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IZVLEČEK
Vrednote so pomemben element osebnosti. Delujejo motivacijsko, kar pomeni, da
usmerjajo naše ravnanje, vodijo izbiro dejanj ter vplivajo na medsebojne odnose. Skozi
življenje posameznika se spreminjajo in človek v svojem razvoju prehaja skozi različne
vrednostne orientacije. Na razvoj vrednot pri posamezniku vpliva družina, ki z vzgojo in
zgledom oblikuje temelje, na katerih otrok gradi svoj sistem vrednot. Kasneje ima
pomembno vlogo pri oblikovanju vrednot tudi šola; učitelji in vrstniki, pa tudi širše
kulturno okolje in mediji. Zaradi zavedanja, da vrednote v precejšnji meri vplivajo na
ravnanje

posameznika in na njegov odnos do okolja, se starši in učitelji vse bolj

sprašujejo o svoji vlogi na področju oblikovanja vrednot otrok.
V diplomskem delu me je zanimalo, v čem se vrednote v različnih starostnih obdobjih
razlikujejo, zato sem preučila, kaj se zdi v življenju najbolj pomembno in vredno
otrokom, mladostnikom ter odraslim. Prav tako sem s svojo raziskavo ugotavljala, za
katere vrednote si prizadevajo starši in za katere učitelji, da bi jih pridobili njihovi otroci
oziroma učenci in na kakšen način, po njihovem mnenju, dosegajo te vrednote. Zanimalo
me je tudi, kako starši in učitelji ocenjujejo pomembnost svoje vloge na področju
oblikovanja vrednot otrok.
Rezultati raziskave so pokazali, da se vrednote v različnih razvojnih obdobjih razlikujejo.
Starši in učitelji si prizadevajo privzgojiti otrokom predvsem moralne vrednote in večina
jih tudi meni, da dosegajo želene vrednote pri svoji vzgoji.
Tako starši, kot tudi učitelji se zavedajo pomembnosti svoje vloge na področju
oblikovanja vrednot otrok, njihov način za doseganje oziroma prenos vrednot pa je po
večini pogovor in zgled.

Ključne besede:
Vrednote, družina, šola, medgeneracijski prenos

Values in different life stages and intergenerational transmission of values

ABSTRACT
Values are an important part of personality. They perform a motivational function, which
means they direct our choice of actions and affect our mutual relations. During the life of
an individual, values change, and in their development, every human being goes through
different value orientations. The development of an individual's values is influenced by
their family, which shapes the foundations for a child to build their value system on. Later
on, school plays and important part; teachers and peers, and also broader cultural
environment and the media. Because they are aware of the fact that values influence the
actions of an individual and their attitude towards their surroundings, parents and teachers
increasingly wonder about their role in the field of shaping a child's values.
In my study, I was trying to determine whether values differ between different age
groups, and therefore I examined which values are the most important to children, youth,
and adults. I was also trying to determine which are the values that parents and teachers
strive for the kids to acquire, and how well they, in their own opinion, achieve those
values. I was also interested in how much importance parents and teachers attribute to
their roles in the field of shaping a child's values.
The results of my research have shown that values in different periods of development
differ. Parents and teachers strive to impart especially moral values, and most of them
believe they are successful in reaching the desired results.
Parents and teachers are aware of the importance of their role in the field of shaping the
values of children. Their method of passing the values on is mostly through conversation
and setting examples.
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values, family, school, intergenerational transmission
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1 UVOD
Vrednote so že dolgo predmet proučevanja več znanstvenih disciplin in o njih se tudi
čedalje več govori in piše. Kot študentka razrednega pouka sem se pogosto srečevala s
kritičnim mišljenjem drugih, da je poklic učitelja težaven, saj naj bi bili današnji otroci
nevzgojeni in brez vrednot. Prav to me je spodbudilo k pisanju diplomskega dela o
vrednotah, saj sem želela raziskati, kakšne so pravzaprav vrednote otrok in s tem
ugotoviti, ali res živimo v krizi vrednot, o kateri se tako zavzeto govori. Poleg tega me je
kot bodočo učiteljico zanimalo, kakšno mesto imajo vrednote v šoli in kakšna je
pravzaprav vloga učitelja pri oblikovanju mlade osebnosti.
V svojem diplomskem delu bom najprej predstavila, kaj vrednote sploh so in kakšen
pomen imajo v našem življenju. Vrednote so namreč zelo pomembna dimenzija naše
osebnosti, saj usmerjajo naše ravnanje, vodijo izbiro dejanj ter vplivajo na medsebojne
odnose. Z njimi vrednotimo svet, ocenjujemo stvari, ljudi in pojave ter presojamo, kaj je
dobro. Vsaka vrednota pa nima iste teže, saj vrednote lahko med seboj primerjamo in
razporejamo in tako dajemo nekaterim vrednotam prednost pred drugimi. V okviru tega
bom na kratko predstavila različne vrednostne usmeritve ter Muskovo klasifikacijo
vrednot. V diplomskem delu se bom osredotočila tudi na pomen družine, ki z vzgojo in
zgledom oblikuje temelje, na katerih otrok gradi svoj sistem vrednot in na pomen šole, ki
kot vzgojno-izobraževalna ustanova z mnogimi vzgojnimi dejavniki in vzgojnim
konceptom teži k realizaciji vnaprej opredeljenih vzgojnih ciljev oziroma vrednot. Prav
tako me bo zanimal vpliv vrstnikov ter spreminjanje vrednot skozi različna življenjska
obdobja. V okviru tega bom predstavila generacijski prenos vrednot, generacijski prepad
v vrednostnih usmeritvah in se dotaknila tudi teme o krizi vrednot.
V empiričnem delu diplomskega dela želim prikazati, kaj se zdi v življenju najbolj
pomembno in vredno otrokom, mladostnikom ter odraslim in hkrati raziskati, ali se
vrednote v različnih razvojnih obdobjih razlikujejo. Prav tako bom raziskala, za katere
vrednote si prizadevajo starši in za katere učitelji, da bi jih pridobili njihovi otroci
oziroma učenci. Zanimalo me bo, na kakšen način, po njihovem mnenju, dosegajo te
vrednote in kako ocenjujejo pomembnost svoje vloge na področju oblikovanja vrednot
otrok.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

