »evropocentričen.« 

Ta obrat je ironičen oziroma paradoksen zato, ker je velika večina priseljencev (vseh 

generacij), ki sedaj ţivijo v Sloveniji, prišla z območij nekdanje Jugoslavije. (Dekleva 

& Razpotnik, 2002, str. 12). 

 

Kakšne so nekatere od ključnih smernic za usmerjanje razvoja ozaveščenosti in 

razumevanja multikulturnih in antirasističnih vprašanj in kak je razvoj primernih 

izobraţevalnih politik in praks? Med ključne smernice se prištevajo naslednje:  

- Če ţelimo doseči  trajne rezultate, morajo biti vsi sodelujoči aktivno vključeni v 

dialog. 

- Upoštevati moramo pravice vseh, pa tudi dolţnosti, ki jih imamo do drugih. 

- Prepoznati moramo individualnost vsakega posameznika, prav tako pa tudi njegovo 

neločljivo soodvisnost z ostalimi. 
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- Spoštovati moramo resnico, prav tako pa tudi, da je znanost zmotljiva in deleţna 

nenehnih izboljšav. 

- Vrednote naj imajo osrednje mesto, spoštovati pa moramo tudi to, da so lahko zmotne 

in da se spreminjajo. 

- Ljudje, skupine ljudi in kulture moramo sprejemati in spoštovati v njihovi različnosti 

in priznavati vrednost kulturne raznolikosti. 

- Do vseh kultur, vključno do lastne, moramo privzeti vprašujoč odnos, zavedajoč se, da 

imajo vse kulture svoje močne in šibke točke in vsebujejo domneve, ki so nepreverjene 

in vzete kot samoumevne.  

- Podobnosti med posamezniki in med skupinami in kulturami moramo prepoznavati in 

na njih graditi. 

- Kritično moramo pregledati vrednote enakosti, pravice, svobode, solidarnosti, 

odprtosti, pluralizma in antirasizma in jih privzeti kot osnovne cilje. 

- Šole morajo imeti jasno vizijo. Opredeliti morajo cilje ter skrbno načrtovati strategije 

in programe. 

- Pedagoško prakso je potrebno redno spremljati, evalvirati in nadzorovati  

(Figueroa, 1998, str. 137-138) 

 

Strokovni delavci na šoli morajo biti ustrezno izobraţeni za delo z migrantskimi otroci. 

Goodwinova (cit. po Medvešek & Bešter, 2010, str. 256) navaja naslednje sposobnosti, 

ki naj bi jih v svojem izobraţevanju pridobili bodoči učitelji: sposobnost 

diferenciranega poučevanja, sposobnost poučevanja učnega jezika kot drugega/tujega 

jezika in sposobnost navezovanja stikov ter sodelovanja z imigrantskimi druţinami in 

skupnostmi. O vseh treh bo beseda tekla v nadaljevanju  pričujočega diplomskega dela.  

 

8.2. SODELOVANJE Z IMIGRANTSKIMI DRUŢINAMI IN 

SKUPNOSTMI 
 

Goodwinova (cit. po Medvešek & Bešter, 2010, str. 257) pravi, da morajo učitelji 

pridobiti ustrezna znanja za navezovanje stikov in sodelovanje s starši oz. z druţinami 

migrantskih učencev. Da lahko učitelj z ustrezno občutljivostjo in razumevanjem 

pristopi k priseljenskim otrokom, mora poznati zgodovino, kulturo in ţivljenjske 

zgodbe migrantskih druţin. Za učinkovito delo z migrantskimi učenci je učiteljem v 

veliko pomoč poznavanje in razumevanje odrekanj, s katerimi se soočajo migrantske 
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druţine na svoji poti iz izvornega okolja, dnevnih teţav in izzivov migrantskih druţin 

pri integraciji v novo okolje, zahtev in omejitev, ki jih pred migrantske druţine 

postavljajo njihove tradicije in religije, poznavanje njihovega pojmovanja šole ter 

pričakovanj do učiteljev, njihovega načina komuniciranja in stila vzgoje. Učitelji lahko 

te pomembne informacije pridobijo le, če znajo navezati stik z migrantskimi skupnostmi 

in vzpostaviti odnos zaupanja s starši migrantskih otrok. Vzpostavljanje stikov in 

izgradnja komunikacijskih kanalov med starši in šolo sta izjemni pomembni veščini, ki 

ju morajo učitelji večkulturnem okolju dobro obvladati. Izobraţevalni programi morajo 

bodoče učitelje naučiti teh veščin 

 

Učitelju bo v pomoč, če bo spoznal posebnosti manjšinskih kultur, ker bo šele tako 

razumel odzivanje in vedenje učencev v razredu. Če učitelj nima tega znanja, potem se 

lahko zgodi, da bo vedenje in delo učencev presojal s svojimi (drugačnimi, 

neustreznimi) kriteriji. S tem se lahko v učitelju utrjujejo stereotipi, ki jih nevede 

prenaša tudi na druge učence, sošolce. (Resman, 2003, str. 71) 

 

Strokovnim delavcem, ki delajo z otroci priseljencev, je potrebno zagotoviti ustrezno 

kontinuirano jezikovno in medkulturno izobraţevanje (posveti, seminarji in svetovanja 

relevantnih inštitucij, npr. Zavoda RS za šolstvo, Centra za slovenščino kot drugi/tuji 

jezik …). Potrebna so usposabljanja strokovnih delavcev–multiplikatorjev za delo s 

strokovnimi delavci vzgojno-izobraţevalnih ustanov, v katere so vključeni otroci 

migrantov. V študijske programe institucij, ki izobraţujejo bodoče strokovne delavce, je 

potrebno vključiti učne vsebine, pomembne za delo z priseljenskimi otroki. Za 

kakovostno izobraţevanje in usposabljanje strokovnih delavcev je pomembna podpora 

znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ki zadeva to problematiko, z vključevanjem 

strokovnjakov z jezikoslovnih in drugih relevantnih strokovnih področij. Vodstva vrtcev 

in šol je potrebno je potrebno vzpodbujati za  vključevanje strokovnih delavcev v 

izobraţevalne programe z vsebinami, kot so poučevanje slovenščine kot drugega jezika, 

medkulturno delovanje v vrtcu ali šoli, delo s starši migranti … (Strategija…, 2007, str. 

15) 

 

Pomembno vlogo pri sodelovanju s starši imajo tudi vzgojno-izobraţevalne ustanove. 

Sodelovanje s starši ne more biti prepuščeno naključju ali individualni iniciativi, temveč 
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mora vzgojno-izobraţevalna ustanova vključiti razvijanje strategij in oblik dela s starši 

otrok migrantov v svoj program. (Strategija…, 2007, str. 13) 

 

8.3. INTERKULTURNI KURIKULUM 
 

Da bi načelo interkulturnosti dejansko zaţivelo, mora postati del t.i. realnega 

kurikuluma šole. S pojmom realni kurikulum označujemo povezavo formalnega 

(uradnega) kurikuluma, ki zajema vso relevantno dokumentacijo (zakonodaja, 

pravilniki, izobraţevalni programi, učni načrti, učbeniki, pedagoško-didaktične 

smernice ipd.) in tudi celotno pedagoško prakso, skupaj z odnosi ter selekcijo in 

interpretacijo šolskega znanja (to drugo poznamo pod imenom skriti kurikulum). 

(Ermenc, 2007, str. 129) 

 

Interkulturni kurikulum črpa iz kulturne zgodovine manjšine in s teh vidikov pojasnjuje 

principe in koncepte ţivljenja manjšine v njej. Takšni šolski kurikulumi bodo upoštevali 

skupni nacionalni okvir ter lokalne in šolske posebnosti in se torej med seboj 

razlikovali. Odprta mora biti moţnost, da k šolskemu kurikulumu participirajo 

nacionalne (italijanska, madţarska, makedonska, albanska, romska), verske (judovska, 

pravoslavna, muslimanska) in druge kulturne skupine, ki ţe ţivijo pri nas in so se za 

stalno naselile. (Resman, 2003, str. 68) 

 

Za interkulturni kurikulum ni dovolj, če se »običajnemu« (tradicionalnemu) kurikulumu 

ali celo samo učnim načrtom posameznim predmetov doda nekaj posebnosti iz ţivljenja 

manjšin. Interkulturni kurikulum pomeni, da se posebnosti socialnega in kulturnega 

okolja in manjšin vključujejo v vsa področja dela šole: v postavljanje temeljnih vrednot 

ţivljenja med učenci in drugimi, v vsebine pouka in dejavnosti zunaj njega, v 

oblikovanje pravil vedenja in zaščito pripadnikov kulturnih manjšin, odnose itn. 

Interkulturnega kurikuluma ni mogoče reducirati na epizodnost, eno proslavo na leto, na 

opombe »pod črto« v učbenikih, ločene od drugih besedil. Sicer pa bo konkretna 

izvedba interkulturnega kurikuluma odvisna od vrste objektivnih okoliščin: od velikosti 

manjšin in njihovega pravnega statusa, od tega, ali gre za avtohtone ali drugačne 

manjšine, od vrste in stopnje vzgojno-izobraţevalne institucije. Šola se mora v svojem 

kurikulumu osvoboditi etnocentrizma. Oblikovati mora tak kurikulum, ki bo učencem, 

učiteljem in staršem omogočal spoznavanje in doţivljanje izkušnje različnih kultur. To 
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bo pripeljalo do zmanjševanja napetosti, ki izvirajo iz socialnih, kulturnih ali verskih 

različnosti, ter do razvoja razumevanja med različnimi skupinami. Po svoji 

socializacijski in vzgojni usmerjenosti bi moral kurikulum razvijati kritičen odnos do 

poloţaja in dela posameznika v šolski skupnosti. Razvijanje kritičnega mišljenja in 

odnosa je potrebno zaradi objektivnejšega ocenjevanja sebe in drugega; da se premagajo 

predsodki, ki preprečujejo sproščeno interkulturno ozračje. Uresničevanje 

interkulturnega kurikuluma zahteva odgovorno šolsko klimo ter zavedanje, da na 

interkulturno vzgojo vpliva tudi skriti kurikulum, ki je lahko v oporo ali pa je sovraţnik 

interkulturnega soţitja med ljudmi. Interkulturno šolo in interkulturni kurikulum pa je 

treba gledati s širšega vidika. Ne bi se ju smelo reducirati zgolj na razvoj samozaupanja 

in zaupanja med učenci in drugimi pripadniki šole; kulturnopluralistični kurikulum je 

treba gledati tudi z vidika moţnosti, ki jih program ponuja za izboljšanje učnega uspeha 

učencev. (Resman, 2003, str. 68-69) 

 

Tudi Motik poudarja, da je potrebno kulturno različnost vključiti v formalni kurikulum 

vseh predmetov, še zlasti druţboslovnih, pa tudi v skriti kurikulum. Za resnično 

prisotnost medkulturnega dialoga pri pouku in zunaj njega morajo strokovni delavci 

pridobiti posebne medkulturne kompetence oz. zmoţnosti. Za razvijanje medkulturnega 

dialoga ni vseeno, kako sproţamo in vodimo dialog med »lastnim/znanim« in »tujim«. 

Viri za razvijanje večperspektivnosti  in ozaveščanje o bogastvu večkulturne druţbe so 

lahko tudi jezik otrok priseljencev, literatura, umetnost, glasba, prvine veroizpovedi, 

kulturni običaji, prehrambene navade in drugo. Medkulturnost kot pedagoško načelo naj 

bi preţemalo celoten vzgojno-izobraţevalni proces in postalo del realnega šolskega 

kurikuluma. Hkrati bi morala multikulturnost »zaţiveti« tudi v skritem kurikulumu, saj 

to močno vpliva na oblikovanje posameznika, njegovo počutje v šoli, vrednotenje sebe, 

drugih, odnos do sebe in drugih, razumevanje in sprejemanje druţbenih norm, vrednot, 

strpnosti do raznolikosti v šoli in širši druţbi. Spremembe in prenove šolskega 

kurikuluma nam lahko omogočijo vključevanje medkulturnega delovanja v vrtcu, šoli, 

pri pouku ter pri delu s starši. V obstoječih učnih načrtih so ţe zapisani nekateri cilji, ki 

nas spodbujajo k medkulturnemu ravnanju in omogočajo medkulturni dialog v vzgojno-

izobraţevalnem procesu; na formalnem nivoju je nekaj ţe narejenega. V vsakdanji 

šolski praksi pa imajo pri realiziranju zapisanih ciljev in uresničevanju načela 

medkulturnosti strokovni delavci veliko teţav. Učitelji namreč nimajo dovolj 

medkulturnih kompetenc oz. zmoţnosti za tako delovanje. Da bo načelo 



49 

 

multikulturnega delovanja dobilo osrednje mesto v pedagoškem procesu, morajo bodoči 

učitelji ţe v teku šolanja sistematično pridobivati potrebna znanja za delo v 

večkulturnem razredu. Za strokovne delavce, ki delajo z migrantskimi otroki, je 

potrebno tudi načrtovati stalna strokovna izpopolnjevanje na tem področju. (Motik, 

2007, str. 255-256) 

 

8.3.1. Učni načrt za geografijo 

 

Čeprav je vzgoja za soţitje eden temeljnih ciljev predmeta, so v ospredju učnega načrta 

fizičnogeografske teme, ki jih na nekaterih mestih izjemoma dopolnjujejo nekatere 

druţbenogeografske teme: onesnaţenost, prenaseljenost, politična in verska nasprotja.  

Razkrivanje načinov, ki se jih človeštvo posluţuje, da bi nekaterim odvzeli avtonomijo 

ter preprečevali bivanje v soţitju in enakopravnosti, omogoča vsem udeleţencem 

vzgojno-izobraţevalnega procesa razviti avtonomno in svobodno drţavljansko in 

osebnostno drţo. Zato bi morali v učni načrt vključiti tiste geografske vsebine, ki 

učence seznanjajo z vsem, kar soţitje in enakopravnost ovira. Tovrstne teme je potrebno 

aktualiziratati. Da bo imelo znanje za učence smisel, mora biti relevantno za njihovo 

ţivljenjsko izkušnjo, predvsem pa naj bi spodbudilo refleksijo o njej. (Ermenc, 2007, 

str. 130) 

 

8.3.2. Učni načrt za zgodovino 

 

Zgodovina je v osnovni šoli predmet, ki naj bi zaradi uvajanja večperspektivnega 

pristopa in seznanjanja z ţivljenjem različnih kultur v preteklosti prispeval k 

razumevanju in prijateljstvu med narodi. Tematsko je učni načrt omejen na zgodovino  

zahodne civilizacije. Grška in rimska kultura sta predstavljeni v vrednostno pozitivni 

luči. Kolonizacija in vidiki kolonizacije ter perspektiva kolonizirancev pa ni 

izpostavljena. V učnem načrtu so poudarjeni predvsem kulturni, politični, znanstveni in 

tehnološki prispevki kultur. Kulture, ki ne pripadajo zahodni civilizaciji, se pojavljajo 

vedno v nekakšnem odnosu do te civilizacije, ne pa kot zanimive in vredne spoznavanja 

same po sebi. Učni načrt je omejen le na tiste neevropske kulture, ki so v zgodovini 

prišle v stik z evropsko kulturo ali pa so doprinesle k njenemu tehnološkemu razvoju. V 

učnem načrtu so izbrana znanja in interpretacije znanj, ki  učencem in učiteljem 

omogočajo evropocentrično analiziranje in vrednotenje zgodovinskih dogajanj. Učenci 
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se seznanijo z določenimi temami, ki krepijo vrednote, povezane z interkulturalizmom. 

