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Manjšine in raznolikost na Koroškem 

Cilj opisanih raziskav je, da se ukvarjamo z lastnimi mnenji in mnenji drugih o dvo- in večjezičnosti, o 

kulturni raznolikosti in o manjšinah. 

Namen vaje je povratno razmišljanje o lastnih nazorih in o mnenjih v osebnem okolju. Gre za to, da 

bolje spoznamo lasten odnos in prepričanja znotraj družine in med prijatelji ter da si oblikujemo 

lastno mnenje.  

Vaši sogovorniki lahko seveda ostanejo anonimni! 

Gre za osebna mnenja in nazore: ni »pravilnih« ali »napačnih« rezultatov! 

Poskušajte ugotoviti čim več informacij o vas, o nazorih vaših družinskih članov in o mnenjih vaših 

prijateljev. Pri tam vam lahko pomagajo naslednje iztočnice za vprašanja. 

Vaša spoznanja zapišite – kot besedilo ali v iztočnicah. Poskusite predelati vse naloge in omeniti vsa 

vprašanja. Če vas med raziskavo začnejo zanimati dodatna vprašanja, jih z veseljem vključite.  

 

Vprašanja 

Kakšna mnenja obstajajo o manjšinah v družini? Kako razmišljajo o »staroselskih« skupinah 

prebivalstva (npr. o koroških Slovencih)? Kako jaz razmišljam o tem? 

Kakšna mnenja zastopajo člani družine ali prijatelji o »novih« manjšinah(migrantih)? Kako razmišljam 

jaz o njih? 

Kako razmišlja moja družina o Evropski uniji in o integraciji? Kako razmišljam o tem jaz? 

Kaj pomeni zame, da sem dvo- ali večjezičen (npr. nemško-slovensko) ali enojezičen? Kako razmišljam 

o dvo- ali večjezičnosti? Ali je to prednost ali slabost, da se na Koroškem tudi učiš slovensko? Ali je 

bilo to za moje starše ali stare starše še drugače? 

Kakšna mnenja in predstave obstajajo v družini o sosednjih državah moje domovine? Kako razmišljam 

jaz (kot Korošec) na primer o Sloveniji? Kaj povezujem jaz/člani moje družine s Koroško/Slovenijo. Ali 

obstajajo predsodki do sosednjih držav? Če je odgovor da, kateri? 

 

 

 

 
 



 

 

NARODNE SKUPNOSTI  – delovni list 4 | Platforma za politično izobraževanje koroškega deželnega zbora | 2 |   

Poglobljena naloga 

Anketirajte najmanj pet oseb o njihovem odnosu do sosednjih držav, do lastne domovine, o Evropi, 

manjšinah in priseljencih. Zapišite rezultate na najmanj eni strani. 

Napišite izjavo (najmanj 150 besed) o naslednjih vprašanjih:  

• Kako razmišljam o („novih“ in „starih“) manjšinah?  

• Ali igrajo manjšinska vprašanja kakšno vlogo v moji družinski zgodovini?  

• Če je odgovor da, katera?  

• Če sem sam pripadnik manjšine (narodne skupnosti):  

Kaje meni pomeni ta lastnost? 
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