OPREDELITEV VREDNOT IN SORODNI POJMI

2.1.1 KAJ SO VREDNOTE
Vrednote so pomemben del človekove motivacije in vse človekove osebnosti, prav tako
pa imajo tudi same svoj osebnostni značaj. V njih se odražajo sestavine človekovega
spoznavnega, čustvenega in motivnega delovanja (Musek, 1993).
Kot pravi Musek (1993, str. 9), »…se v vrednotah se zrcali vse, kar človeku resnično
nekaj pomeni, nazadnje seveda tisto, kar mu je najbolj vredno, dragoceno in sveto.«
Vsi ljudje cenimo in vrednotimo različne stvari in različni pojavi imajo za nas različno
vrednost, privlačnost, so bolj ali manj zaželeni. To velja tako za konkretne stvari, kot tudi
za abstraktne kategorije, kot so na primer svoboda, resnica, zdravje… Pojmom, ki se
nanašajo na stvari in kategorije, ki jih visoko vrednotimo in h katerim si prizadevamo,
pravimo vrednote (Musek, 1993).
Vrednote nam pomenijo smerokaz, so vodila, po katerih naj bi uravnavali svoje življenje
in odnose z drugimi. Že antični misleci so razmišljali o njih. Vsaj od Platona dalje je
govor o trojici antičnih vrednot: resnično, lepo, dobro (verum, pulchrum, bonum),
krščanska misel pa je tej trojici dodala še vrhunske krščanske vrednote: vero, upanje in
ljubezen (Musek, 2010).
Vrednote so že dolgo predmet proučevanja več znanstvenih disciplin, prav tako pa obstaja
mnogo definicij in opredelitev, kaj vrednote sploh so. Večina avtorjev se strinja v tem, da
so vrednote v veliki meri povezane z motivacijo, ter da usmerjajo naše ravnanje.
Poglejmo si nekaj opredelitev:

-

Znani ameriški kulturolog in sociolog C. Kluckhohn (1951, povz. po Musek, 1993)
označuje vrednote kot pojmovanja zaželenega, ki vplivajo na to, kako se ljudje
odločajo za akcije in kako ocenjujejo pojave.
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Allport (1961, povz. po Musek, 1993) definira vrednoto kot prepričanje, na osnovi
katerega posameznik deluje s pomočjo preferenc.

-

Krech, Crutchfield in Ballachey (1962, povz. po Musek, 1993) pravijo, da so vrednote
verovanja o tem, kaj je zaželeno in dobro in kaj je nezaželeno in slabo ter dodajajo, da
vrednote reflektirajo družbeno strukturo in da si jih člani družbene skupnosti na široko
delijo.

-

Brown in Herrnstein (1975, povz. po Musek, 1993) opredeljujeta vrednote kot
aktivnosti in izide, h katerim stremi neka družbena institucija.

-

Ena od Stresovih (1986, povz. po Musek, 1993) opredelitev govori, da je vrednota
tisto, kar je nekaj vredno, se pravi, kar zasluži, da je, kar hočemo, da je.

-

Schwartz in Bilsky (1987, povz. po Musek, 1993) sklicujoč se na številne avtorje in
definicije vrednot, predlagata opredelitev, po kateri so vrednote pojmovanja ali
prepričanja o zaželenih končnih stanjih ali vedenjih, ki presegajo specifične situacije,
usmerjajo in vodijo izbiro ali pa oceno ravnanj in pojavov in so urejena glede na
relativno pomembnost. Avtorja posebno opozarjata na motivacijski vidik vrednot.

-

Musek (1993) pravi, da si lahko vrednote zamišljamo kot vrednostne kategorije, h
katerim si prizadevamo in ki nam predstavljajo neke vrste cilje oziroma ideale.
Opredelimo jih lahko kot posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in
pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov
in odnosov in ki usmerjajo naše interese in naše vedenje. In potemtakem nam
vrednote lahko predstavljajo posebno vrsto motivacijskih ciljev.

V mnogih definicijah je torej navedeno, da vrednote usmerjajo obnašanje in da na njihovi
podlagi oblikujemo preference oziroma prioritete, tako za različne objekte, kot za različna
obnašanja. Vrednote imajo tako po eni strani normativno funkcijo, po drugi strani pa
motivacijsko funkcijo. Po eni strani predstavljajo standard, na osnovi katerega merimo in
ocenjujemo stvari in obnašanje, po drugi strani pa nas usmerjajo in vlečejo.
Za vrednote je značilna vrednostna komponenta: vedno se nanašajo na stvari, ki so bodisi
pozitivno vrednotene in cenjene, bodisi negativno (antivrednote).
3
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Ljudje pojem vrednota največkrat razumejo kot tisto, ki vzbuja zadovoljstvo ali kot tisto,
ki ustreza splošnim normam. Prav na podlagi tega lahko dejansko razlikujemo dve veliki
kategoriji vrednot; vrednote, ki se nanašajo na to, kar nam je všeč in kar imamo radi, ter
vrednote, ki se nanašajo na to, kar je prav (Musek, 1993).
Jože Šter (1994) pravi, da očitno ni nekaj vredno že samo po sebi, ampak šele, če je za
nekoga to pomembno, če to ceni, in nadaljuje, da je vrednota nekaj, kar nastane v odnosu
med stvarjo in človekom (subjektom).
Človek je v vsakdanjem življenju vselej v praktičnem razmerju do stvari in vselej že
računa na to, kaj bi ta stvar utegnila pomeniti zanj. Ne gre kar tako mimo stvari, temveč
stvari ocenjuje. »Le kdor zna preceniti stvari in razmerja, se tudi znajde v svetu, v
katerem živi« (Hribar, 1970, str. 9).
Vrednota je torej cenjeno in ocenjevano. In potemtakem vrednot samih po sebi ni, temveč
obstajajo vrednote vedno le v odnosu do nas samih. Človek si sam postavlja vrednote in
je zato tudi sam odgovoren zanje. Od človekovega gledišča pa je odvisno, kaj bo zanj
vredno in kakšne vrednote si bo izbral. Pri tem je pomembno, da gledamo na človeka kot
na družbeno bitje in ne na človeka kot goli, abstraktni individuum (Hribar, 1970).
Musek (2000) v svoji knjigi Nova psihološka teorija vrednot pravi, da so vrednote ključ
do razumevanja posameznika, njegove življenjske orientacije in seveda tudi izhodišče za
znanstveno raziskovanje. Kljub temu, da so mnoge najpomembnejše vrednote in
vrednotne usmeritve prisotne v vseh kulturah in so univerzalne, pa se različne kulture in
posamezniki razlikujejo v pogledih na pomembne vrednotne kategorije.
Zelo pomemben je torej tudi družbeni in kulturni značaj vrednot, saj so vrednote kot
splošno veljavna življenjska vodila pomembna sestavina vsake družbe in kulture. V njih
se zgoščajo moralne in druge norme neke kulture, zato lahko prav v sprejetih vrednotnih
usmeritvah vidimo ključ do razumevanja neke kulture in najboljše možno izhodišče za
raziskovanje kulture in medkulturnih razlik.
In navsezadnje imajo vrednote globok osebni značaj za posameznika, ki jih doživlja z
občutkom odgovornosti in zavzetosti. Vrednote pa niso le vodilne smernice
posameznikov in kultur, so tudi predmet intenzivnega in obsežnega znanstvenega
raziskovanja (Smith in Bond, 1998, povz. po Musek, 2010).
4
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2.1.2 VREDNOTE IN SORODNI POJMI
Včasih je vrednote kar težko razlikovati od nekaterih drugih pomembnih pojmov. Med
temi so na primer pojem motiva, interesa in potrebe, pojem ideala, pojem preference,
pojem stališča in pojem prepričanja. Vendar pa vrednote vsekakor niso identične z motivi,
interesi ali celo potrebami. Vrednote vključujejo jasne elemente kognicije, kar jih
razlikuje od tipično motivacijskih in dinamičnih pojavov (Musek, 1993).