Seznanijo se s fašizmom, nacizmom, pojavom nacionalne nestrpnosti (prehod v 20. 

stoletje), s kršenjem človekovih pravic, dekolonizacijo in neokolonizacijo (po drugi 

svetovni vojni), z uničevanjem staroselcev ob kolonizaciji ameriškega zahoda in s 

poloţajem črnskega prebivalstva. Vendar učni načrt ne vsebuje napotil k aktualizaciji 

teh zgodovinskih tem. (Ermenc, 2007, str. 131) 

 

8.3.3. Učni načrt za slovenski jezik 

 

Tudi pouk slovenskega jezika in kulture naj bi prispeval k učenju strpnosti med narodi, 

saj če cenimo in obvladamo svoj jezik in knjiţevnost, bomo cenili tudi druge.  

Osrednji namen je usposobiti učence za rabo jezika na govorni, slušni, pisni in bralni 

ravni.  Preţet je z močnim vrednostim nabojem- vzbujanjem ljubezni in spoštovanja do 

slovenščine kot materinščine, do slovenske knjiţevnosti in do ustvarjalne rabe jezika. 

Slovenščina je tako osrednja identifikacijska točka slovenskega naroda. K. Ermenc 

pojasnjuje, da učni načrt ne vsebuje nobenih prilagoditev, ki bi upoštevale, da je 

slovenščina tudi drugi jezik, in ki bi vzpostavile temelj za prilagajanje usposabljanja za 

rabo jezika nematernih govorcev (od senzitivnosti za jezikovne ovire do poudarka na 

nekaterih specifičnih spretnostih in znanjih). V predlaganem literarnem kanonu 

najdemo dela številnih angleških in ameriških avtorjev, dela nekaj nemških, francoskih, 

ruskih avtorjev in malo drugega. Učni načrt za slovenski jezik je zasnovan 

etnocentrično, kot izraz monokulturne narave naše šole. Ne upošteva dejstva da nekateri 

učenci ne pripadajo večinskemu narodu. Za obstoječo zasnovo slovenskega jezika ne 

stoji premislek kako takšna zasnova vpliva na identifikacijo teh učencev z znanjem in 

šolo, na počutje in s tem povezano motivacijo za delo in učnim uspeh. (Ermenc, 2007, 

str. 131) 

 

8.3.4. Učni načrt za angleški in nemški jezik 

 

Pouk angleščine in nemščine bi lahko prav tako bil pomembno sredstvo vzgoje za 

soţitje, saj pomeni učenje tujega jezika soočenje z drugačno kulturo in razmišljanjem. 

Ozaveščal bi lahko potrebo po strpnem komuniciranju, povečeval razgledanost in tudi 

refleksijo o lastnem jeziku. Posameznik išče enakosti in razlike med jezikoma in si 

pridobiva splošnejše razumevanje o človeškem sporazumevanju, kar pripomore k 
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razumevanju ovir, ki nastajajo med ljudmi različnih kultur. Učenje tujih jezikov lahko 

sproţa zavedanje, da k boljšemu medsebojnemu razumevanju prispeva tudi poznavanje 

relevantne tuje in svoje kulture. Angleščina in nemščina na osnovnih šolah sta 

zasnovani komunikacijsko - z namenom usposobiti učence za učinkovito 

sporazumevanje na slušni, govorni, bralni in pisni ravni. Po mnenju načrtovalcev s 

samim učenjem jezika in z izbiro primernih tem, na osnovi katerih poteka učenje, 

dosegamo naslednje cilje: usposobljenost za medkulturno komuniciranje, povečanje 

spoštovanja in razumevanja drugih kultur ter sprejemanje sebe kot člana mednarodne 

skupnosti. Interkulturni cilji naj bi se uresničevali prek spoznavanja drugih kultur, to je 

kultur ciljnih jezikov. Vendar pa je takšno uresničevanje interkulturnih ciljev omejeno, 

saj se učenci pri ciljnih jezikih seznanijo le z zahodnimi kulturami, kar kvečjemu 

pripomore k še večji moči dominantnih kultur. Za lastno kulturno samozavestno podobo 

in za preseganje nestrpnosti do drugih kultur, torej za uresničevanje interkulturnih 

ciljev, je potrebno doseči razumevanje med ljudmi iz zelo različnih kultur - iz 

dominantnih in iz podrejenih. Pogoj za to pa je širše znanje o ţivljenjskih in 

komunikacijskih navadah različnih kultur. (Ermenc, 2007, str. 133-134) 

 

8.4. DODATNO UČENJE SLOVENŠČINE 
 

Učenje jezika, v katerem poteka pouk v drţavi priselitve, je bistveno za uspešno 

sodelovanje migrantov v izobraţevalnem procesu ter za njihovo učinkovito integracijo v 

druţbo. V osnovnih šolah je za priseljence organizirano učenje slovenskega jezika na 

različne načine. Lahko poteka v sklopu dodatne učne pomoči, v sklopu dopolnilnega ali 

dodatnega pouka ali s tečaji slovenščine. V okviru dodatne učne pomoči, ki pripada 

otroku migrantu, je predvideno do največ 35 dodatnih ur učenja slovenskega jezika v 

šolskem letu. Le redkim učencem dodatno učno pomoč podaljšajo še za eno leto. Obseg 

ur za posameznega učenca določi Ministrstvo za šolstvo in šport. Število ur, ki jih 

dodelijo učencu, je odvisno od tega, od kod prihaja učenec, koliko otrok migrantov je na 

šoli, ali bo poučevanje potekalo v individualni ali skupinski obliki itd. Šole pa odločajo 

o načinu izvedbe tečajev, kdo in kako izvaja pouk. (Bešter & Medvešek, 2010, str.  

219-220) 

 

Z učenčevo zmoţnostjo učenja slovenščine je povezano tudi učenje materinščine. Za 

učence, ki se opismenjujejo v materinščini, je prenos teh spretnosti na drugi jezik laţji, 
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kot za učence, katerih prvi poskusi v pismenosti so v jeziku, ki ga ne razumejo in 

govorijo dobro. Na neustreznost zakonodaje se na nekaterih šolah odzivajo tako, da 

skušajo učenca opredeliti kot otroka s posebnimi potrebami in mu tako zagotoviti 

dodaten pouk slovenščine. (Peček & Lesar, 2006, str. 188) 

 

Del potomcev priseljencev toliko obvlada slovenski jezik, da lahko sodeluje v vsakdanji 

komunikaciji. Ob zahtevnejših vsebinah, s kakršnimi so soočeni v šoli, pa se pokaţe, da 

je njihova sporazumevalna zmoţnost v slovenskem jeziku pomanjkljiva in da se vrzeli 

pojavljajo ţe na ravni razumevanja. Velikokrat ostaja jezikovni primanjkljaj prikrit, 

teţave (tudi disciplinske) v šoli pa so pripisane drugim vzrokom, kot so drugačne 

kulturne vrednote, vedenjski vzorci ali celo intelektualne zmoţnosti. (Medvešek, 2006, 

str. 139-141) 

 

Za uresničevanje načela interkulturnosti bi morali upoštevati dejstvo, da slovenščina ni 

materni jezik vseh učencev in v skladu s tem prilagoditi vzgojne razseţnosti učenja 

slovenščine. Za zagotavljanje enakih moţnosti mora biti učni načrt zasnovan dovolj 

odprto, da omogoča učitelju prilagajanje poučevanja učencev, katerih znanje 

slovenščine je na različnih ravneh. Takšen načrt bi bil lahko osnova za dopolnilni pouk 

slovenščine ali za oblikovanje novega učnega predmeta slovenščina kot drugi jezik. Ta 

nov predmet bi bilo potrebno v predmetnike umestiti kot enakovredno alternativo učnim 

predmetom za slovenski jezik kot prvi jezik. Učencem bi morali omogočiti, da imajo 

moţnost samostojno izbrati predmetnik. Vanj ne bi smeli avtomatično vpisati vseh 

učencev, ki jim slovenščina ni materni jezik. Učenci bi morali imeti tudi moţnost 

prehajanja med predmetoma. Oblikovan učni načrt bi moral biti okviren, da bi ga lahko 

uporabljali za zelo raznoliko populacijo. Zgled za pripravo učnega načrta za slovenščino 

kot drugi jezik imamo denimo v učnih načrtih za madţarsko in italijansko manjšino za 

osnovne in srednje šole. (Ermenc, 2010, str. 274) 

 

Za kakovostno poučevanje slovenščine kot drugega jezika je potrebno opredeliti 

kompetence strokovnega delavca, ki takšno vzgojno-izobraţevalno delo izvaja 

(izobrazba, usposobljenost itd.). Potrebno je pripraviti priporočila in ustrezne učne 

načrte za poučevanje slovenščine kot drugega jezika v vrtcu in šoli. Prav tako je 

potrebno pozornost nameniti pripravi ustreznih gradiv za poučevanje slovenščine kot 

drugega jezika. (Strategija…, 2007, str. 18) 
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Pripravi gradiv za poučevanje slovenščine kot drugega jezika do sedaj še ni bilo 

posvečeno dovolj pozornosti. Pri dodatnem pouku slovenščine največ učiteljev 

uporablja kar učbenike, ki jih otroci sicer uporabljajo pri pouku slovenščine oz. pri 

drugih predmetih. Veliko učiteljev uporablja tudi učbenike za slovenščino kot drugi/tuj 

jezik, ki so namenjeni odraslim - večinoma so to učbeniki za začetnike Centra za 

slovenščino - ali pa si gradivo pripravijo sami. Nekaj učiteljev uporablja tudi učbenike 

za angleški in nemški jezik ter učbenike, ki so namenjeni slovenskim otrokom v 

izseljenstvu. (Knez, 2008, str. 160) 

 

8.4.1. Poučevanja učnega jezika kot drugega jezika 

 

Učitelje bi bilo potrebno usposobiti za poučevanje slovenskega jezika kot drugega 

jezika. Jezikovne ovire bi namreč na sistemski ravni lahko rešili z moţnostjo učenja 

materinega jezika do stopnje dodelanega koda, ki učencu omogoča učenje drugega 

jezika. (Peček & Lesar, 2006, str. 205) 

 

Goodwinova (cit. po Medvešek & Bešter 2010, str. 257) pravi, da bi morali znanje o 

načinih in tehnikah učenja oz. poučevanja učnega jezika kot drugega jezika pridobiti vsi 

učitelji. Samo tako bi lahko učinkovito pomagali priseljenskim otrokom in jim ţe od 

vsega začetka nudili ustrezno podporo pri vseh učnih predmetih. S tem učencem ne bi 

bilo potrebno več zapravljati časa za čakanje na tečaje ali dopolnilni pouk učnega 

jezika. Učiteljem bi morali biti znani tudi stereotipi in predsodki, ki spremljajo učenje 

učnega jezika kot drugega jezika. V teku izobraţevanja bi bilo potrebno učitelje 

pripraviti na to, da bodo sposobni samorefleksije in ne bodo učenčeve dvojezičnosti 

uporabljali kot izgovor za slabe učne doseţke. Učitelji morajo biti sposobni preseči 

pogosto enačenje nezmoţnosti perfektnega izraţanja v učnem jeziku z nizko stopnjo 

kognitivnega delovanja.  

 

Izobraţevanja učiteljev so tudi sodeč po Strategiji (2007) eden ključnih načinov, kako 

izboljšati problem pomanjkljivega znanja slovenščine pri migrantskih otrocih. 

Izobraţevanja, na katerih bi učitelji pridobili metodično-didaktična znanja za 

poučevanje slovenščine kot drugega jezika, niso sistemsko urejena. Prav tako ni 

ustreznega izobraţevanja in usposabljanja strokovnih delavcev vrtca za delo s 
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predšolskimi otroki, ki ne znajo slovensko. V okviru svojega študija ali drugih 

izobraţevanj tudi učitelji drugih predmetov, ki poučujejo otroke migrantov, ne pridobijo 

ustreznih znanj in komunikacijskih spretnosti, s katerimi bi takim otrokom olajšali 

spremljanje svojega predmeta. (Strategija…, 2007, str. 6) 

 

8.5. UČENJE MATERNEGA JEZIKA 
 

Potomcem priseljencev, ki izrazijo to ţeljo, je potrebno omogočiti učenje njihovega 

maternega jezika oz. maternega jezika njihovih staršev ter spoznavanje kulture deţele 

izvora. Tu ne gre samo za učenje maternega jezika priseljencev kot dodatne šolske 

dejavnosti, ampak tudi kot izbirnega predmeta. Z vidika otrokovega kognitivnega 

razvoja je razvitost obeh jezikovnih sistemov - maternega jezika in jezika okolja - zelo 

pomembna. (Medvešek, 2006, str. 139-141) 

 

Učencem bi bilo potrebno omogočiti, da tudi na ravni formalnega znanja jezika 

postanejo dvo- ali večjezični: to naj velja tako za učence, katerih slovenščina ni materni 

jezik, kot za preostale. Jeziki, kot so hrvaščina, srbščina, albanščina, makedonščina itd., 

naj postanejo enakovredna alternativa angleščini, nemščini in drugim jezikom z visokim 

druţbenim statusom. To pomeni, da bi pouk jezikov, ki so materinščine naših učencev, 

postal v kurikulumu enakovreden pouku drugih tujih jezikov. Na ta način bi se povečala 

moţnost, da bi se učenci te jezike učili: prvič zato, ker bi njihov enakovredni status v 

predmetniku vplival tudi na njihov druţbeni status, drugič pa zato, ker za učence ne bi 

pomenil dodatne obremenitve (to se dogaja, če se ti jeziki ponujajo le fakultativno v 

popoldanskem času). (Ermenc, 2010, str. 274-275) 

 

Starši lahko otroku pomagajo pri spoznavanju in učenju materinščine, ne pa tudi 

slovenščine, saj je sami ne obvladajo dobro. S tem, ko starši z otrokom govorijo v 

maternem jeziku, pa jim omogočajo ohranjanje in nadgrajevanje kulturne identitete.  

