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 V
prašanje, ki se zastavlja, potem ko si pri-

znamo, da reprodukcija vztraja, je zakaj 

vztraja. (…)

Učitelji si tega vprašanja ne zastavljamo zelo pogo-

sto. Preprosto ne verjamemo, da bi lahko sodelova-

li pri ohranjanju socialnih neenakosti v družbi. Pri 

utrjevanju tega prepričanja nam pomagajo tudi no-

silci šolskih politik: oboji namreč verjamemo, da je 

šola (tudi vrtec) družbeno nevtralna oblikovalka in 

pre našalka znanja, omike (kulture) in kot taka 

opravlja  dobro delo in zmanjšuje neenakost.

Doslej nismo sprejeli opozoril, da je proces šolanja 

družbeno pristranski. Ne sprejmemo sporočil Bo-

urdieuja, Passerona, Bernsteina, Applea, Boudona 

idr., ki sporočajo, da je šola res drugi dom, a ne za 

vse otroke. V njej so kot doma − kot riba v vodi − 

otroci srednjega razreda. Na drugi strani pa se otro-

ci nižjega delavskega razreda in drugih tako in dru-

gače depriviranih skupin borijo z jezovi, ovirami, ki 

stojijo med kulturami (navadami, ravnanji, pojmo-

vanji), iz katerih izhajajo sami, in šolsko kulturo. 

Ljubica Marjanovič Umek

je redna profesorica za področje 

razvojne psihologije na Oddelku za 

psihologijo Filozofske fakultete 

Univerze v Ljubljani.

Slavko Gaber  

je izredni profesor za področje 

sociologije na Oddelku za temeljni 

pedagoški študij Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani.

“Avtorica in avtor znanstvene monografije 
v uvodu opozorita, da je vprašanje “enako-
sti in še posebej pravičnosti - očitnih in po-
stopoma vse bolj izstopajočih neenakosti 
tudi v šoli in vrtcu, ki sta bila pogosto raz-
glašena za prostor odpravljanja družbene 
neenakosti - (…) v sodobnosti pereče, 
vztrajno in politično zahtevno.” Navedba 
velja tudi za Slovenijo. Študije izbranih 
primerov osvetljujejo teoretska ozadja 
mogočih spoprijemov z neenakostjo; hkra-
ti pa večina poglavij na zanimiv in zadosti 
argumentiran način poseže v analizo kon-
kretnih ‘šolskih’ situacij, ki predstavljajo 
mesto reprodukcije neenakosti.” 

Iz recenzije – Pavel Zgaga

“Znanstvena monografija vključuje uvo-
dno poglavje, v katerem avtor in avtorica 
razložita, zakaj sta se odločila za preuče-
vanje neenakosti v vrtcu in šoli, ki po nju-
nem mnenju predstavlja aktualno in obču-
tljivo vprašanje znotraj šolskega sistema. 
Sledi šest študij, ki so izbor teoretičnih 
premislekov in empiričnega raziskovanja, 
ki sta ga na področju neenakosti in pravič-
nosti avtor in avtorica opravila v zadnjih 
letih. Kot dodano vrednost monografije 
velja posebej izpostaviti prepletanje študij, 
ki navedeno problematiko obravnavajo 
bodisi s sociološkega ali psihološkega po-
gleda ali pa avtor in avtorica v njih iščeta 
skupne točke.”

Iz recenzije - Urška Fekonja Peklaj
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