Vrednote lahko razumemo kot kognitivne reprezentacije motivov, saj so izraz zavestne,
deklerativne presoje posameznika o tem, kaj se mu zdi prav in pomembno in za kar si
velja prizadevati (Pogačnik, 1986, povz. po Musek, 1993). Vrednote niso zgolj preference
in odraz tega, kar bi v danem trenutku ali nasploh radi, ampak nekaj, za kar posameznik
čuti, da mora biti preferirano (Musek, 1993).
Kako pa se stališča razlikujejo od vrednot posameznika?
Najodločnejša razlika med vrednotami in stališči je v tem, da so stališča vezana na
specifične objekte in pojave, medtem ko se vrednote ne nanašajo na povsem konkretne
pojave, ampak je njihov položaj centralnejši. Vplivajo namreč lahko na celo vrsto stališč,
ki se nekako grupirajo okoli njih. Enako velja za razlikovanje med vrednotami, interesi in
preferencami, kjer vrednote zopet predstavljajo centralnejšo kategorijo (Musek, 1993).
Stališča so dokaj odporna proti spreminjanju. Običajno se oblikujejo v dolgoletnih stikih
z določenimi informacijami, zgledi in zlasti s čustveno obarvanimi izkušnjami. Pri tem je
močan dejavnik družina, v novejšem času pa tudi množični mediji (Marentič, 2000).
»Pojem vrednot se krepko povezuje s pojmom morale in etike. Razumljivo, saj naj bi bile
prav vrednote nekakšen kažipot naši morali in etiki, naši nravnosti« (Musek, 1993, str.
51).
Beseda morala izvira iz latinskega izraza mores, ki pomeni običaje, navade. Vendar v
civilizirani družbi morale in vrednotnega sistema ne določajo le nezavedni in
nereflektirano sprejeti običaji, ampak tudi skozi socialno in kulturno učenje sprejete
normativne formule – ponotranjene prepovedi in zapovedi (Musek, 1993).
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Poglejmo si še nekaj opredelitev sorodnih pojmov, kot jih Marentičeva (2000) opiše v
svoji knjigi Psihologija učenja in pouka:
Stališča so trajnejše miselne, čustvene in vrednostne naravnanosti do različnih predmetov,
oseb, dogodkov in pojavov. Vsako stališče ima svojo spoznavno (kognitivno), čustveno
(konativno) in vedenjsko (akcijsko) sestavino, tj. pripravljenost za ustrezno ravnanje.
Morala je skupek prepričanj o tem, kaj je oz. ni prav z družbenega stališča, tj. s stališča
hierarhije vrednot, ki vladajo v neki družbi. Morala je bolj praktična in konkretnejša kot
etika, znanost o morali, ki razlaga nastanek in razvoj moralnih norm.
Vrednote so pojavi ali cilji, ki jih imamo za dobre, zaželene in pravilne v moralnem
smislu. Poznamo splošne in univerzalne vrednote, vezane na določeno obdobje, na
skupine ljudi ali celo na posameznika. Vrednote imajo dinamično, motivacijsko
razsežnost, saj pomenijo cilje, h katerim težimo.
Značaj je celovitejši, kot so posamezna stališča in vrednote. Gre za celoten sklop
osebnostnih lastnosti, ki določajo, kako se bo človek odločal in ravnal v situacijah, ki
zadevajo dobrobit drugih in so povezane z vrednotami določenega okolja. Razvitost
značaja se pokaže predvsem v konfliktnih situacijah, torej v takih, v katerih se mora
odločiti med različnimi vrednotami, med zadovoljevanjem lastnih potreb in pomočjo
drugim, da dosežejo svoje cilje.
Predsodki pa so globoko zakoreninjena, čustveno obarvana in običajno negativna stališča.
(Marentič, 2000)