(Peček & Lesar, 2006, str. 90-91) 

 

Učenje maternega jezika omogoča otrokom ohranjati stike s člani njihove imigrantske 

skupnosti in prebivajočimi v njihovi izvorni drţavi. Sposobnost tekočega 

sporazumevanja v več jezikih pa učencem tudi odpira dodatne moţnosti na področju 
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izobraţevanja in profesionalnega razvoja, izboljšuje njihove moţnosti na trgu dela ter 

jim povečuje njihov druţbeni kapital. (Bešter, 2009, str. 101-102) 

 

Učencu moramo omogočiti, da razvije materinščino v dodelanem kodu, ker je to pogoj, 

da se bo lahko naučil jezika okolja, kar posledično vpliva tudi na rezultate pri drugih 

predmetnih področjih. Učenec npr. teţje osvoji abstraktne pojme v jeziku okolja, če jih 

prej ne osvoji v maternem jeziku, to pa močno ovira njegov intelektualni razvoj. Z 

vidika razvoja otroka je zaţeleno izobraţevanje dvojezičnih učencev in pripadnikov 

večinske kulture v skupnih razredih, ob predpostavki ohranjanja in spodbujanja razvoja 

kulturnih identitet ne le večinskega prebivalstva, temveč tudi manjšin. (Peček & Lesar, 

2006, str. 90-91) 

 

Zakon o osnovni šoli v 8. členu 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. 10. člen tega zakona pa določa, 

da se za otroke, ki so tuji drţavljani oz. osebe brez drţavljanstva in prebivajo v 

Republiki Sloveniji, organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z 

mednarodnimi pogodbami.  

 

V slovenskem šolskem sistemu organizirano učenje maternega jezika priseljenskih 

otrok še nima dolge zgodovine in je brez ustaljene oblike, vsako šolsko leto se nekoliko 

spreminja. V največji meri poteka učenje maternega jezika priseljenskih otrok na 

podlagi uresničevanja bilateralnih sporazumov, ali pa se organizira kot izbirni predmet 

v okviru nacionalnega izobraţevanja. Otroci se maternih jezikov lahko občasno učijo 

tudi v okviru obšolskih dejavnosti in v okviru kulturnih društev priseljenskih skupnosti. 

Od leta 2005 je za migrantske otroke in pripadnike etničnih skupnosti z območja 

nekdanje Jugoslavije omogočeno izvajanje dopolnilnega pouka maternega jezika in 

kulture. Glede na interes lahko učenci obiskujejo dopolnilni pouk albanskega jezika 

(Ljubljana, Koper, Piran), hrvaškega (Izola, Ljubljana, Maribor), makedonskega (Kranj, 

Ljubljana, Jesenice, Nova Gorica) in srbskega jezika. (Bešter & Medvešek, 201, str. 

244-245). 
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V zadnjem času se lahko nekatere najpogostejše priseljenske jezike (hrvaški, 

makedonski, srbski jezik) učenci učijo v okviru rednega pouka kot izbirne predmete v 

zadnji triadi devetletne osnovne šole. (Bešter, 2009, str. 104) 

 

Na mnogih šolah migrantskim učencem učenja njihovega maternega jezika ne ponujajo, 

čeprav je to zakonsko omogočeno in so temu namenjena tudi proračunska sredstva. 

Razlogi za majhno realizacijo zakonsko določenih moţnosti so različni, eden od njih pa 

je pomanjkljiva informiranost šolskega kadra o moţnostih za organizacijo tečajev 

maternega jezika. Šole bi lahko tudi bolje izkoristile potenciale obstoječih društev 

posameznih migrantskih skupnosti in posameznikov, tudi staršev, ki bi bili pripravljeni 

pomagati migrantskim otrokom s svojim znanjem, z izkušnjami in zgledom. (Bešter & 

Medvešek, 2010, str. 246-247). 

 

8.6. UČENJE O KULTURAH 
 

Otroci se ne razlikujejo samo na področju jezikovnih sposobnosti v učnem jeziku, 

ampak tudi po kulturi, vrednotah in videnju sveta. Učitelj naj bi pri pouku in v svoji 

vzgojni vlogi upošteval kulturne raznolikosti. Za uspešno izobraţevalno in vzgojno delo 

v tako pisanem okolju bi potreboval ustrezno usposabljanje. Po eni strani bi lahko 

njegovo verodostojno znanje s področja večkulturnosti popestrilo pouk o različnih 

jezikih, kulturah in tradicijah, po drugi strani pa ponuja večkulturno okolje znotraj šole 

moţnost izkustvenega učenja mirnega in razumevajočega soţitja otrok različnih 

narodnosti. (Knaflič, 1996, str. 87-88) 

 

Spoznavanje lastne kulture etničnih manjšin ima v interkulturni pedagogiki posebno 

vrednost. S tem učencem pokaţemo, da cenimo njihovo kulturo in jo imamo za 

enakovredno večinski. Poleg tega prevladuje prepričanje, da poznavanje zgodovine, 

navad, umetnosti, geografije itn. svoje izvorne domovine krepi kulturno oz. etnično 

identiteto in s tem tudi samozavest in samopodobo. V interkulturni pedagogiki je 

prevladujoče tudi mnenje, da se morajo s kulturami otrok, ki so na šoli, seznanjati tudi 

drugi učenci in učitelji. To naj bi iz zornega kota učencev krepilo njihovo medetnično 

razumevanje, sprejemanje, odpiralo vrata ustvarjalnejšemu sodelovanju, učiteljem pa bi 

tako znanje pomagalo razumeti nekatere specifičnosti učencev in omogočilo večje 

upoštevanje njihovih specifičnih potreb. Prispevalo pa naj bi k vzgoji za strpnost 



57 

 

nasploh. Učinki takega pouka pa se lahko izničijo, če je sicer pouk izrazito 

etnocentričen, če torej skozi različne učne vsebine in skriti kurikulum predstavlja 

večinsko kulturo kot pomembnejšo, naprednejšo, bolj kultivirano, civilizirano in kot 

tisto, kar v neki druţbi največ pripomore k njenemu razvoju. (Ermenc, 2003, str. 54) 

 

Ţal pa na nivoju ohranjanja in razvijanja lastne kulture naš izobraţevalni sistem 

učencem ne nudi optimalnega razvoja, saj v okviru osnovne šole ni nobenega predmeta, 

ki bi to omogočal. Z vidika ciljev, ki se jih mora v šoli doseči, se od teh učencev celo 

pričakuje, da bodo razvijali zavest o slovenski narodni  pripadnosti. (Peček & Lesar, 

2006, str. 186-187) 

 

V sistem izobraţevanja učiteljev in v učne načrte je zato potrebno unesti tudi vsebine o 

manjšinskih kulturah, in sicer ne le za pripadnike teh kultur, temveč tudi za ostale. 

Vendar imajo takšni ukrepi, v kolikor niso izpeljani ustrezno, nasprotne učenke od 

zaţelenih. Poznavanje določenih kultur lahko predstavlja argument za opravičevanje 

predsodkov, hkrati pa oviro za odnose med učitelji, učenci in njihovimi druţinami. 

Kako delujejo določeni ukrepi, ki imajo sicer za cilj vzgojo za sprejemanje drugačnosti, 

je odvisno od različnih dejavnikov, predvsem od tega, koliko se dotaknejo in uspejo 

razrahljati predsodke in stereotipe ter koliko zaveţejo učitelje in učence k delovanju, ki 

vzpodbuja strpnost in nediskriminacijo. (Peček & Lesar, 2006, str. 187) 

  

8.7. DRUGAČEN PRISTOP 
 

Za šolanje otrok bi bilo pomembno, da bi bili njihovi učitelji seznanjeni z jezikovnimi 

sposobnostmi otrok v slovenskem jeziku ob vstopu v šolo. Z upoštevanjem 

raziskovalnih spoznanj bi bilo moţno učni načrt nekoliko prilagoditi njihovim 

jezikovnim sposobnostim, saj bi na ta način otroci med šolanjem več pridobili. (Knaflič, 

1996, str. 184) 

 

Eden od pomembnih vzvodov interkulturne vzgoje, ki je v rokah učiteljev, je razvoj 

komunikacije s skupinskimi oblikami dela in s projektnim učnim delom. S tem se 

doseţe več stvari: projektno učno delo učencem pomaga celostno usvajati učno snov 

(holistično učenje), ob tem pa poteka tudi socialna, emocionalna in intelektualna pomoč 

učeči se skupnosti. Na tej ravni pomeni interkulturnost oblikovanje situacij, v katerih 
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bodo učenci kooperativni, ne da bi bili pri tem eni dominantni, drugi pa bi stali ob strani 

in se skrivali. (Resman, 2003, str. 71-73) 

 

V večkulturnem razredu bo učitelj prilagajal oblike in metode dela pri pouku. Za 

učitelja v takem razredu še posebno velja, da s svojim stilom poučevanja ne bi smel 

učencem vsiljevati enega (svojega) stila učenja. Učitelj bi moral delati tako, da bi učenci 

razvili svoj individualni stil učenja, saj bodo tako lahko tudi v situacijah, ko učitelja ne 

bo, na svoj izvirni način usvajali novo znanje. Učitelj bi v tem smislu moral delovati kot 

svetovalec, mentor. Navsezadnje je učiteljeva naloga, da pomaga učencu odpirati 

njegov svet in spoznati, da je le drugačen, ne pa manjvreden.(Resman, 2003, str. 71-73) 

 

Splošno pedagoško načelo je, da moramo pri pouku izhajati iz prejšnjega znanja 

učencev in njihovih izkušenj. Oboje pa je socialno določeno. Otroci se v svojih druţinah 

naučijo celo vrsto pesmic, zgodbic, spoznajo druţinske navade, nacionalne praznike. Ko 

pridejo v šolo, se pri pouku bolj ali manj samoumevno jemlje, da imajo učenci neki 

fond takega znanja in da se učitelji pri pouku opirajo nanj. Tako npr. učitelj pričakuje, 

da učenci poznajo martinovanje in se v času tega praznika v uvodu v učno uro prosi 

učence, naj povedo, kako se običaj praznuje, kako so ga morda praznovali doma, in 

njihova pripovedovanja naveţe na novo snov. S povezovanjem izkušnje in nove snovi 

veča zanimanje zanjo in omogoča, da se novo znanje vpne v obstoječo mreţo pojmov in 

znanja, ki jih učenec ţe ima. Razen seveda, če učenec praznika ne pozna in ne ve, o čem 

natančno učenci govorijo. Če to ostane prezrto, se lahko tak učenec čuti izključenega, 

poleg tega se novo znanje ne more vpeti v njegovo obstoječo mreţo znanja in 

posledično ni tako trdno in trajno kot znanje njegovega slovenskega sošolca. Podobne 

so tudi posledice v primerih medkulturne komunikacije, ko so komunikacijski 

nesporazumi in zmote še posebej pogosti, saj ljudje, ko govorimo nematerni jezik, vanj 

vnašamo elemente svojega jezika in svojega miselnega sveta, ki sogovorniku niso nujno 

znani. (Ermenc, 2003, str. 54-56) 

 

Zaradi povečanih migracijskih tokov je v razvitih deţelah običajen pojav, da ima učitelj 

v razredu otroke različnih narodnosti, z različnimi materinščinami in kulturami, večina 

teh otrok pa je ali bo med šolanjem postala dvojezična. Toda učitelji med pripravo za 

svoj poklic niso pridobili znanja o specifičnosti učnega procesa v situaciji dvojezičnosti 

s psihološkega, sociološkega in nenazadnje pedagoškega vidika. Svoje delo – pouk – 
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načrtujejo, kot bi bili vsi otroci glede jezikovnih sposobnosti na pribliţno enaki ravni. 

Zaradi neupoštevanja razlik v jezikovnih sposobnostih so učinki njihovega dela manjši, 

kot bi lahko bili.(Knaflič, 1996, str. 87-88) 

 

Goodwinova (cit. po Medvešek & Bešter 2010, str. 257) pojasnjuje, da so učni doseţki 

priseljenskih otrok so pogosto niţji kot so njihove dejanske sposobnosti. K doseganju 

niţjih doseţkov pomembno prispevajo tudi niţja pričakovanja učiteljev. Učitelji bi 

morali od migrantskih učencev zahtevati, da dosegajo enako visoke standarde znanja 

kot ostali učenci v razredu. Ob postavljanju visokih standardov morajo učitelji učencem 

zagotavljati ustrezno podporo. Učitelji bi morali biti sposobni uporabljati različne 

pristope za poučevanje otrok z različnim ozadjem (z jezikovnim, s kulturnim, socialno-

ekonomskim, itd.), različnim predznanjem in različnimi potrebami.  

 

Med načeli, ki so pomembna za vključevanje migrantskih otrok v vzgojno-izobraţevalni 

sistem, tudi Strategija omenja odprtost kurikuluma, avtonomnost ter strokovno 

odgovornost vzgojno-izobraţevalnega zavoda in strokovnih delavcev v njem. 

(Strategija..., 2007, str. 11) 

 

Delo številnih učiteljev ni prilagojeno kulturi in jezikovni drugačnosti otrok 

priseljencev, kar bi jim omogočilo doseganje boljših rezultatov, temveč skušajo nekateri 

učitelji to doseči z zniţevanjem kriterijev. (Peček & Lesar 2006, str. 198). 

 

Načelni nivo in zakonodaja izpostavljata pomen individualizacije in diferenciacije 

pouka. Načelno ju zagovarjajo tudi učitelji, vendar pa ju v praksi ne izvajajo prav 

pogosto, kar pomeni, da načela diference ne upoštevajo v samem procesu 

izobraţevanja. Za kvalitetno izpeljavo učne diferenciacije in individualizacije je 

nedvomno poleg zavedanja odgovornosti za učinke svojega dela potrebno imeti tudi 

senzibilnost za prepoznavanje razlik med učenci, veliko znanja o tem, kako drugače 

izpeljati pouk z namenom omogočanja drugačnim doseganja podobnih rezultatov  kot 

nenazadnje pripravljenost to izvajati vsak dan, v vsakem razredu. (Peček & Lesar 2006, 

str. 190)  

 

Učitelji bi morali nujno ozavestiti pomembnost svoje vloge za uresničevanje vzgojno-

izobraţevalnih ciljev pri vsakem učencu, saj je učenec od njih predvsem na začetni 
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stopnji močno odvisen. Koncept pravičnosti lahko uresničuje samo senzibilen učitelj, ki 

zmore prepoznati potrebe učencev in jim prilagoditi svoje delo ter je ozavestil svojo 

odgovornost za učni uspeh učencev. V raziskavi sta avtorici Peček in Lesar  ugotovili, 

da so po mnenju učiteljev za učni uspeh odgovorni učenci sami. Učitelji pa paradoksno 

upoštevajo načelo individualizacije in diferenciacije v rezultatu poučevanja, to je pri 

ocenah, čeprav je bil ob prenovi šole sklenjen strokoven konsenz, da je potrebno 

zagotavljati objektivnost ocenjevanja, kar pomeni, da je edini sprejemljiv kriterij pri 

ocenjevanju nivo doseţenega znanja. Analiza rezultatov pri razrednih učiteljih pa kaţe, 

da večje ko imajo priseljenski učenci teţave z učnim jezikom, bolj učitelji zniţujejo 

učne zahteve. (Peček & Lesar, 2006, str. 190-199)  

 

8.8. VEČKULTURNI RAZRED 
 

Bistvo interkulturne vzgoje se uresničuje v oddelku, programu, oblikah in odnosih, 

zlasti med učenci, med kulturo manjšine in kulturo večine. Od učiteljevega znanja, 

usposobljenosti in drţe (kompetenc) v razredu bo zelo odvisno, kako bodo učenci 

izkoristili in razvili svoje duševne in telesne potenciale. Participacija učencev v kulturno 

mešanih oddelkih je eden ključnih pogojev povezovanja učencev v kolektiv. 

Participacija bo resnična, ko bomo spoznali, da so učenci manjšine in večine ena sama 

populacija, to je učenci/otroci. (Resman, 2003, str. 71-73) 

 

Za uspešno integracijsko politiko je ključno zagotavljanje ozračja tolerance, spoštovanja 

različnih kultur, jezikov ali običajev in predvsem spoštovanje človekovih pravic 

posameznikov, ki v sodobni mednarodni skupnosti nedvomno vključujejo tudi pravico 

do ohranjanja posameznikove identitete - torej jezika, kulture, veroizpovedi, in sicer ne 

glede na to, ali je posameznik pripadnik večinskega naroda ali pa manjšinske oziroma 

narodne manjšine v neki drţavi. (Roter, 2004a, str. 267) 

 

Medkulturno pedagoško načelo in proces se lahko uresničujeta in spodbujata le v 

večkulturnem razredu. V dialogu sodelujejo vedno oboji. Medkulturni dialog je mogoč 

le s prisotnostjo različnih otrok v razredu. Učenci se spoznavajo z medsebojnim 

predstavljanjem drug drugemu. Učitelju v večkulturnem razredu ni potrebno iskati 

primerov za medkulturni dialog v literaturi, saj so mu moţnosti dane v samem razredu. 

V takem razredu lahko vsem učencem omogočimo doţivljanja večperspektivnosti in 
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ozaveščanja o bogastvu večkulturne druţbe. Učencem lahko omogočimo veliko 

priloţnost za uspešno ţivljenje in delo v večkulturni druţbi, razlike med kulturami 

učenci doţivljajsko občutijo in jih ne zaznavajo le kot vedenje. V razredu vstopa v 

ospredje skupno in povezovalno. Raznolikost postaja »normalna« in različnost se 

učencem ozavesti kot vrednota. (Motik, 2007, str. 254) 

 

Učitelj naj bo most med učenci. Kultura manjšine je učencem večine bolj ali manj tuja 

(neznana), tako kot je učencem manjšine bolj ali manj tuja (neznana) kultura večine. 

Učenci manjšine se v neznani kulturi teţko znajdejo, ne znajo ustrezno reagirati na 

izzive okolja, zato so njihove reakcije neustrezne. Zaradi tega so lahko moralno, 

psihično in  fizično kaznovani. Učiteljeva naloga je, da pomaga učencu manjšine 

vstopiti v svet (kulturo) drugih učencev. Pomagati mu mora, da se bo uveljavil med 

sošolci, da ga ne bo strah izraţanja, čeprav se izraţa skromno, okorno, ne zna izbirati 

besed tako kot drugi. Pomagati mu mora pri vključitvi v oddelčno skupnost, da mu 

odpre moţnost za komunikacijo, za to, da sploh lahko reagira na izzive okolja. Ustvariti 

se morajo pogoji za njegovo dokazovanje in njegovo ustvarjalno vključevanje, 

dokazovanje in obvladovanje socialnega prostora. Tako bo lahko obvladoval socialni 

prostor, kar je nenazadnje ena od bistvenih značilnosti socializacije. (Resman, 2003, str. 

71-73) 

 

Kot ţe predhodno omenjeno, sta v raziskavi avtorici Peček in Lesar ugotovile, da med 

učitelji v osnovni šoli prevladuje nizka stopnja odgovornosti za vključenost otrok 

priseljencev v razred. Učitelji ne prepoznavajo svoje aktivne vloge pri socialnem 

vključevanju otrok priseljencev, pogosto pripisujejo večjo vlogo ostalim učencem in 

njihovim staršem kot samim sebi. (Peček & Lesar, 2006, str. 199) 

 

8.9. PREDSODKI UČITELJEV 
 

Dodiplomsko izobraţevanje strokovnih delavcev mora nujno vključevati tudi znanja, ki 

so opredeljena v medkulturni pedagogiki. Učitelji bodo tako pridobili ustrezno 

senzibilnost za zaznavanje raznolikosti v razredu ter bodo usposobljeni za sproţenje in 

vodenje medkulturnega dialoga, s katerim bodo preprečevali medkulturne konflikte med 

pripadniki različnih kultur. (Motik, 2007, str. 265) 
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Večjo pozornost bi bilo treba namenjati načelni naravnanosti bodočih učiteljev do 

drugačnih, njihovim stališčem, predsodkom in preseganju le-teh. Morali bi doseči 

bistveno večjo senzibilnost učiteljev za realne teţave učencev in jih spodbujati k iskanju 

rešitev za odstranitev ovir pri njihovem učenju in participaciji. (Peček & Lesar, 2006, 

str. 205) 

 

S tem stališčem soglaša tudi Resman, ki pravi, da je treba učiteljem z izobraţevanjem 

pomagati, da premagajo stereotipe. V nasprotnem primeru je malo moţnosti, da bodo 

otroci kulturnih manjšin uspeli. (Resman, 2003, str. 71) 

 

Za učinkovito sobivanje ljudi različnih kultur mora posameznik imeti pomembne in 

dolgoročne izkušnje z ljudmi, ki prihajajo iz različnih kultur, kajti za učinkovito 

medkulturno učenje ni dovolj, da uporabimo samo kognitivni pristop. (Cushner, 1998, 

str. 362) 

 

Podobno poudarja tudi Paccione (cit. po Peček & Lesar, 2006, str. 206). Bodoči učitelj 

bi moral razlike med posameznimi etničnimi skupinami spoznavati skozi izkušnje. Tako 

bi postal občutljiv za multikulturna vprašanja. Učitelj potrebuje tudi izkušnje, ki ga 

silijo v razmišljanje o naravi ksenofobije, nestrpnosti, neenakosti. Te izkušnje bi imele 

preobrazbeni učinek in bi bodočega učitelja zavezale k delovanju, ki vzpodbuja strpnost 

in nediskriminacijo.  

 

Vprašanja strpnosti učiteljev in izobraţevanja zanjo se vsaj posredno dotakne tudi 

Strategija…2007: »Prvine različnih kultur je treba raziskovati v vsakem okolju posebej 

in v skladu s tem izbirati ustrezne oblike, metode, sredstva in vsebine vzgojno-

izobraţevalnega dela. Strokovni delavci se seznanjajo s prvinami različnih kultur v 

aktivnem sodelovanju z otroki migranti in njihovimi starši. Avtonomnost in strokovna 

odgovornost strokovnih delavcev mora temeljiti na pojmovanju drugačnosti kot 

vrednote ter na znanju o medkulturnem poučevanju in učenju. V ta namen so strokovni 

delavci vključeni v različne oblike nadaljnjega izobraţevanja in usposabljanja, ki 

omogočajo in spodbujajo njihov profesionalni razvoj v tej smeri.« (Strategija…, 2007, 

str. 11) 
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V tujih pedagoških študijah ugotavljajo, da so učitelji, ki večinoma pripadajo večinski 

kulturi, do manjšinskih učencev manj strpni, od njih pričakujejo niţji uspeh in jim zato 

ne ponudijo dovolj podpore ter da jih bolj kritizirajo in kaznujejo in jim manj zaupajo. 

K. Ermenc poudari, da si učitelji prizadevajo za uspešnost priseljenskih učencev. 

Diskriminatornost učiteljev navadno ni namerna, temveč delujejo na podlagi nekaterih 

neozaveščenih stereotipov in predsodkov. Vsi imamo predsodke in stereotipe, to je del 

naše druţbene narave, vendar to še ne pomeni, da se nam ni potrebno spreminjati. 

Predsodke in stereotipe lahko spremenimo le tako, da začnemo o njih iskreno razmišljati 

in se informirati ter sami pri sebi proučevati lastno prakso. (Ermenc, 2003a, str. 55-56) 

 

M. Meeuwis je pisal o vplivu predsodkov učiteljev na komunikacijsko strpnost do 

učencev iz različnih etničnih skupin. Opozoril je na dejstvo, da razmerje med kulturnimi 

razlikami in komunikacijskimi problemi v različnih medkulturnih kontekstih nikakor ni 

izenačeno ali nespremenljivo. Komunikacijska strpnost pri različnih skupinah ni 

prisotna v enaki meri. Avtor je dokazal, da obstaja povezanost med komunikacijsko 

(ne)strpnostjo učiteljev in razširjenim javnim mnenjem. Tako je na primer še vedno 

zakoreninjeno prepričanje, da so Afričani intelektualno zaostali, nerazviti, da se 

necivilizirano socialno obnašajo in da imajo revno kulturno zgodovino in doseţke. 

Daljnega vzhoda pa se drţi sloves, da ima staro kulturo ter častitljivo intelektualno in 

umetnostno tradicijo. Zaradi svojega pozitivnega pristopa in pozitivnih vnaprejšnjih 

mnenj o juţnokorejski skupini so flamski učitelji tolerirali in opravičevali napake in 

odstopanja v njihovi angleščini. Na njihovo komunikacijsko strpnost pa so negativno 

vplivali predsodki o črnih Tanzanijcih, čeprav je bilo v njihovi angleščini moţnih manj 

vzrokov za komunikacijski zlom, kaj šele za konflikt. Zaradi nestrpnosti so prezrli 

številne pripombe Tanzanijcev o učnih urah, ki bi jih lahko spodbudile k razmisleku o 

tem, ali so res tako brezbriţni. Zgodovinsko uveljavljeni in institucionalizirani etnični 

predsodki in stereotipi vplivajo na selektivno uporabo komunikacijske strpnosti, s 

katero opravičujemo pragmatična odstopanja govorcev nekaterih skupnosti, iz drugih pa 

ne. (Meeuwis, 1996, str. 15-31)  

 

Če imamo o sogovorniku določene negativne predstave in predsodke, potem se za 

razumevanje ne potrudimo dovolj. Marsikaj ostane nerazumljeno, predsodki pa se 

samopotrjujejo. To je razlog, da lahko medkulturni stiki zgolj večajo predsodke in jih ne 

zmanjšujejo. Zaradi tega se z vidika komunikacije v šoli zdi nujno, da šole in učitelji 
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dojamejo ter si priznajo, da slovenščina ni materni jezik vseh njihovih učencev. Priti si 

morajo na jasno o morebitnih lastnih predsodkih do socialnih skupin, ki jim njihovi 

učenci pripadajo in pridobiti znanje o značilnostih medkulturne komunikacije. (Ermenc, 

2003a, str. 55) 

 

Večina učiteljev ni dobro usposobljenih za delo v kompleksnem večkulturnem razredu 

in druţbi. Učitelji lahko zaradi slabega razumevanja vprašanj različnosti nove 

priseljence in pripadnike manjšin označijo z negativnimi pripisi, ker ne govorijo 

pravilno, se ne oblačijo primerno ali se ne obnašajo tako kot je pričakovano. Na ta način 

se lahko samoizpolnjujoča prerokba tudi vzpostavi. Če se ne soočimo s situacijo, lahko 

javna šola sluţi reprodukciji rasističnih in ksenofobičnih idej. (Cushner, 1998, str. 361) 

 

C. Wright je v raziskavi opazovala, kako pripadnost določeni etnični skupini vpliva na 

odnose učiteljev do učencev. Učitelji azijske učence dojemajo kot problem zaradi 

njihovih omejenih kognitivnih spretnosti, slabega znanja angleščine in slabo razvitih 

socialnih veščin in njihove nezmoţnosti, da se vključijo v skupino sošolcev. Kljub temu 

učiteljevi pogledi razkrivajo predstave o azijskih učencih in starših, ki niso vedno 

negativne. Učitelji predvidevajo, da so azijski učenci disciplinirani, visoko motivirani 

otroci, ki prihajajo iz druţin, v katerih je šolska uspešnost visoko cenjena. V nasprotju z 

njimi so predstave učiteljev o afro-karibskih učencih naravnane negativno in so bili ti 

učenci - predvsem fantje - vedno med najbolj kritiziranimi in kontroliranimi skupinami 

v razredu. Pomembno pri tem je, da so negativna pričakovanja učiteljev vplivala na 

njihovo presojanje sposobnosti teh otrok. V obeh primerih je etnična pripadnost 

učencev vplivala na učiteljev odnos in pričakovanja do teh učencev. (Wright, 1992, str. 

39-40) 

 

Na šestih osnovnih šolah na Škotskem je bila opravljena raziskava, ki razkriva odziv 

učiteljev na dvojezične učence. Kulturni vzorec, ki narekuje, da morajo dvojezični 

učenci postati enojezični, da bi postali uspešni, pomembno vpliva na prakso učiteljev. 

Zaradi tega dvojezični otroci nimajo moţnosti razviti vseh kognitivnih, osebnostnih in 

druţbenih prednosti, ki jih imajo v celoti funkcionalni dvojezični govorci. Zmotno 

mnenje učiteljev je, da je njihova vloga pomagati dvojezičnim učencem svoj prvi jezik 

nadomestiti z angleščino - v praksi to pomeni asimilacijo v enojezični govor in 

pismenost. Cilj (po mnenju učiteljev) je torej tekoče obvladanje angleščine, jezik, ki ga 
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učenci govorijo doma, pa velja za problem. Kot ugotavlja Smyth (2001), učitelji 

verjamejo, da je naloga šole in opismenjevanja pospeševanje enojezičnosti. Tiste 

dvojezične učence, ki ne funkcionirajo enojezično v dominantnem jeziku, vidijo kot 

problematične. Teţave teh otrok pripisujejo njihovi dvojezičnosti in ne neustreznemu 

odzivanju uprave in šole na dvojezičnost. V kontekstu splošnega vzorca pospeševanja 

enojezičnosti učitelji tudi verjamejo, da starši, če ne govorijo angleško, ovirajo otrokov 

napredek v šoli oz. njegovo sposobnosti postati enojezičen. Nekateri učitelji verjamejo, 

da ne razumejo teţav svojih učencev v šoli, ker ti ne govorijo jezika, ki ga uporablja 

šola in v njem ne pišejo. Te jezikovne ovire bi se lahko premostile tako, da bi šole 

zagotovile tolmačenje in tako starše spodbujale, da postanejo partnerji pri 

izobraţevanju, A oblasti in šole tega niso omogočile. Učitelji priznavajo, da tekom 

izobraţevanja niso dobili dovolj znanja za delo z dvojezičnimi otroci. Tudi 

makrookolje, v katerem delajo, jim nudi premalo podpore. (Smyth, 2001, str. 100- 118) 
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9. EMPIRIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE 
 

9.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V empiričnem delu diplomske naloge se bom osredotočila na naslednja vprašanja: 

kakšen učni uspeh opaţajo učitelji pri otrocih priseljencev; kakšno je njihovo stališče do 

učenja slovenščine in materinščine ter do vključevanja vsebin o kulturah manjšin v 

pouk; kako ocenjujejo lastno v času šolanja pridobljeno znanje za poučevanje v 

večkulturnem razredu; katere so po njihovem mnenju ovire, ki jim oteţujejo doseganje 

učnih ciljev; ali po je mnenju učiteljev potrebno prilagajati način poučevanja v kulturno 

mešanih razredih; kakšne oblike pomoči nudijo tem učencem. Zanimala me bodo 

stališča učiteljev do učenja slovenščine in materinščine ter do vključevanja vsebin o 

kulturah manjšin v vzgojno-izobraţevalni proces. Poskušala bom ugotoviti, kako učitelji 

zaznavajo večkulturno populacijo ter kako ocenjujejo lastno v času šolanja pridobljeno 

znanje za poučevanje v večkulturnem razredu. 