2.1.3 PREUČEVANJE VREDNOT
Obstaja veliko vrednot in vrednostnih kategorij in njihovo preučevanje spremlja filozofijo
že od samih začetkov. Enega izmed vrhuncev v filozofskem utemeljevanju vrednot in
morale pomeni vsekakor Kantova filozofija praktičnega razuma. Ta govori o tem, da je
osnova moralnega ravnanja zavest o dolžnosti, ki pa ne sme izhajati iz zunanjih
utemeljitev ali zapovedi, ampak mora biti utemeljena na apriornih razumskih načelih. Po
6
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teh apriornih načelih človek moralni zakon spozna za nujnega in splošno veljavnega
(Musek, 1993).
Po Maxu Schelerju (1973) pa je kantovsko izvajanje vrednot in dobrega iz kategoričnega
etičnega imperativa le delni korak. Po njegovem mnenju vrednote niso zasidrane samo v
naših instinktih, niti ne v družbenih normah, ampak so zasidrane v celotni osebnosti. V
osebnostni zavesti pa se vrednote pojavljajo ne samo kot umski, ampak tudi kot
emocionalni in voljni pojavi. Potemtakem najvišje vrednote niso moralne vrednote,
temveč vrednote ljubezni. Morala in dolžnost namreč zahtevata odrekanje osebnosti v
imenu splošnega, medtem ko dejanja ljubezni pomenijo duhovno izpolnitev, ki pa ne
pomeni le uspešnega sobivanja z drugimi (Musek, 1993).
Preučevanje vrednot v filozofiji se razlikuje od proučevanja vrednot v psihologiji.
Filozofijo je že od nekdaj zaposlovalo vprašanje, kakšne bi morale biti vrednote po
filozofski in logični presoji. To iskanje idealnih tipov vrednot pa sega vse od Platonove
ideje dobrega do Sprangerjevih tipov vrednot in drugih modernejših kategorizacij
vrednot.
Medtem pa so v psihološkem preučevanju vrednot v središču izkustvena, empirično
znanstvena vprašanja o vrednotah. Ne zanimajo nas vrednote kot idealni tipi hotenja in
čustvovanja, ampak vrednote, kakršne so po doživljanju in po izjavah ljudi (Musek,
1993).
Medtem ko filozofija obravnava teoretska vprašanja etike in morale, psihologija pa silnice
in zakonitosti nastajanja in razvijanja stališč, vrednot, moralnega presojanja ter
oblikovanja človeškega značaja, pa pedagogika obravnava cilje, sredstva in metode
moralnega vzgajanja in njihovo učinkovitost.
Sigmund Freud je med prvimi skušal ločiti psihološko in filozofsko gledanje na nastanek
vrednot v človeku. Zanimalo ga je predvsem, kako obstoječe objektivne vrednote vplivajo
na nastanek subjektivnih vrednot (Marentič, 2000).

7

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Krančan; diplomsko delo

2.1.4 POMEN VREDNOT
»Vrednote imajo v našem življenju izjemno pomembno vlogo. Povezujejo se namreč z
vsemi področji našega življenja in to tam, kjer je to najbolj pomembno, to je pri
odločanju« (Musek, 2010, str. 478).
Že v začetnem poglavju smo omenili, da vrednote delujejo motivacijsko s svojo privlačno
močjo. Na podlagi njih si ljudje oblikujemo svoje življenjske cilje in se odločamo, kako
bomo zadovoljevali svoje potrebe. So eden od glavnih motivov, ki usmerjajo naše
obnašanje.
Pojem motiva sodi med najstarejše psihološke teoretske pojme, s katerimi razlagamo
človeško vedenje. Motivacija in motivi naj bi se nanašali na tiste dejavnike in vzroke, ki
poganjajo in usmerjajo naše obnašanje ter ravnanje.
Ko klasificiramo motivacijske dejavnike, moramo razlikovati med motivi potiskanja ter
motivi privlačnosti. Motivacijske faktorje predstavljajo potemtakem na eni strani pobude,
silnice in vzgibi, med katerimi so morda najpomembnejše potrebe, na drugi strani pa cilji
in motivi, ki nas privlačijo in h katerim stremimo. In vrednote ter ideali predstavljajo
pomembno kategorijo teh motivacijskih faktorjev (Musek, 1993).
Življenjske odločitve posameznika so torej povezane z vrednotnimi usmeritvami. Tako so
vrednote med najpomembnejšimi prediktorji izbire šolanja in poklica, nazorskih odločitev
kot so naša politična in verska prepričanja, pomembne so tudi pri izbiri partnerja.
Vrednote korelirajo tudi z drugimi odločitvami, zlasti pa z raznimi drugimi stališči in
prepričanji, npr. z odnosom do manjšin, priseljencev, do kaznovalne politike, demokracije
itd. (Musek, 2010).

Kljub temu, da se vrednote v veliki meri povezujejo z motivacijo, so po vsej verjetnosti
relativno neodvisna psihološka kategorija, v kateri se odražajo zelo različni osebnostni
faktorji od motivacijskih do kognitivnih in temperamentnih (Musek, 1993).
Vrednote so pomembne tudi zato, ker vplivajo na naše odnose z drugimi ljudmi, z njimi
vrednotimo svet, ocenjujemo stvari, ljudi in pojave, presojamo itd. Vplivajo na naše
obnašanje in čustveno presojanje.
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Čustva so duševni procesi in stanja, ki izražajo človekov vrednostni odnos do zunanjega
sveta in do samega sebe (Lamovec, 1991). Pogosto predstavljajo odziv na zavestno ali
nezavedno vrednotenje dogajanja kot pomembnega za nek pomemben cilj in bolj ko bo
situacija za nekoga pomembna in skladna z njegovimi željami in cilji, bolj intenzivna
čustva bo doživljal (Smrtnik Vitulić, 2004).
Objekte (osebe, situacije in dogodke) torej nevtralno spoznavamo, hkrati pa jih s čustvi
vrednotimo in določamo njihovo pomembnost za nas. Čustva so torej evalvacije (presoje
o tem, kaj je zaželeno in kaj nezaželeno), specifični načini spoznavanja sveta (Šadl,
1999).
»Izpolnjenost vrednot je pomemben dejavnik človekovega psihičnega blagostanja in
zdravja« (Musek, 2010, str. 479). Potrebna je za življenjski obstoj pa tudi za osebnostni in
duševni razvoj posameznika (Musek in Pečjak, 1997).

2.2

KLASIFIKACIJA VREDNOT

Čeprav so vrednote pomembno področje našega duhovnega sveta in so se v preteklosti z
njimi ukvarjali pomembni misleci, se je obsežnejše psihološko raziskovanje vrednot
razvilo šele v šestdesetih letih.
Ob tem raziskovanju se je pojavilo več pomembnih vprašanj, med njimi seveda
najpomembnejše; katere so glavne kategorije vrednot (Musek, 1993).

Šter (1994) ugotavlja, da je klasifikacij vrednot veliko in niso le posledica teoretičnih
razlik med posameznimi avtorji, temveč v večdimenzionalnosti vrednot. Ugotavlja, da je
problem klasifikacij v tem, da uporabljajo več kriterijev hkrati.
Ko Jože Šter (1994) govori o klasifikaciji vrednot, pravi, da so meje vrednot človekove
objektivne potrebe, zato jih lahko delimo na naravne in kulturne. Naravne so tiste, ki jih
že gotove najdemo v naravi, ki jih uporabljamo neposredno, torej brez, da bi jih morali
prej predelovati. Kulturne pa so bolj ali manj plod človekovega dela.
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lahko primerjamo in razporejamo. Pri tem vidimo, da vsaka

vrednota nima iste teže, da so nekatere vrednote manj pomembne kot druge. Ob
primerjanju posameznih vrednot tako pridemo do njihove hierarhične povezanosti ter
končno do najvišje vrednote1 (Hribar, 1970).
Na tem mestu Hribarjeva (1970) tudi poudari, da je ta najvišja oziroma osnovna vrednota
t.i. ogledalo resnice časa, saj se v njej zrcali vsakokratno človekovo razumevanje
njegovega sveta.