 

9.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. 1. Kakšen učni uspeh, po mnenju učiteljev, dosegajo učenci, ki jim slovenščina ni 

materni jezik? 

 

2. Katera je po mnenju učiteljev glavna ovira, ki učencem, ki jim slovenščina ni materni 

jezik, oteţuje doseganje učnih ciljev? 

 

3. Kakšno je stališče učiteljev do učenja materinščine otrok, ki jim slovenščina ni 

materni jezik? 

 

4. Ali učitelji menijo, da mora učitelj v kulturno mešanem razredu prilagajati način 

poučevanja? 

 

5. Kako učitelji pomagajo učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik? 
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6. Ali učitelji menijo, da otroci, ki jim slovenščina ni materni jezik, potrebujejo 

prilagojeno učenje slovenščine? 

 

7. Na kakšen način je po mnenju učiteljev potrebno učencem, ki jim slovenščina ni 

materni jezik, prilagoditi učenje slovenščine? 

 

8. Kakšno je stališče učiteljev do vključevanja vsebin o kulturah manjšin v pouk? 

 

9. Katere so po mnenju učiteljev glavne ovire pri vključevanju vsebin o manjšinskih 

kulturah v vzgojno-izobraţevalni proces? 

 

10. Kakšno je stališče učiteljev do kulturno mešanega razreda? 

 

11. Kaj je po mnenju učiteljev prednost kulturno mešanih razredov? 

 

12. Kaj je po mnenju učiteljev slabost kulturno mešanih razredov? 

 

13. Ali učitelji menijo, da so v času študija dobili dovolj znanja za poučevanje v 

večkulturnem razredu? 

 

9.3. RAZISKOVALNA METODA  

 

Raziskovalna metoda moje raziskave je deskriptivno neeksperimentalna metoda. Pri 

deskriptivni metodi spoznavamo pedagoško polje in stanje na nivoju vprašanja, kakšno 

je nekaj, ne da bi ga vzročno pojasnjevali, skratka opisujemo določene pojave (Sagadin 

1993). 

 

9.4. OPIS VZORCA 

 

Vzorec, na katerem sem opravila empirično raziskavo, je bil namenski, saj sem 

namenoma izbrala šole na območju Štepanjskega naselja, Novih Fuţin, Rakove Jelše in 

Viča. Predvidevala sem, da se v te šole pogosteje vključujejo otroci priseljencev in da 

imajo učitelji na teh šolah največ izkušenj s tega področja. 
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Moj vzorec sestavlja 95 učiteljic in učiteljev, ki učijo na šestih osnovnih šolah v 

Ljubljani: na Osnovni šoli Karla Destovnika – Kajuha, Osnovni šoli Boţidarja Jakca, 

Osnovni šoli Nove Fuţine, Osnovni šoli Martina Krpana, Osnovni šoli Bičevje ter 

Osnovni šoli Livada Ljubljana. 

 

9.5. ZBIRANJE PODATKOV IN OPIS INSTRUMENTA 

 

V empirični raziskavi sem za pridobivanje podatkov uporabila anketni vprašalnik.  

 

Anketni vprašalnik obsega 13 vprašanj. Vsa vprašanja so zaprtega tipa. Pri vsakem 

vprašanju je bil moţen en odgovor, z izjemo 5. vprašanja, kjer je bilo moţno tudi več 

odgovorov. 

 

Dne 30.5.2011 in 31.6.2011 sem osebno obiskala 6 osnovnih šol (OŠ Nove Fuţine, OŠ 

Karla Destovnika – Kajuha, OŠ Boţidarja Jakca, OŠ Martina Krpana, OŠ Bičevje, OŠ 

Livada Ljubljana). Na obiskanih šolah sem najprej kontaktirala ravnatelje ali pomočnike 

ravnateljev za dovoljenja za oddajo anketnih vprašalnikov. 130 vprašalnikov sem 

razdelila po omenjenih osnovnih šolah tako, da sem jih osebno izročila ravnateljem, 

pomočnikom ravnateljem ali tajnicam, na OŠ Livada in OŠ Bičevje pa sem jih osebno 

razdelila učiteljem.  

Zbiranje podatkov je trajalo na vseh šolah dva tedna. Edina izjema je bila OŠ Karla 

Destovnika – Kajuha, kjer je zbiranje podatkov trajalo štiri tedne. Anketne vprašalnike 

sem osebno prejela od ravnateljev, pomočnikov ravnateljev ali tajnic. Vrnjenih sem 

dobila 95 (73,08 %) ustrezno rešenih anketnih vprašalnikov. 

 

9.6.  POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke sem analizirala s pomočjo programa Microsoft Office Excel 2003. 

Podatke sem prikazala v obliki strukturnih tabel, ki vsebujejo absolutne in relativne 

(odstotne) frekvence. 
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9.7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

1. Kakšen učni uspeh, po mnenju učiteljev, dosegajo učenci, ki jim slovenščina ni 

materni jezik? 

 

Tabela 1: Mnenje učiteljev o učnem uspehu učencev, ki jim slovenščina ni materni jezik 

  Število Odstotek 

Učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, 

dosegajo višji učni uspeh kot učenci, ki jim je 

slovenščina materni jezik 

0 0 

Učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, 

dosegajo enak učni uspeh kot učenci, ki jim je 

slovenščina materni jezik 

27 28,4 

Učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, 

dosegajo niţji učni uspeh kot učenci, ki jim je 

slovenščina materni jezik 

68 71,6 

Skupaj 95 100,0 

 

Odgovor na anketno vprašanje ni enoznačen, kajti izmed 95 anketiranih učiteljev jih 

slabih trideset odstotkov meni, da je učni uspeh učencev, ki jih materni jezik ni 

slovenščina, enak kot pri učencih, ki jim je slovenščina 'poloţena v zibelko'. Precej 

pogostejši, pri več kot sedemdeset odstotkih anketiranih učiteljev zabeleţen odgovor pa 

je, da je slovenski jezik kot materinščina za otroke prednost, ki jim prinaša več učnega 

uspeha v šolah. Omenimo, da prav nobeden od anketiranih učiteljev ni izbral odgovora, 

da bi tuj jezik kot materni jezik lahko predstavljal celo prednost, čeprav – kakor sem 

navajala v empiričnem delu - nekateri strokovnjaki zagovarjajo tudi takšno mnenje.  

 

Demokratična in pedagoško razvita drţava skuša vsakemu drţavljanu zagotoviti 

moţnosti za optimalni razvoj ne glede na spol, kulturni in socialni izvor, veroizpoved, 

narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. To je tudi ustavna pravica vsakega 

slovenskega drţavljana.  

Cilj demokratične in pravične šole je odpravljati začarane kroge šolske neuspešnosti. 

Raziskave pa še vedno kaţejo na nekatere povsem jasno določljive skupine otrok, ki 

imajo zaradi nekaterih posebnosti, na katere ne morejo imeti vpliva, teţave z 

uspešnostjo v izobraţevanju – tako z učenjem kot s socialno integracijo. (Medveš, 2006, 

str. 11). 
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Tako so raziskave (npr. PISA 2006, Peček in Lesar 2006) pokazale, da učenci, ki jim 

slovenščina ni materni jezik, dosegajo na splošno niţji učni uspeh kot učenci, ki jim je 

slovenščina materni jezik. Izsledki moje raziskovalne naloge to znova potrjujejo. 

 

V šolski situaciji ideje multikulturalizma ni mogoče uresničiti le z upoštevanjem načel 

pravičnosti. Formalna ureditev šolskega sistema sicer mora izhajati iz načel pravičnosti, 

toda poleg tega mora šola, če res ţeli biti opora pri posameznikovem razvoju, graditi 

tudi na upoštevanju etike skrbi. Temelji etike skrbi so v izpostavljanju primarnosti skrbi 

za sočloveka, odgovornosti do sebe in do drugih. Izhajajoč iz principov takšne etike je 

šola dolţna učencem dati moţnost, da se izkustveno naučijo skrbeti za sočloveka. Nujen 

pogoj za uresničevanje principov pravičnosti je skrben učitelj. Na formalnem nivoju se 

lahko npr. predpiše, koliko ur materinščine in jezika okolja bi moral imeti otrok, ki ne 

izhaja iz večinske kulture, ne moremo pa predpisati reagiranja učiteljev na 

nesprejemljive odzive. Ravnodušnost do razlik včasih zagotavlja enakost, v drugih 

primerih pa vzdrţuje neenakost. Prav tako pa tudi priznavanje razlik. Moţnosti sta dve: 

lahko se podredimo folklornemu pogledu na druge kulture ali pa vzpodbujamo 

pravičnejše obravnavanje. Slednje pa lahko izpolni le učitelj, ki je senzibilen za to, kaj 

je v določenem primeru za različne učence pravično in kaj ne. Učitelj, ki zna tudi 

strokovno utemeljiti, zakaj z nekim učencem ravna oz. ne ravna tako kot z večino. 

(Peček & Lesar, 2006, str. 60-63). 

 

Šolski sistem (programi in zahteve) oziroma šolsko okolje, v katero je otrok vključen, je 

pomemben dejavnik šolskega uspeha. Drugi pomemben dejavnik je socialno in kulturno 

vzdušje v šoli, stališča in odnos do otrok, ki ne pripadajo večinskemu prebivalstvu.  

(Knaflič, 1996, str. 85)  

 

Čeprav se z vidika etike skrbi od učiteljev pričakuje odgovornost za učni uspeh učencev 

in za socialno vključenost učencev v razred, je pri učiteljih nivo odgovornosti za 

doseganje učnih ciljev nizek. (Peček & Lesar, 2006, str. 193) 
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2. Katera je po mnenju učiteljev glavna ovira, ki učencem, ki jim slovenščina ni 

materni jezik, otežuje doseganje učnih ciljev? 

 

Tabela 2: Mnenja učiteljev o ovirah pri doseganju učnih uspehov 

  Število Odstotek 

Manjše zanimanje staršev za otrokov učni uspeh 3 4,4 

Slabše znanje slovenščine 46 67,6 

Drugačno kulturno znanje 5 7,4 

Slabša vključenost učencev razred 2 2,9 

Pomanjkanje motivacije za uspeh 10 14,7 

Drugo 2 2,9 

Skupaj 68 100,0 

 

Učitelji so dopisali še naslednje odgovore:  

- niţje sposobnosti 

- vzroki so pri različnih otrocih različni (pri enih je kriva lenoba, pri drugih so morda 

krive teţave doma, premalo domačega dela,…) 

 

Največji deleţ, več kot dve tretjini anketiranih učiteljev (67,9 %) meni, da učence, ki 

jim slovenščina ni materni jezik, pri doseganju učnih ciljev ovira slabše znanje 

slovenščine. Druge moţne odgovore so preostali učitelji obkroţali tako: pribliţno 

sedmina učiteljev (14,3 %) je odgovorila, da so učenci, katerih učni jezik ni materni 

jezik, manj motivirani za učni uspeh in imajo zato teţave pri doseganju učnih ciljev. 

Manjše število učiteljev (7,1 %) je mnenja, da drugačno kulturno znanje, ki ga imajo 

učenci, vpliva na doseganje niţjih učnih doseţkov. 3 učitelji (4,4 %) so izbrali odgovor, 

da učence pri doseganju učnih ciljev ovira dejstvo, da starši ne izkazujejo zanimanja za 

otroka. 2 učitelja (2,9 %) pa menita, da je ovira pri doseganju učnih uspehov teh 

učencev njihova slabša vključenost v razred.  

Dva dopisana odgovora se bistveno razlikujeta. Pri enem gre za poudarek na 

raznovrstnosti razlogov za slabše učne rezultate in je v resnici odgovor 

učitelja/učiteljice, ki se ni mogel opredeliti za le eno izmed moţnosti, kajti (kakor 

potrjuje njegova ali njena praksa) razlogi so pač zelo različni od učenca do učenca.  

Drugi odgovor je v resnici primer diskriminacije.  
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Ta, kot opredeljeno v teoretičnem delu, se kaţe v podcenjevanju ljudi ali skupin zaradi 

njihovih posebnosti, ki so označene kot drugačne. Pogosto se pri ţrtvah diskriminacije 

razvijejo občutki manjvrednosti in neadekvatnosti, še posebej v primerjavi s 

prevladujočo, dominantno, večinsko skupino. Značilno je tudi, da se ţrtve 

diskriminacije začnejo obnašati v skladu s predsodki o njej. (Ule, 2009, str. 230-232)  

 

Otroci, ki se jim zgolj zaradi dejstva, da slovenščina ni njihov materni jezik, pripiše, da 

imajo niţje sposobnosti, tako ţe v izhodišču nimajo enakih moţnosti za učni uspeh. Ta 

odgovor dejansko implicira manjvrednost vseh otrok, ki katerih prvi jezik ni 

slovenščina, kar je seveda izjemno kratkovidna misel. Kakorkoli, z naskokom največ 

učiteljev je izbralo stališče, da je glavna ovira otrok, ki jim slovenščina ni materni jezik, 

prav slabše pomanjkanje jezika. Res je, da je razvitost jezikovnih sposobnosti 

razumevanja in izraţanja v učnem jeziku za otrokovo šolanje ključnega pomena. Večina 

otrok iz priseljenskih druţin pa slovenščino obvlada pomembno manj kot njihovi 

enojezični vrstniki s slovensko materinščino. (Knaflič, 1996, str. 177-179)  

 

Problem je toliko bolj pereč, če je otrok prisiljen dlje časa delovati v jeziku, ki ga slabše 

obvlada. Ena od moţnih posledic je upadanje radovednosti in s tem neugoden vpliv na 

intelektualni razvoj. Prav to se v šoli dogaja učencem s šibkeje razvito sporazumevalno 

zmoţnostjo v slovenskem jeziku. (Nećak  Lük, 1995, str. 26)  

 

V razredu, v katerem učitelji prepoznajo učence v njihovi kulturni, nacionalni in 

jezikovni različnosti in jih sprejmejo, ima vsak otrok moţnost izraziti sebe, svojo 

identiteto (drugačno praznovanje rojstnega dneva in drugih pomembnih druţinskih in 

kulturnih praznikov, drugačen način pozdravljanja, izraţanje ţelje po jedi ipd.). Učitelji, 

ki so sprejeli različnost razreda in se vanjo poglobili, so hitro odkrili vzroke za teţave 

pri učenju in vzgoji teh učencev. Učitelji najhitreje opazijo teţave pri slovenščini, ki se 

kaţejo v skromnem besedišču, prepletanju besed slovenskega jezika in maternega jezika 

učencev itd. Učenci zaradi tega slabše razumejo navodila in posredovane informacije in 

imajo zato posledično slabše znanje pri posameznih predmetih. To vodi v slabšo 

pripravljenost za sodelovanje in motivacijo. Ta se odraţa še v nezbranosti, nemiru, 

lahko tudi v fizičnem in besednem nasilju. (Motik, 2006, str. 7-8) 
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3. Kakšno je stališče učiteljev do učenja slovenščine in materinščine otrok, ki jim 

slovenščina ni materni jezik, v domačem okolju in v šoli? 