KLASIFIKACIJA VREDNOT V FILOZOFIJI
Že v antični literaturi najdemo razprave o vrlinah, vrednotah in idealih. Rimski pisci so
radi navajali tri osnovne vrednote: lepo, resnično in dobro. Te vrednote kasneje France
Veber (1924, povz. po Musek, 1993) označuje kot »starodavno trojico vrednot«. V
krščanstvu so na primer tri poglavitne vrednote vera, upanje in ljubezen.
Filozof Friedrich Nietzshe pa je v svoji tezi o »predvrednotenju vrednot« krščanskim in
klasičnim antičnim vrednotam postavil kontrapozicijo. Označuje jih kot apolonske na eni
strani in dionizične na drugi (Musek, 1993).
Pozneje najdemo v filozofski in psihološki literaturi še veliko pomembnih analiz in
kvalifikacij vrednot. Med najbolj znanimi je vsekakor klasifikacija nemškega pedagoga,
psihologa in filozofa, Eduarda Sprangerja (1930, povz. po Musek, 1993). Zasnoval je
osebnostno tipologijo, ki zajema šest tipov – teoretskega, estetskega, ekonomskega,
socialnega, političnega in religioznega. Posameznik je uvrščen v določen tip glede na to,
katera duhovna usmerjenost oziroma vrednota pri njem prevladuje. Sprangerjeva
tipologija je precej vplivala na kasnejše psihologe, ki so na tej tipologiji zasnovali svoje
študije vrednot in po njej je bil izdelan tudi eden najstarejših vprašalnikov za merjenje
vrednostne usmerjenosti.

1

Najvišja oz. osnovna vrednota je tista vrednota, ob kateri se merijo vse druge vrednote. Če najvišja vrednota izgubi

svojo veljavnost, tedaj propade ves hierarhični (vrstni) sklop vrednot. Vsaka vrednota je namreč vrednota le toliko,
kolikor je udeležena pri najvišji vrednoti in kolikor more služiti tej najvišji vrednoti. (Hribar, 1970)
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V filozofiji sta se s klasifikacijo vrednot ukvarjala tudi Max Scheler in njegov naslednik
Roman Ingardenv, ki sta vrednote razdelila na dve skupini: na življenjske ali vitalne in na
kulturne vrednote. Tej klasifikaciji vrednot se lahko postavi ob bok tudi klasifikacija
slovenskega filozofa Franceta Vebra, ki vrednote podobno kot prej omenjeni Spranger
razdeli na šest kategorij, ki pa jih tesno povezuje s čustvovanjem. Med novejšimi
filozofskimi obravnavanji vrednot pa je potrebno omeniti še filozofinjo Agnes Heller, ki
pri klasifikaciji upošteva hierarhične ravni vrednotenja, v grobem pa vrednote razdeli na
primarne in sekundarne. Po Hellerjevi je vsaka nižja raven za stopnjo bolj specifična od
višje, ki je bolj abstraktna in generalna (Musek, 1993).

KLASIFIKACIJA VREDNOT V PSIHOLOGIJI
Med pomembnimi psihološkimi klasifikacijami vrednot, ki veljajo bolj za začetne, je
potrebno omeniti klasifikaciji Henryja Murraya (1951, povz. po Musek, 1993) in Charlesa
Morrisa (1956, povz. po Musek, 1993). Prvi vrednote razdeli na sedem kategorij:
vrednote posedovanja, vrednote fizičnega zdravja, vrednote avtoritete, vrednote
zbliževanja, vrednote spoznavanja, vrednote estetske forme in ideološke vrednote.
Morrisova razdelitev pa zajema le tri kategorije in sicer vrednote razdeli na dionizične,
prometejske in budistične.
Beograjski psiholog Petrovič (1973, povz. po Musek, 1993) pa je uporabil delitev vrednot
na utilitarne, hedonske, sentimentalne, delovne in moralno-altruistične.
Klasifikacija vrednot, ki jo je izdelal Jan Makarovič (1978, povz. po Musek, 1993), pa
deli vrednote glede na dva aspekta; subjektivnost-objektivnost in egocentrizemalocentrizem. Glede na oba vidika, pa dobimo štiridelno klasifikacijo.
Milton Rokeach (1968, 1973, povz. po Musek, 1993) je predlagal delitev vrednot na
terminalne in instrumentalne. Terminalne deli dalje na osebne in družbene,
instrumentalne pa na podkategoriji moralne in vrednote kompetence.
Musek (1993) pravi, da je moral skoraj vsak, ki je kdaj razmišljal o vrednotah, sam pri
sebi ugotoviti temeljno razliko med dvema vrstama vrednot. Na eni strani namreč
obstajajo stvari, ki so nam všeč, na drugi strani pa stvari, ki so po mnenju pravilne
oziroma ustrezne.
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»Že majhni otroci npr. navajajo nekako v tem smislu dve vrsti razlogov, s katerimi
utemeljujejo to, kar je 'dobro': po eni strani je dobro to, 'kar imamo radi', po drugi strani
pa to, 'kar je prav' in 'kar moramo'« (Musek, 1993, str 92).
Ti dve kategoriji bi lahko označili kot faktične in normativne vrednote. Pri faktičnih se
vrednote pojavljajo kot dobrine in so povezane z določenimi potrebami in doživljanjem
ugodja, pri normativnih pa se vrednote pojavljajo kot merilo in se nanašajo na standarde
oziroma kriterije, s katerimi presojamo stvari. Povezane so predvsem z etičnimi načeli,
moralnim kodeksom in kulturnimi normami (Musek, 1993).