 

Tabela 3: Stališče učiteljev do učenja slovenščine in materinščine otrok, ki jim 

slovenščina ni materni jezik 

  Število Odstotek 

Starši naj govorijo z otroci doma v svojem jeziku 7 7,4 

Starši naj tudi doma čim več govorijo z otroci 

slovensko 

25 26 

Starši naj govorijo z otroci doma v svojem jeziku, v 

šoli pa se jim organizira dopolnilni pouk materinščine 

30 31,6 

Starši naj govorijo z otroci doma v svojem jeziku, v 

šoli pa se jim organizira materinščina kot izbirni 

predmet 

14 14,7 

Drugo 19 20 

Skupaj 95 100 

 

Učitelji so dopisali še naslednje odgovore: 

- naj starši in otroci opravijo tečaj slovenskega jezika, v šoli pa se naj otroci vključijo v 

dopolnilni pouk iz slovenskega jezika, imajo učenca tutorja, 

- se doma pogovarjajo v svojem maternem jeziku, v šoli pa se jim organizira 

materinščina kot izbirni predmet. V šoli naj bodo deleţni tudi dodatnih ur slovenščine, 

- učenci naj doma govorijo svoj jezik, ne pa popačene slovenščine (ne obvladajo ne 

svojega maternega jezika in ne slovenskega jezika), ki povzroča največ teţav, 

- starši naj govorijo doma v svojem jeziku, hkrati pa se naj skupaj z otroci vključijo v 

tečaje slovenskega jezika, 

- starši naj doma govorijo z otroci v svojem maternem jeziku, v šoli pa se jim naj 

organizira dopolnilni pouk slovenščine, 

- starši govorijo z otroci doma v svojem jeziku, v šoli pa naj obiskujejo dodatni pouk 

slovenščine, 

- starši naj govorijo doma v svojem jeziku, v šoli pa se naj učence posebej spodbuja in 

se jim organizira dopolnilni pouk slovenščine, 

- starši naj doma govorijo v svojem jeziku, v šoli pa se naj otrokom organizira 

dopolnilni pouk slovenščine, 

- starši naj govorijo z otroci v svojem jeziku, v šoli pa se jim organizira dopolnilni pouk 

slovenščine, 
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- starši naj doma govorijo v svojem jeziku in otroku pomagajo pri domačih nalogah in 

ostalih šolskih obveznostih. V šoli pa naj otrokom organizirajo dodatno učenje 

slovenskega jezika, 

- starši naj doma govorijo z otroci v svojem jeziku, v šoli pa se jim organizira dopolnilni 

pouk in individualne ure slovenščine, 

- starši naj doma govorijo v svojem jeziku, v šoli pa se naj otrokom v času pouka 

organizirajo dodatne ure slovenščine, 

- starši naj govorijo z otroci v materinščini in slovenščini. Otroke naj še posebej 

spodbujajo pri usvajanju slovenščine (spremljanje slovenskih televizijskih programov, 

obiskovanje knjiţnic, branje slovenskih revij in knjig..), 

- starši naj doma z otroci govorijo v svojem jeziku in v slovenskem  jeziku, v šoli pa naj 

otroci obiskujejo dopolnilni pouk slovenščine, 

- starši naj doma z otroci govorijo čim več slovensko, v šoli pa se jim  organizira 

dodatna pomoč iz slovenščine, 

-starši naj doma z otroci govorijo čim več slovensko, v šoli pa naj obiskujejo dopolnilni 

pouk iz slovenščine, 

- straši naj govorijo doma z otroci čim več slovensko in jih spodbujajo pri učenju 

slovenščine, v šoli pa naj obiskujejo dopolnilni pouk slovenščine, 

- starši naj govorijo doma čim več z otroci slovensko, v šoli pa se jim organizira 

dodatno učenje slovenščine 

- starši naj govorijo čim več slovensko, otroci pa naj opravijo obvezen tečaj slovenščine 

izven šole. 

 

Kot je razvidno iz zgornje hipoteze, večina učiteljev, ki so bili zajeti v vzorec (53,7 %), 

meni, da je bolje, če starši govorijo s svojimi otroci v lastnem jeziku. 31,6 % učiteljev iz 

vzorca ob tem priporoča, da se jim organizira dopolnilni pouk materinščine, 14,7 % pa 

jih zagovarja, naj se jim organizira materinščina kot izbirni predmet. Takšno stališče 

podpirajo tudi izsledki raziskav; te namreč niso potrdile, da se z večjo izpostavljenostjo 

učnemu jeziku doseţe boljši šolski uspeh, kakor tudi ne, da bi ohranjanje materinščine 

neugodno učinkovalo na šolsko uspešnost. Izpostavljenost učnemu jeziku se teţko loči 

od drugih dejavnikov, ki pri dvojezičnih otrocih vplivajo na uspešnost v šoli. V 

vsakdanji šolski praksi se prav temu dejavniku pripisuje velik vpliv in učitelji staršem 

učno neuspešnih dvojezičnih otrok svetujejo, naj se druţinski člani med seboj 

pogovarjajo v učnem jeziku, saj bodo s tem pomagali otroku pri obvladovanju jezika. 
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Takšna pomoč v usvajanju jezika največkrat ni učinkovita, saj se manjšinske in 

migrantske druţine teţko pogovarjajo v jeziku, ki ga le delno obvladajo in takšen model 

delne ali mešane rabe nekega jezika, ki ga le delno obvladajo za jezikovni razvoj otroka 

ni ustrezen. (Knaflič, 1996, str. 82-83)  

 

Več kot pol učiteljev, ki so bili zajeti v vzorec moje raziskave, stališču, da naj se 

druţinski člani med seboj pogovarjajo v učnem jeziku, ni pritrdilo, toda vseeno je treba 

omeniti, da izmed njih tretjina (33,3 %) verjame, da bi morali starši z otroci govoriti 

čim več po slovensko, to prepričanje pa so izrazili tudi nekateri izmed učiteljev, ki so 

svoje mnenje dopisali.  

 

Raziskava Peček in Lesar (2006) kaţe, da dobra polovica razrednih in dobra tretjina 

predmetnih učiteljev meni, da bi se morali priseljenci potruditi in tudi doma z otroki čim 

več govoriti slovensko. 35,3 % anketiranih predmetnih učiteljev meni, da naj starši 

govorijo z otroki v svojem jeziku, slovenščine pa se bodo naučili v okolju, vrtcu in šoli. 

24,9 % razrednih učiteljev zagovarja, da naj se učenci doma, v vrtcu in šoli učijo poleg 

slovenščine tudi svojega jezika. (Peček & Lesar, 2006, str. 89) 

 

Odgovori učiteljev kaţejo na pomanjkanje zavedanja pomena nujnosti razvoja 

materinščine in kulture, kar kaţe pomanjkljivo razumevanje razvoja posameznikove 

identitete in vpliva šole na ta proces. Starši lahko otroku pomagajo pri poznavanju, 

spretnosti v komunikaciji, zmoţnosti razumevanja in izraţanja v materinščini, nikakor 

pa ne v slovenščini, ker je tudi sami ne obvladajo dobro. Uporaba slovenščine lahko 

vpliva na kvaliteto in kvantiteto komunikacije v druţini. Učencu moramo omogočiti, da 

razvije materinščino v dodelanem kodu, ker je to pogoj, da se bo lahko naučil tudi 

jezika okolja. Učenec, ki ima teţave z jezikom okolja, bo imel posledično slabše 

rezultate pri drugih predmetnih področjih. S tem, ko starši z otrokom govorijo v 

maternem jeziku, omogočajo tudi ohranjanje in nadgrajevanje otrokove kulturne 

identitete. Zagovarjanje zamisli, da naj bo materinščina priseljencev potisnjena v 

zasebno sfero, kaţe na neenakovredno vrednotenje kultur, na manjko priznavanja 

kulture manjšinskih etničnih skupin. Z vidika razvoja otroka je zaţeleno izobraţevanje 

dvojezičnih učencev in pripadnikov večinske kulture v skupnih razredih, ob 

predpostavki ohranjanja in spodbujanja razvoja kulturnih identitet ne le večinskega 

prebivalstva, temveč tudi manjšin. K boljšim izobraţevalnim moţnostim dvojezičnih 
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učencem pripomore pouk, ki ni osredotočen le na učenje jezika okolja, temveč tudi 

materinščine. Učenec teţje osvoji abstraktne pojme v jeziku okolja, če jih ne osvoji v 

maternem jeziku, kar pa močno ovira njegov intelektualni razvoj. (Peček & Lesar, 2006, 

str. 90-91) 

 

4. Ali učitelji menijo, da mora učitelj v kulturno mešanem razredu prilagajati 

način poučevanja? 

 

Tabela 4: Stališče učiteljev o prilagajanju načina poučevanja v večkulturnem razredu 

  Število Odstotek 

Da 64 67,4 

Ne 31 32,6 

Skupaj 95 100,0 

 

Zgoraj navedena tabela nam prikazuje, da za vzorec velja, da večina učiteljev ( 67,4 %) 

meni, da mora učitelj v večkulturnem razredu prilagajati način poučevanja. Nasprotno - 

da učitelju ni potrebno prilagajati svojega poučevanja v večkulturnem razredu – je 

menila slaba tretjina učiteljev.  

 

Tudi številni avtorji, ki sem jih omenila v teoretičnem delu diplomske naloge (npr. 

Ermenc, Resman, Knaflič) poudarjajo, da morajo učitelji v razredu, v katerem so tudi 

učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, prilagajati način poučevanja in upoštevati 

njihovo drugačno kulturno znanje in izkušnje, njihove jezikovne sposobnosti itd., da 

bodo lahko učenci dosegali dobre učne uspehe in se uspešno vključili v razred.  

 

Tako lahko rečemo, da je odstotek učiteljev, ki so mnenja, da prilagajanje načina 

poučevanja v večkulturnem ni potrebno, zaskrbljujoče velik. Razen tega pa to, da večina 

učiteljev na načelni ravni zagovarja stališče o potrebnosti prilagajanja načina 

poučevanja v večkulturnem razredu, ni jamstvo, da učitelji v praksi dovolj dobro 

prepoznavajo potrebe učencev in jim prilagajajo svoje delo. To kaţe tudi raziskava 

Peček, Lesar (2006); da namreč načelni nivo in zakonodaja izpostavljata pomen 

individualizacije in diferenciacije pouka, prav tako ju načelno zagovarjajo tudi učitelji, 

vendar pa ju v praksi ne izvajajo prav pogosto, kar pomeni, da načela diferenciacije ne 

upoštevajo v samem izobraţevanju. (Peček & Lesar, 2006, str. 190) 
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5. Kako učitelji pomagajo učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik? 

 

Tabela 5: Oblike pomoči učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik 

  Število Odstotek 

Raba različnih učnih oblik  27 42,2 

Nudenje pomoči pri individualnem delu 50 78,1 

Prilaganje uporabe učnih metod oz. strategij dela 64 100 

Dodatno spodbujanje in pohvale 36 67,2 

Organiziranje individualne oz. skupinske pomoči 33 51,6 

Zniţevanje učnih zahtev 11 17,2 

Drugo 3 4,7 

 

Učitelji so dopisali še naslednje odgovore: 

- nudenje individualnih, osebnih pogovorov, 

- več sodelovanja s starši, 

- obiskovanje dopolnilnega pouka. 

 

Učitelji so na vprašanje, na kak način pomagajo učencem, katerih materni jezik ni 

slovenščina, lahko obkroţili več odgovorov. 

Kakor je razvidno iz tabele, za vzorec velja, da vsi učitelji (100 %)  v večkulturnem 

razredu prilagajajo uporabo metod oz. strategij. Dobre tri četrtine učiteljev (78, 1%) je 

obkroţilo odgovor, da pomagajo učencem, katerih učni jezik ni materni jezik, z 

nudenjem pomoči pri individualnem delu. Dve tretjini učiteljev (67,2 %) tem učencem 

namenja dodatno spodbudo in pohvale. Polovica učiteljev (51,6 %) je odgovorilo, da 

učencem, katerih uradni jezik ni materinščina, pomagajo z organiziranjem individualne 

in skupinske pomoči. Dve petini učiteljev (42,2 %) pri šolskem delu v večkulturnem 

razredu prilagaja oblike dela. Ena šestina učiteljev (17,2 %) pa je odgovorila, da 

učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik, zniţuje učne zahteve. 

 

Iz rezultatov ankete je dobro razvidno, da učitelji poskušajo otrokom, katerih prvi jezik 

ni slovenščina, pomagati na različne načine, med njimi pa prednjači prilagajanje učnih 

metod oz. strategij, kajti to moţnost so izbrali prav vsi učitelji, vključeni v anketo. To se 

ujema z rezultati raziskave Koboltove (2002), ki je ugotovila, da učitelji razrednega 
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pouka učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik, nudijo individualno pomoč, 

dodatno razlago bistva snovi, večkratno ponavljane snovi, dodatna navodila in 

prilagajanje preizkusov. Poudarjajo pomembnost zgodnjega odkrivanja teţav in 

pravilen, individualen pristop. Podobne pristope so ubirali tudi učitelji predmetne 

stopnje. Učitelji namenjajo učencem dodatno pozornost in se sproti odzivajo na vedenje 

učencev. Svetovalni delavci učencem pomagajo predvsem z odkrivanjem teţav in 

individualnim poukom. Učitelje pa spodbujajo pri razvijanju navedenih strategij 

pomoči. (Kobolt, 2002, str. 6) 

 

6. Ali učitelji menijo, da otroci, ki jim slovenščina ni materni jezik, potrebujejo 

prilagojeno učenje slovenščine? 

 

Tabela 6: Mnenje učiteljev o prilagojenem učenju slovenščine za učence, ki jim 

slovenščina ni materni jezik 

  Število Odstotek 

Da 64 67,4 

Ne 31 32,6 

Skupaj 95 100,0 

 

Na zgornji tabeli lahko vidimo, da za vzorec velja, da dve tretjini učiteljev (67,4 %) 

zagovarjata stališče, da učenci, katerih učni jezik ni materni jezik, potrebujejo 

prilagojeno učenje slovenskega jezika. Nasprotno jih meni ena tretjina. Ţe večkrat je 

bilo poudarjeno, da je učenje učnega jezika bistveno za uspešno sodelovanje migrantov 

v izobraţevalnem procesu in za njihovo učinkovito integracijo v druţbo. Pri pouku 

slovenščine je potrebno upoštevati, da je slovenščina za nekatere otroke materni jezik, 

za nekatere pa jezik okolja.  