2.2.1 VREDNOSTNE USMERITVE IN MUSKOVA KLASIFIKACIJA
Vrednote se v razvoju posameznika oblikujejo in spreminjajo. Posamezniki različno
ocenjujemo pomembnost in vrednost posameznih vrednostnih kategorij in vrednot.
Pravimo, da imamo različne vrednostne hierarhije in različne vrednostne usmeritve.
Hierarhija vrednot na nek način spominja na Maslowo hierarhijo potreb oziroma motivov,
vendar vrednot ne smemo zamenjati s potrebami in motivi, saj vrednote niso nujno
povezane z našimi potrebami. V vrednotah se vselej kažejo prepričanja o tem, kaj je prav,
dobro, dragoceno, ne pa motivacijske težnje, ki izvirajo iz golih potreb (Musek in Pečjak,
1997).
Za ugotavljanje strukture vrednot na različnih ravneh splošnosti oziroma specifičnosti je
potrebna hierarhična klastrska analiza vrednot. Ta omogoča razvrščanje oziroma
klasificiranje vrednot v različne ravni oziroma klastre. V novejših psiholoških raziskavah
je največkrat uporabljena lestvica vrednot, ki zajema 54 posameznih vrednot, včasih pa
tudi njena skrajšana verzija z 31 vrednotami. Te vrednote se med seboj povezujejo v
klastre in s tako klastrsko analizo dobimo dve gruči ali »jati« vrednot (Musek, 1993).
V prvi jati oz. gruči vrednot najdemo etične, moralne in družinske vrednote, vrednote
osebne in socialne blaginje, vrednote kompetence in samooblikovanja ter spoznavne
vrednote. Ta skupina obsega predvsem merila in ideale našega odnosa do sebe, drugih in
do sveta: etične, moralne, socialne in osebne norme, torej vrednote, ki so pomembne
12
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predvsem z etičnega in kulturnega vidika in bi jih – sklicujoč se na Nietzcheja – označili
kot apolonske vrednote (Musek, 1993).
V drugi, še številčnejši gruči pa najdemo vrednote znanja, dela in ustvarjalnosti, kulturne,
estetske in religiozne vrednote, vrednote hedonizma, reputacije in patriotizma. Ta skupina
torej v večji meri zajema dosežke, užitke in dobrine: vrednote uspešnosti, doseganja,
uživanja, zadovoljstva in predstavlja dionizične vrednote (Musek, 1993).
Klastrsko analizo lahko od tu še nadaljujemo in jo razdelimo na še več gruč. Na podoben
način pa lahko razčlenimo tudi klastrsko strukturo 54 vrednot, ki jih zajema razširjena
lestvica. Ta struktura nam kaže podobno, vendar popolnejšo podobo vrednot in njihovih
medsebojnih povezav, kakor analiza 31 vrednot (Musek, 1993).

Poleg klastrske analize nam Musek (1993) predstavi tudi faktorsko analizo vrednot.

Poglejmo si, kako razdeli in pojasni devet vrednostnih usmeritev, ki jih je dobil s
faktorsko analizo vrednot.

1. Usmerjenost k tradicionalnim idealom in morali (tradicionalna moralna orientacija)
Ta dimenzija najbolj nasiča vrednote družinska sreča, zvestoba, poštenost,
dobrota in delavnost. Pri tej dimenziji gre očitno za družinske, etične in moralne
ideale.

2. Usmerjenost k statusu in reputaciji (statusna orientacija)
Ta dimenzija nas popelje v precej drugačen svet vrednot. Z njo korelirajo vrednote
politični uspeh, ugled, udobno življenje, denar. V tej dimenziji lahko vidimo
združitev »dionizičnih« idealov uspešnosti, osebne in družbene moči z
materialnim hedonizmom, z ekonomskimi in utilitarnimi vrednotami. Ta
dimenzija pravzaprav združuje kategorije vrednot uspešnosti, hedonizma in
koristnosti v eno, skupno kategorijo in pomeni nekak kontrast, če jo primerjamo z
dimenzijo moralnosti.

3. Usmerjenost k demokraciji in svobodi (demokratsko-societalna orientacija)
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S tretjo dimenzijo so nasičene vrednote mir, enakost in svoboda. Z vidika osebne
rasti, lahko te vrednote jemljemo kot vrednote notranjega miru, z vidika skupnosti
pa gre za ideale demokracije, medsebojnega sožitja in harmonije.

4. Usmerjenost h kulturnim (duhovnim) vrednotam (duhovno-kulturna orientacija)
S to dimenzijo je nasičena predvsem vrednota kultura, v manjši meri pa tudi
vrednoti ustvarjanje in lepota. Psihološka vsebina dimenzije se veže na
vrednotenje kulturne, estetske in druge duhovne ustvarjalnosti.
5. Usmerjenost k (samo)uresničenosti (samoaktualizacijska orientacija)
Peta dimenzija povezuje vrednote narava, samoizpopolnjevanje in znanje. Tu gre
predvsem za vrednote uresničevanja (samoaktualizacije).

6. Usmerjenost k religioznim vrednotam (religiozna orientacija)
Ta dimenzija korelira z vrednoto vera; jasno torej kaže na usmerjenost k
religioznim idealom (religioznost).
7. Usmerjenost k hedonističnim vrednotam (hedonska orientacija)
S to faktorsko dimenzijo so nasičene vrednote vznemerljivo življenje, zabava,
privlačnost, spolnost, lepota in denar. Te vrednote odražajo čutni, socialni in
materialni hedonizem. Dimenzija torej predstavlja usmerjenost k hedonskim ali
hedonističnim idealom.

8. Usmerjenost k patriotizmu (orientacija k patriotizmu)
Z naslednjim faktorjem je visoko nasičena le vrednota patriotizem. Gre torej za
usmerjenost k domovinskim idealom ali k patriotizmu.