 

Za šolanje otrok bi bilo pomembno, da bi bili njihovi učitelji seznanjeni z jezikovnimi 

sposobnostmi otrok v slovenskem jeziku ob vstopu v šolo. Z upoštevanjem 

raziskovalnih spoznanj bi bilo moţno učni načrt nekoliko prilagoditi njihovim 

jezikovnim sposobnostim, saj bi na ta način otroci med šolanjem več pridobili. (Knaflič, 

1996, str. 184) 
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 K. Ermenc pa poudarja, da učitelji ugotavljajo, da mnogi manjšinski učenci 

slovenskega jezika ne obvladajo v zadostni meri, pa vendar temu posvečajo 

presenetljivo malo pozornosti. (Ermenc, 2003, str. 291)  

 

Tako večinsko mnenje učiteljev, da je za učence, katerih učni jezik ni materni jezik, 

potrebno prilagojeno učenje slovenskega jezika, ne pomeni nujno tudi, da nameravajo 

karkoli narediti, da bi učenci bili takšnega prilagojenega učenja tudi deleţni. Seveda je 

za takšno prilagojeno učenje potrebna tudi neomajna podpora vodstev šol. Povedno je 

tudi dejstvo, da tretjina – kar ni malo - učiteljev iz vzorca meni, da prilagojeno učenje 

slovenskega jezika za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik, ni potrebno. 

 

7. Na kakšen način je po mnenju učiteljev potrebno učencem, ki jim slovenščina ni 

materni jezik, prilagoditi učenje slovenščine? 

 

Tabela 7: Mnenje učiteljev o obliki prilagojenega učenja slovenščine 

  Število Odstotek 

Ponuditi učni predmet slovenščine tudi kot drugega  

jezika 

3 4,7 

Učitelje usposobiti, da v okviru obstoječega 

predmeta znajo poučevati tudi tiste učence, ki jim je 

slovenščina drugi jezik 

17 26,6 

Omogočiti dopolnilni pouk slovenščine kot drugega 

jezika 

12 18,8 

Omogočiti učencem intenzivne tečaje slovenskega 

jezika  

32 50 

Drugo 0   

Skupaj 64 100 

 

Natanko polovica učiteljev iz vzorca, ki so odgovarjali na to vprašanje (odgovarjali so 

samo tisti, ki so na predhodno vprašanje odgovorili pritrdilno) meni, da je potrebno 

učencem, katerim učni jezik ni slovenščina, omogočiti intenzivne tečaje slovenskega 

jezika. Dobra četrtina učiteljev (26,6 %) je mnenja, da bi bilo potrebno učitelje 

usposobiti, da bi znali v okviru obstoječega predmeta poučevati tudi tiste učence, ki jim 

je slovenščina drugi jezik. Slaba petina učiteljev (18,8 %) je obkroţila odgovor, da bi 

morali učencem, katerim slovenščina ni materni jezik, omogočiti dopolnilni pouk 

slovenščine kot drugega jezika. Najmanjši deleţ učiteljev (4,7 %) pa meni, da bi morali 
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učencem, katerim učni jezik ni materni jezik, ponuditi učni predmet slovenščine tudi kot 

drugega jezika. 

 

K. Ermenc kot najbolj optimalni priporoča ravno zadnji dve moţnosti - dopolnilni pouk 

slovenščine ali oblikovanje novega učnega predmeta Slovenščina kot drugi jezik. Ta 

nov predmet bi bilo potrebno v predmetnike umestiti kot enakovredno alternativo učnim 

predmetom za slovenski jezik kot prvi jezik. Učencem bi morali omogočiti, da imajo 

moţnost samostojno izbrati predmetnik in vanj ne bi smeli avtomatično vpisati vseh 

učencev, ki jim slovenščina ni materni jezik. Učenci bi morali imeti tudi moţnost 

prehajanja med predmetoma. (Ermenc, 2010, str. 274) 

 

Stališča učiteljev, kako izvajati prilagojeno učenje slovenščine za otroke, ki jim le-ta ni 

materinščina, se tako razlikujejo od strokovnih smernic.  

 

8. Kakšno je stališče učiteljev do vključevanja vsebin o kulturami manjšin v pouk? 

 

Tabela 8:Stališče učiteljev do vključevanja vsebin o kulturah manjšin v vzgojno-

izobraţevalni proces 

  Število Odstotek 

S kulturami manjšin ni potrebno seznanjati učencev, 

saj je to slovenska šola 

11 11,6 

S kulturami manjšin bi morali seznaniti učence 

manjšin 

1 1,1 

S kulturami manjšin bi morali seznaniti učence 

manjšin ter tudi druge učence in učitelje 

81 85,3 

Drugo 2 2,1 

Skupaj 95 100,0 

 

Učitelji so dopisali še naslednje odgovore: 

- druge kulture se ţe obravnavajo pri etiki 

- vsebine o manjšinah so ţe vključene v učni program 

 

Podatki so zanimivi in kaţejo, da za vzorec velja, da večina učiteljev (85,3 %) meni da  

je potrebno s kulturami manjšin seznanjati učence manjšin ter druge učence in učitelje. 

Ena osmina učiteljev (11,6 %) je obkroţila odgovor, da s kulturami manjšin učencev ni 
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potrebno seznanjati, saj poučujejo na slovenskih šolah. En učitelj (1,1 %) je mnenja, da 

bi morali s kulturami manjšin seznanjati le učence manjšin.  

 

Do podobnih rezultatov je v svoji raziskavi prišla tudi A. Kobolt, ki je ugotovila, da ima 

večina učiteljev in svetovalnih delavcev pozitiven odnos do ohranjanja lastne kulture 

otrok. Menijo, da je pomembno, da se učence k temu spodbuja, saj bo lahko otrok tujo 

kulturo spoštuje le, če dobro pozna svojo. (Kobolt, 2002, str. 6) 

 

Ti podatki so sicer spodbudni, vendar na osnovi opazovanj prakse učiteljev v 

večkulturnih razredih in prebrane literature menim, da učencem ne omogočamo 

zadostnega ohranjanja in razvijanja lastne kulture. K. Ermenc (2003) je v svoji raziskavi 

sicer ugotovila, da učitelji v pouk včasih vključujejo posamezne informacije o kulturah 

svojih učencev, vendar je to bolj t.i. ad hoc multikulturalizem, torej priloţnosten in 

nesistematičen pouk o kulturah. Obstaja torej nediferencirana splošna zavest o potrebi 

po interkulturnih pristopih, toda teţava je v odsotnosti refleksije lastne prakse in potrebe 

po iskanju ustreznih znanj. (Ermenc, 2003a, str. 292) 

 

9. Katere so mnenju učiteljev glavne ovire pri vključevanju vsebin o manjšinskih 

kulturah v vzgojno-izobraževalni proces? 

 

Tabela 9: Mnenja učiteljev o ovirah pri vključevanju vsebin o manjšinah v vzgojno-

izobraţevalni proces 

  Število Odstotek 

Veliki oddelki 14 17,3 

Pomanjkanje znanja 20 24,7 

Preobseţni učni načrti 42 51,9 

Drugo 5 6,2 

Skupaj 81 100,0 

 

Učitelji so dopisali še naslednje odgovore: 

- pomanjkanje znanja in nemotiviranost nekaterih učiteljev, da bi se ukvarjali s to 

tematiko, 

- obseţen učni načrt je le izgovor, največkrat je razlog pomanjkanje znanja, ki pa ni 

nepremostljiva ovira, 

- nefleksibilnost učiteljev, 
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- različne manjšinske kulture niso aktualne v vseh koncih Slovenije, 

- status šole: javna slovenska šola. 

 

V zgoraj navedeni tabeli lahko vidimo, da za vzorec velja, da nekaj več kot polovica 

učiteljev (51,9 %) meni, da so preobseţni učni načrti glavna ovira pri vključevanju 

vsebin o manjšinskih kulturah učencev v vzgojno-izobraţevalni proces. Četrtina 

učiteljev (24,7 %) je mnenja, da jih pri vključevanju vsebin o manjšinah v pouk ovira 

pomanjkanje znanja. Šestina učiteljev (17.3 %) pa je obkroţila odgovor, da so glavna 

ovira pri vključevanju vsebin o manjšinskih kulturah učencev v vzgojno-izobraţevalni 

proces preveliki oddelki. 

 

Pridobljeni podatki kaţejo, da je prevladujoče mnenje učiteljev, da so preobseţni učni 

načrti glavna ovira pri vključevanju vsebin o manjšinskih kulturah učencev, ki so na 

šoli, v vzgojno-izobraţevalni proces. 

Tudi Koboltova je v svoji raziskavi prišla do podobnega zaključka. Učitelji so kot 

glavno oviro, da bi učence spodbujali k predstavitvi njihovega porekla, kulture, običajev 

in jezika, navajali učni načrt, ki je zastavljen izrazito instrumentalno in jim ne pušča 

dovolj svobode. Z namenom odpravljanja »tabu tem« spodbujajo svetovalni delavci 

otroke in učitelje k pogovoru o verskih in narodnostnih vprašanjih. (Kobolt, 2002, str. 6) 

 

10. Kakšno je stališče učiteljev do kulturno mešanega razreda? 

 

Tabela 10: Stališče učiteljev do kulturno mešanega razreda 

  Število Odstotek 

Prednost 58 61,1 

Slabost 2 2,1 

Ni ne prednost ne slabost  31 32,6 

Drugo 4 4,2 

Skupaj 95 100,0 

 

Učitelji so dopisali še naslednje odgovore: 

- včasih je tudi prednost (seznanjanje z drugimi kulturami, sprejemanje 

drugačnosti…) 

- je prednost in slabost 

- lahko je prednost, lahko pa je tudi slabost 
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- včasih je slabost (teţje je obravnavati določene vsebine: prazniki, spolnost…) 

 

Iz tabele je razvidno, da za vzorec velja, da tri petine učiteljev (61,1 %) meni, da je 

kulturno mešan razred prednost. Tretjina učiteljev (32,6 %) je obkroţila odgovor, da 

kulturno mešan razred ni ne prednost ne slabost. Najmanjši deleţ učiteljev, in sicer zgolj 

2,1 % pa meni, da je večetnični razred slabost. 

 

Večina učiteljev v vzorcu torej meni, da je kulturno mešan razred prednost. Vendar po 

prebrani literaturi (nekaj je navajam v nadaljnjem besedilu) in po pogovorih z učitelji, ki 

učijo v večkulturnih razredih, dvomim, da dobljeni rezultati kaţejo resnična občutja 

večine učiteljev.  

 

Ermenc je v svoji raziskavi ugotovila, da učitelji delo z manjšinskimi učenci doţivljajo 

v smislu problemov (zlasti jezikovnih in socializacijskih), primanjkljajev, v smislu 

borbe za minimalne standarde. Za kulturne posebnosti učencev nimajo posluha, ravno 

tako se preslabo odzivajo na jezikovne ovire, s katerimi se učenci soočajo. Prav tako 

učitelji nimajo razvite senzibilnosti za drugačna kulturna okolja, iz katerih prihajajo 

otroci, za kulturno drugačne ţivljenjske izkušnje in znanja. Šole sicer posvečajo veliko 

pozornosti komunikaciji, pa vendar ne kaţejo osveščenosti o interkulturnih jezikovni 

ovirah, na katere naletijo. (Ermenc, 2003, str. 291) 

 

11. Kaj je po mnenju učiteljev prednost kulturno mešanih razredov? 

 

Tabela 11: Prednosti kulturno mešanih razredov 

  Število Odstotek 

Razvijanje spoštovanja in strpnosti do drugih 

jezikov in narodov 

27 60,0 

Razvijanje demokratičnega razmišljanja 2 4,4 

Spodbujanje sodelovanja in solidarnost z in do 

drugačnih 

8 17,8 

Učenje komuniciranja med različnimi kulturami 8 17,8 

Drugo 0 0,0 

Skupaj 45 100,0 

 

Na to vprašanje so odgovarjali le tisti učitelji, ki so na predhodno odgovorili z 

'prednost', torej se mnenja, da je kulturno mešan razred prednost. Iz zgornje tabele lahko 
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razberemo, da za vzorec velja, da največ učiteljev (60 %) meni, da je da je kulturno 

mešan razred prednost zato, ker omogoča razvijanje spoštovanja in strpnosti do drugih 

jezikov in narodov. Dobra šestina učiteljev (17,5 %) je odgovorila, da je kulturno mešan 

razred prednost, ker spodbuja sodelovanje in solidarnost z in do drugačnih. Enak deleţ 

(17,5 %) jih meni, da kulturno mešan razred predstavlja prednost, ker omogoča učenje 

komuniciranja med različnimi kulturami. Najmanjši deleţ učiteljev (5 %) je mnenja, da 

je kulturno mešan razred prednost, ker omogoča razvijanje demokratičnega mišljenja. 

Razvijanje spoštovanja in strpnosti do drugih narodov in jezikov je torej prednost, ki jo 

je izpostavilo največ učiteljev iz vzorca.  

 

Trţna ekonomija in vrednote trga (globalizacija) poganjajo velike skupine ljudi po 

svetu; te se iz enih predelov sveta izseljujejo in se naseljujejo  v drugih. Tako se selijo 

kulture iz enega dela sveta v drugi del, v posameznih druţbah pa nastajajo večje ali 

manjše zdruţbe, ki se po kulturnem razvoju razlikujejo od večinskega (domačega) 

naroda in kulture. Velika migracija človeštva in globalizacija kultur sveta spreminjajo 

pojem in kriterij kulturnih manjšin. Kulturne manjšine izginjajo in nastajajo nove, pod 

vplivom razmer, pogojev, v katerih danes delamo, ţivimo. V Ameriki so to afriške, 

azijske in latinskoameriške skupnosti, v Evropi pa afriške, turške, muslimanske. 

Pravzaprav bi teţko še našli drţavo, ki je kulturno monolitna. Tudi Slovenija ni izjema; 

od druge polovice prejšnjega stoletja se je tudi pri nas bistveno povečala socialno-

kulturna pestrost prebivalcev. (Resman, 2003, str. 61.)  

 

Za posameznika je v postmoderni druţbi še zlasti pomembno, da se zna soočiti s 

pripadniki drugih kultur brez nasilja, izmenjevati, mnenja in reševati izzive brez 

kulturnega imperializma ali hierarhije. Pomembno je, da zna posameznik ustvariti 

prijateljske stike s pripadniki različnih kultur. zna sodelovati v timu z ljudmi različnih 

jezikov oz. pripadniki različnih kulturnih okolij. Zato je pomembno, da pozna politične 

in ekonomske vzroke preseljevanj in se bori proti rasizmu in se do njega kritično 

opredeljuje z znanstvenimi dejstvi oz. argumenti. Vse to naj bi našlo prostor tudi v šoli. 