9. Usmerjenost k spoznavnim (intelektualnim) vrednotam (spoznavna orientacija)
Zadnja od devetih dimenzij visoko korelira z vrednotama modrost in resnica. Ta
faktorska dimenzija dokaj enotno odraža usmerjenost k spoznavnim vrednotam
(intelektualnost).
(Musek, 1993)
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Devet vrednostnih orientacij predstavlja zelo pomemben nivo vrednostne strukture, saj
povezuje oba makro nivoja (nivo dveh in nivo štirih kategorij) z nivojem posameznih
vrednot, torej z nivojem mikrostrukture vrednot. Tako lahko oblikujemo hierarhijo
strukture našega implicitnega prostora (Musek, 1993).
V psiholoških študijah se je na podlagi empiričnega raziskovanja postopno oblikoval
model strukturirane hierarhije vrednot. Model obsega štiri ravni hierarhične strukture.
Njegovo izhodišče so posamezne vrednote, te se nato združujejo v vrednotne kategorije
srednjega obsega in te potem v štiri vrednotne kategorije srednjega obsega ali vrednotne
tipe. Na vrhu hierarhije sta samo dve vrednotni velekategoriji, vrednotni kategoriji
največjega obsega, dionizične in apolonske vrednote (Musek, 2010).
Slika 2.1: Vsebina vrednotnih kategorij na štirih ravneh vrednotnega prostora.
DIONIZIČNE VREDNOTE
HEDONSKI TIP

POTENČNI TIP

APOLONSKE VREDNOTE
MORALNI TIP

IZPOLNITVENI TIP

Čutne

Statusne

Tradicionalne

Kulturne

Zdravstvene

Patriotske

Družinske

Estetske

varnostne

legalistične

societalne

Aktualizacijske
Spoznavne
verske

Veselje in zabava

Moč, ugled, slava,

Poštenost, dobrota,

Družabnost

denar, politični

delavnost, družinska ustvarjalnost, lepota,

Vznemerljivo

uspeh, prekašanje

sreča, razumevanje s narava,

življenje, udobje,

drugih, dolgo

partnerjem, ljubezen

samoizpopolnjevanje,

spolnost, dobra

življenje, ljubezen

do otrok, ljubezen,

znanje, napredek,

hrana, prosto

do domovine,

upanje, enakost,

resnica, modrost,

gibanje, (svoboda),

narodni ponos, red,

nacionalna

vera

zdravje, varnost,

zakoni

enakopravnost, mir,

počitek

Kultura, umetnost,

sloga, pravica,
(svoboda)

Slika 2.1 kaže, da na najvišji ravni najdemo samo dve kategoriji največjega obsega
(dionizične in apolonske vrednote). Temu sledijo štiri kategorije večjega obsega
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(vrednotni tipi) in več kategorij srednjega obsega. Na najnižji ravni so posamezne
vrednote, uporabljene tudi v Muskovi lestvici vrednot MLV (Musek, 2010).
Pomembno vprašanje, ki se pri tem pojavi je, ali so te temeljne dimenzije in kategorije
vrednot značilne le za naše vzorce ali so morda širšega značaja in se pojavljajo v
celotnem kulturnem krogu Evrope in zahoda. V raziskovanjih vrednot so se pogosto
križala mnenja o tem, ali obstajajo univerzalne vrednote, vrednote, ki jih priznavajo v
vseh, ali vsaj v večini kultur. Medkulturne raziskave vrednot so pokazale, da lahko
govorimo o nekaterih univerzalnih dimenzijah vrednot (Musek, 1993).

A do medkulturnih razlik v vrednotenju nedvomno prihaja. V raziskavi medkulturnih
razlik v vrednotah in vrednotnih usmeritev slovenskih in japonskih študentov Pergar
Kuščerjeva (1998) ugotavlja, da so slovenski študenti bolj usmerjeni k tradicionalnim
vrednotam. Empirični dokazi neke druge raziskave pa so potrdili, da se v individualistični
družbi več pozornosti namenja individualnim ciljem vzgoje (vrednote neodvisnost,
samozaupanje, samorealizacija), medtem ko se v kolektivistični kulturi poudarja pomen
skupinskih ciljev vzgoje (vrednote spoštovanje do staršev, sodelovanje in pravila lepega
vedenja) (Schwarz, Schäfermeier in Trommsdorff, 2008).

2.2.2 DIONIZIČNE IN APOLONSKE VREDNOTE
APOLONSKE VREDNOTE

V tej veliki skupini so vrednote, ki predstavljajo ideal popolnosti oziroma harmonije,
bodisi gre za moralne, etične, societalne, altruistične vrednote, za demokratične in
progresivne vrednote, za tradicionalne vrednote, za kulturne in humanistične vrednote, za
duhovne vrednote, za vrednote samooblikovanja in za religiozne vrednote. Pri tej skupini
gre za ideale, ki presegajo vrednosti osebnih zadovoljstev, prav tako v tej kategoriji ni
vrednot, ki so povezane z uspehom in učinkom. Pač pa se pojavljajo vrednote, ki so v
zvezi z moralnimi normami, dolžnostmi, in pa tiste, ki so v zvezi z osebno in duhovno
rastjo, uresničevanjem in transcedenco (Musek, 1993).
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DIONIZIČNE VREDNOTE
V drugi skupini najdemo vrednote uspešnosti ter hedonske vrednote. Tu so vrednote, ki
so povezane z uspehom, doseganjem, storilnostjo, delom, uveljavljanjem, koristnostjo,
uživanjem, zadovoljstvom, varnostjo… Ta generalna kategorija vrednot zajema torej
vrednote uspešnosti, reputacije, koristnosti, uživanja in zadovoljstva (Musek, 1993).
Musek (1993) pravi, da vse multivariantne analize, ki so jih opravili na različnih vzorcih
vrednot, kažejo, da obstaja v naših vrednostnih presojah in orientacijah nekaka temeljna
dihotomija vrednostnega univerzuma in da je ta dihotomija verjetno že tiho prisotna v
naših latentnih kognitivnih shemah in strukturah. Na podlagi tega Musek (1993)
ugotavlja, da očitno torej že v naših vsakdanjih predstavah obstaja velika ločnica, ki deli
apolonske vrednote na eni strani ter dionizične vrednote na drugi strani. Obe kategoriji pa
na nek način tudi odražata razpetost človekove narave in sicer na razpetost na njeno
telesno in duhovno, naravno in kulturno bistvo.
ŠTIRJE VREDNOSTNI TIPI
Dionizične in apolonske vrednote razpadejo vsaka na dve nadaljnji veliki kategoriji
vrednot. Tako dobimo štiri vrednostne usmeritve: hedonske vrednote, vrednote moči in
uspešnosti, splošne moralne oziroma etične vrednote in vrednote izpolnitve. Te kategorije
vrednot so zanimive, ker zelo spominjajo na delitev vrednot, ki jih zasledimo v stari
modrosti vzhoda, pa tudi na sosledje motivacijskih področij, ki jih je odkrivala moderna
zahodna psihologija (Musek, 1993).
Različne stvari, pojave in dejanja ocenjujemo v skladu z našimi vrednotami oz. v skladu s
prepričanjem, kaj je dobro in kaj je prav. Vrednote pa so zelo različne. Zdi se, da se
najprej razvijejo vrednote, ki so tesneje povezane s čutnimi potrebami in dobrinami
(hedonske vrednote), tem sledijo vrednote, ki označujejo pridobitve, dosežke in uspešnost
(ekonomske, utilitarne, veljavnostne vrednote), višjo raven pa predstavljajo tiste vrednote,
ki niso bistveno odvisne od materialnih in uveljavitvenih potreb. To so vrednote, ki
izražajo občutja dolžnosti, odgovornosti in nravnosti (moralne, etične, družinske,
socialne, demokratične vrednote). Tem končno sledijo vrednote izpolnjenosti in dovršitve
posameznikove eksistence (estetske, kulturne, spoznavne, samoaktualizacijske in
religiozne vrednote) (Musek in Pečjak, 1997).
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OBLIKOVANJE VREDNOT