V vzgojno-izobraţevalnem procesu lahko veliko storimo, v nasprotnem primeru šola ne 

bo opravila svoje naloge celostno. Če mladim v postmoderni druţbi ne bomo omogočili 

pridobivanja medkulturnih zmoţnosti, jih ne bomo usposobili za fizično in duševno 

gibljivost v globalni vasi. Za ţivljenje v okoljih, kjer se stikajo različne kulture in jeziki, 

kjer veljajo različne vrednote in norme, kjer prihajajo v stik različni »navigatorji in 
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sistemi,« nujno potrebujemo tudi veščine in znanja, še zlasti notranjo pripravljenost za 

fleksibilnost oz. gibljivost med vsemi prvinami, ki so v stiku. Ob stalnem spodbujanju 

in usmerjanju učiteljev in vzgojiteljev otroci in mladostniki ozaveščajo in spoznavajo 

pomen medkulturnih zmoţnosti v procesu. To prispeva k boljšemu razumevanju, 

sprejemanju ter k prijetnejšemu ţivljenju v socialni skupini, k samopotrjevanju in 

razvijanju pozitivne samopodobe. Posameznik, ki ima priloţnost razvijati te veščine v 

jezikovno in kulturno heterogenem okolju ali skupini in vse to podpre tudi z znanjem, 

dobi ključ, ki mu pomaga pri razumevanju sporočil v večkulturnem okolju. (Motik, 

2006, str. 42-43) 

 

12. Kaj je po mnenju učiteljev slabost kulturno mešanih razredov? 

 

Tabela 12: Slabosti kulturno mešanih razredov 

  Število Odstotek 

Učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, se teţje 

vključijo v skupino sošolcev 

0 0,0 

Učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik, je 

potrebno je zniţati učne zahteve 

0 0,0 

Učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik, so 

manj motivirani za doseganje učnih uspehov 

1 50,0 

Več je vedenjske problematike 0 0,0 

Drugo 1 50,0 

Skupaj 2 100,0 

 

En učitelj je dopisal še naslednji odgovor: 

- je slabost, ker so preveliki oddelki in ker ne znamo učiti slovenščine kot drugi jezik 

 

Le dva učitelja iz vzorca sta bila mnenja, da je kulturno mešan razred slabost. Prvi 

učitelj je obkroţil odgovor, da je kulturno mešan razred slabost, ker so učenci, ki jim 

slovenščina ni materni jezik, manj motivirani za doseganje učnih uspehov. Drugi učitelj 

pa je med odgovori izbral odgovor »drugo« in dodatno pojasnil, da je kulturno mešan 

razred slabost, ker so preveliki oddelki in ker ne znamo učiti slovenščine kot drugega 

jezika. 

Na to vprašanje je odgovarjalo premalo anketiranih učiteljev, da bi rezultati bili 

statistično pomembni. 
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13. Ali učitelji menijo, da so v času študija dobili dovolj znanja za poučevanje v 

večkulturnem razredu? 

 

Tabela 13: Mnenje učiteljev o zadostnosti znanja, ki so ga dobili v času študija 

  Število Odstotek 

Da 24 25,3 

Ne 71 74,7 

Skupaj 95 100,0 

 

Tabela nam prikazuje, da za vzorec velja, da večina učiteljev ( 74,3 %) meni, da v času 

študija ni dobila dovolj znanja za poučevanja v večkulturnem razredu. Dobra četrtina 

učiteljev (25,7 %) pa je mnenja, da so jim v času študija posredovali dovolj znanja za 

delo v večkulturnem razredu. 

 

Tri četrtine (74,3 %) učiteljev, sodelujočih v anketi, meni, da v času študija ni dobila 

dovolj znanja za delo v večkulturnem razredu. Nasprotno, da so jim v času študija 

posredovali dovolj znanja, meni 25,7 % anketiranih učiteljev. To se sklada z vsebino 

teoretičnega dela diplomske naloge, kjer je bilo večkrat poudarjeno, da bi bilo učitelje 

potrebno (bolje) pripraviti za poučevanje v večkulturnem razredu. V teku izobraţevanja 

bi morali učitelji pridobiti znanje o načinih in tehnikah učenja oz. poučevanja učnega 

jezika kot drugega jezika, ustrezno senzibilnost za zaznavanje raznolikosti v razredu, jih 

usposobiti, da bi znali uporabljati različne pristope za poučevanje otrok z različnim 

kulturnim ozadjem itd. Če bi učitelji v okviru svojega študija ali drugih izobraţevanj 

pridobili ustrezna znanja in komunikacijske spretnosti, bi lahko veliko bolj kvalitetno 

izvajali vzgojno-izobraţevalni proces. Otrokom priseljencem bi omogočili uspešno 

doseganje učnih ciljev in enakovredne moţnosti za nadaljevanje šolanja. 

 

Odgovore anketiranih lahko razumemo tudi kot dokaz ustrezne samorefleksije učiteljev, 

ki razumejo pomen ustreznega izobraţevanja za delo z otroci priseljencev ter tudi kot 

dokaz pripravljenosti učiteljev, da se za to področje opremijo z dodatnimi izobraţevanji.  
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10. ZAKLJUČEK 
 

Pri prebiranju izbrane literature sem dobila veliko odgovorov na vprašanja, ki so se mi 

porajala pri delu z otroki priseljencev. Delala sem namreč na eni izmed ljubljanskih šol, 

kjer je deleţ teh otrok izjemno velik. Videla sem, s kakšnimi teţavami se soočajo učenci 

in tudi učitelji. 

 

Učitelji imajo teţave z vzpostavljanjem discipline v razredu in z motiviranjem otrok za 

aktivno sodelovanje v samem procesu vzgoje in izobraţevanja. Opazila sem njihov trud, 

da bi učenci dosegli zastavljene cilje, a kljub temu je veliko učencev dosegalo slabše 

rezultate. Ob tem so se mi zastavljala mnoga vprašanja. Zakaj tako teţko sledijo pouku? 

Zakaj je njihova pozornost tako kratkotrajna? Kaj bi bilo treba spremeniti, da bi ti 

učenci dosegali učne uspehe in si tako zagotovili enakovredne moţnosti za nadaljnje 

šolanje?  

 

Skozi prebiranje literature so se mi potrdile nekatere rešitve, o katerih sem razmišljala 

ţe prej. Na primer to, da je učitelje treba v času šolanja primerno usposobiti za delo v 

večkulturnem razredu. To je izjemnega pomena. Izobraţevanje bodočih učiteljev mora 

biti naravnano tako, da poveča senzibilnost, ki je potrebna za prepoznavanje vrste 

podpore, ki jo potrebujejo učenci, da bodo lahko dosegali učne cilje. Učitelji se morajo 

v času šolanja naučiti uporabljati različne pristope in tako učencem ob postavljanju 

visokih zahtev nuditi ustrezno podporo. Učitelji bi morali poznati delovanje predsodkov 

in stereotipov, kar bi jim omogočilo, da se znajo z njimi soočiti ter jih premagati. 

Učitelji bi morali znati presoditi, kakšno znanje slovenskega jezika imajo otroci 

priseljencev; morali bi biti usposobljeni za poučevanje slovenskega jezika kot drugega 

jezika. Učitelji namreč pouk pogosto načrtujejo tako, kot da bi imeli vsi učenci pribliţno 

enako razvite jezikovne sposobnosti. Posledica je, da so učinki njihovega dela manjši, 

kot bi lahko bili.  

 

To so le nekatere od  rešitev, ki sem jih predstavila v teoretičnem delu pričujoče 

diplomske naloge. Zanimivi se mi zdijo tudi odgovori učiteljev, ki sem jih predstavila v 

empiričnem delu. Presenetilo me je, da večina učiteljev, ki so bili zajeti v vzorec, meni, 

da naj starši govorijo z otroki v svojem jeziku. To je zelo pozitivno, ker kaţe na to, da 

učitelji razumejo, kako zelo je za otrokov spoznavni razvoj pomembno, da ima ustrezno 
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razvite jezikovne sposobnosti v maternem jeziku. Zanimivo je tudi, da večina učiteljev 

iz vzorca (85,3 %) meni, da je potrebno s kulturami manjšin seznanjati učence manjšin 

ter druge učence in učitelje. Posebej izpostavljam naslednji podatek, ki sem ga dobila na 

vzorcu učiteljev: večina učiteljev (74,3 %)  meni, da v času študija ni dobila dovolj 

znanja za poučevanja v večkulturnem razredu. To samo še potrjuje mojo trditev, da je v 

izobraţevanje učiteljev treba vnesti nove vsebine o pravilnem delu z otroki priseljencev. 

Rezultati raziskav o uspešnosti učencev, ki jim slovenščina ni materni jezik, kaţejo, da 

ti učenci pogosto dosegajo niţje uspehe. To pomeni, da moramo v vzgojno-

izobraţevalni proces hitro uvesti določene spremembe. Učiteljem, ki ţe delajo v 

večkulturnih razredih, je treba zagotoviti ustrezna izobraţevanja ter jih motivirati, da se 

tudi samoizobraţujejo. Kot sem ţe omenila, je učiteljem treba pomagati, da se znajo 

soočati z lastnimi predsodki in stereotipi. Učitelj ima namreč pomembno vlogo pri 

uresničevanju pogojev, ki bodo otrokom priseljencev  omogočali, da se bodo v razredu 

počutili sprejete in enakovredne ostalim. Vloga učitelja je tudi, da pomaga učencem 

večinske populacije, da enakovredno sprejmejo otroke drugih kultur. Demokratično 

razmišljanje, spoštovanje pripadnikov vseh etničnih skupnosti in nediskriminacija so 

vrednote, ki jih je v vzgojno-izobraţevalnem sistemu potrebno razvijati, saj 

posamezniku niso prirojene in se v druţbi ne razvijajo samodejno. Na tem področju je 

treba zelo hitro ukrepati in vnesti spremembe v šolski sistem. Čas globalne ekonomske 

negotovosti namreč razširja različne pojave etnične nestrpnosti in iskanje »grešnih 

kozlov« pri drugih etničnostih. Ţalostno je, kako zelo smo brezbriţni do pojavov 

diskriminacije in predsodkov v druţbi, ter kako malo pozornosti temu namenja vzgojno-

izobraţevalni proces. Zdi se, kot da v zgodovini še nikoli ne bi prihajalo do grozot, 

utemeljenih prav na nestrpnosti do drugih in drugačnih.  
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12. PRILOGE 
 

12.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Sem absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Pripravljam diplomsko nalogo s področja medkulturne pedagogike in 

raziskujem poloţaj učencev s slovenskim drţavljanstvom, katerih starši niso 

slovenskega porekla. Lepo bi Vas prosila, da izpolnite ta anonimni anketni vprašalnik in 

mi tako pomagate pri mojem delu. 
Pri vsakem vprašanju obkroţite le po en odgovor, razen kjer je posebej označeno, je moţnih več 

odgovorov. 

Za sodelovanje se Vam zahvaljujem! 

Urška Kolednik  

 

 

1. Kakšen učni uspeh opaţate pri učencih, ki jim slovenščina ni materni jezik? 
 

a) Učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, dosegajo višji učni uspeh kot učenci, ki jim je 

slovenščina materni jezik 

b) Učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, dosegajo enak učni uspeh kot učenci, ki jim 

je slovenščina materni jezik 

c) Učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, dosegajo niţji učni uspeh kot učenci, ki jim 

je slovenščina materni jezik 
d) drugo: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. V primeru, da ste na 1. vprašanje odgovorili z c), me zanima kaj je po vašem mnenju vzrok za 

niţji uspeh? 
 

a) nezanimanje staršev za otroka 

b) slabše znanje slovenščine 

c) drugačno kulturno znanje 

d) slabša vključenost učencev razred 

e) pomanjkanje motivacije za uspeh 

f) drugo: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Da se bodo učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, lahko uspešno vključili v  

vzgojno-izobraţevalni proces, naj :  
 

a) starši govorijo z otroci doma v svojem jeziku 

b) starši tudi doma čim več govorijo z otroci slovensko 

c) starši govorijo z otroci doma v svojem jeziku, v šoli pa se jim organizira dopolnilni pouk 

materinščine 

d) starši govorijo z otroci doma v svojem jeziku, v šoli pa se jim organizira materinščina kot 

izbirni predmet 
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e) drugo: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Ali menite, da učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, potrebujejo določene prilagoditve 

pri poučevanju? 
 

a) da 

b) ne 

5. V primeru, da ste na 4. vprašanje odgovorili z a), me zanima kako se odzivate na kulturno in 

socialno raznoliko situacijo v razredu? (obkroţite lahko VEČ odgovorov) 
 

a) z rabo različnih učnih oblik  

b) nudim pomoč pri individualnem delu 

c) prilagajam metode in strategije dela 

e) z dodatnim spodbujanjem, pohvalami  

f) z organiziranjem individualne in skupinske pomoči 

g) z zniţevanjem učnih zahtev 

h) drugo: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Ali menite, da učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, potrebujejo prilagojeno učenje 

slovenščine? 
 

a) da 

b) ne 

 

 

 

7. V primeru, da ste na 6. vprašanje odgovorili z a), me zanima katere prilagoditve v povezavi s 

slovenskim jezikom bi bile po vašem mnenju potrebne za učence, ki jim slovenščina ni materni 

jezik? 
 

a) ponuditi učni predmet slovenščine tudi kot drugi jezik 

b) učitelje usposobiti, da v okviru obstoječega predmeta znajo poučevati tudi tiste učence, ki jim 

je slovenščina druge jezik 

c) omogočiti dopolnilni pouk slovenščine kot drugi jezik 

d) omogočiti učencem intenzivne tečaje slovenskega jezika  

e) drugo: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

8. S kulturami manjšin, ki so na šoli: 
 

a) ni potrebno seznanjati učence, ker je to slovenska šola 

b) bi morali seznaniti učence manjšin 

c) bi morali seznaniti učence manjšin ter tudi druge učence in učitelje 

d) drugo: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

9. V primeru, da ste na 8. vprašanje odgovorili z c), me zanima katere so vašem mnenju glavne 

ovire pri vključevanju vsebin o manjšinskih kulturah v pouk? 
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a) veliki oddelki 

b)pomanjkanje znanja 

c)preobseţni učni načrti 

d)drugo: -

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

10. Kulturno mešan razred je: 
 

a) prednost 

b) slabost 

c) ni ne prednost ne slabost 

d) drugo: 

__________________________________________________________________________ 

 

 11. V primeru, da ste na 10. vprašanje odgovorili z a), me zanima v čem vidite prednost 

kulturno mešanih razredov? 
 

a) razvijanje spoštovanja in strpnosti do drugih jezikov in narodov 

b) razvijanje demokratičnega razmišljanja 

c) spodbujanje sodelovanja in solidarnost z in do drugačnih 

d) učenje komuniciranja med različnimi kulturami 

e) drugo:  

__________________________________________________________________________         

 

 

 

12. V primeru, da ste na 10. vprašanje odgovorili z b), me zanima v čem vidite slabost kulturno 

mešanih razredov? 
 

a) učenci, ki jim slovenščina ni materni jezik, se teţje vključijo v skupino sošolcev 

b) učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik, je potrebno je zniţati učne zahteve 

c) učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik, so manj motivirani za doseganje učnih uspehov 

d) več je vedenjske problematike 

e) drugo: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

13. Ali menite, da ste tekom izobraţevanja dobili dovolj znanja za poučevanje v večkulturnem 

razredu? 
 

a) da 

b) ne 

 

 

 