2.3.1 OBLIKOVANJE OSEBNOSTI IN RAZVOJ VREDNOT
Rodimo se kot zelo nebogljena bitja, pod vplivom dednih zasnov, okolja in lastne
dejavnosti pa se oblikujemo v kompleksno osebnostno bitje, ki uresničuje svojo vlogo v
življenju. V tem razvoju sta pomembna procesa socializacije in samooblikovanja (Musek
in Pečjak, 1997).
Osebnost je v psihologiji zelo pomemben pojem. Je eden od temeljnih dejavnikov našega
doživljanja in obnašanja.
Obstaja precej definicij osebnosti, ki jih navaja slovenska in svetovna literatura, pri tem
ene definicije bolj poudarjajo ene, druge pa bolj druge pomembne vidike osebnosti.
Musek (2010) poenostavljeno osebnost označi kot celostni vzorec naših duševnih,
vedenjskih in telesnih značilnosti, po katerem se vsak izmed nas razlikuje od drugih.
Osebnost se spreminja vse življenje, čeprav ohranja nekatere glavne značilnosti kot
podlago svoje identitete. Razvojne spremembe so lahko postopne, v osebnostnem razvoju
pa se pojavijo tudi nekatere večje in skokovite spremembe (kritična obdobja) (Musek in
Pečjak, 1997).
Erik Erikson je leta 1963 razvil teorijo o psihosocialnem razvoju človeka. Psihosocialni
razvoj zajema spremembe v razumevanju drugih in odnosih z njimi ter v poznavanju in
razumevanju sebe kot člana družbe. Erikson osebnostne spremembe v življenju opiše v
osmih stopnjah psihosocialnega razvoja, ki si sledijo v nespremenljivem vrstnem redu,
prehod čez vsako stopnjo pa zahteva rešitev krize ali konflikta. Razvoj se ne more
ustaviti, ker ga žene naprej biološko dozorevanje in zahteve okolja (Kompare idr., 2002).
Vrednote so pomemben dejavnik osebnosti. Osebnost je edinstvena dinamična
organizacija bioloških in psihosocialnih značilnosti (vključujoč temeljne človeške potrebe
in sisteme vrednot), ki usposablja človeka, da stopa v družbeno komunikacijo in
ustvarjalno spreminja naravo in družbeno okolje, uresničujoč se v tem procesu kot
družbeno bitje in kot svojevrstna individualnost (Pešič-Golubovič, 1966, povz. po Musek,
2010).
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Sam izvor in nastanek vrednot še vedno ni povsem jasen. Vrednote so namreč
kompleksen pojav, saj se povezujejo tako s čustvenimi kot z motivacijskimi in
kognitivnimi procesi. Najverjetneje razvoj vrednotenja sovpada z razvojem moralnega
presojanja (Musek, 1993).
»V šolskem obdobju je večina otrok že sposobna razlikovati med pojavi, ki v družbi
veljajo za moralno sprejemljive (»dobre«), in pojavi, ki jih družbeno okolje zavrača.
Njihova sodba pa je najpogosteje še vedno tesno vezana na sodbe odraslih« (Zupančič in
Justin, 1991, str. 7).
Vrednote so nekaj, kar človek privzame in ponotranji, medtem ko se vključuje v socialno
okolje in se mu prilagaja. Tudi že osem, devet ali desetletni otroci se med seboj že
razlikujejo po tem, k čemu so trajneje usmerjeni. Ne dajejo vsi prednosti istim ciljem,
istim dejavnostim, istim ljudem in odnosom. Vendar vseeno še ne moremo reči, da
njihovo ravnanje vodijo vrednote v ožjem pomenu besede (Zupančič in Justin, 1991).

Musek (1993) pravi, da se vrednote v pravem pomenu besede pri posamezniku verjetno
oblikujejo šele v najstniških letih, saj zrelo pojmovanje vrednot zahteva oblikovane
zmožnosti abstraktnega mišljenja, to pa se ujema z leti zgodnje adolescence.
Je pa seveda posameznik že veliko prej zmožen vrednotenja pojavov in objektov. »Brez
dvoma imajo že predšolski otroci izoblikovane kategorije pojavov, dogajanj in objektov,
ki jih klasificirajo kot prijetne in neprijetne, »lepe« in »grde«, »dobre« in »slabe«. Te
zgodnje kategorizacije bi lahko upravičeno imeli za prvo predstopnjo v razvoju vrednot
(Musek, 1993, str. 204).
Vrednostni pomen se torej nedvomno oblikuje že zelo zgodaj in verjetno je, da obstajajo
osnovne implicitne vrednostne kategorije že v tem obdobju (Musek, 1993).

Pri oblikovanju individualnih vrednot, vrednostnih hierarhij in sistemov, imajo poleg
obstoječih implicitnih shem in kategorij verjetno odločilno vlogo posameznikove
izkušnje.
V procesu socialnega učenja pridobimo veliko informacij o splošno veljavnih vrednotah
kulture, v kateri živimo. Ta vrednostna merila začenjamo že zelo zgodaj sprejemati, jih
osvojimo ali ponotranjimo. Prav tako pa tista področja in dejavnosti, v katera vlagamo
veliko duševne in osebne energije, avtomatično pridobivajo na vrednosti. Nezavedno
dvigamo vrednost vsemu tistemu, s čimer se ukvarjamo in za kar se zanimamo. Ravno to
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je tudi eden pomembnih razlogov, zakaj najdemo bistvene razlike v vrednostnih
usmeritvah med ljudmi različnih zanimanj in poklicev (Musek, 1993).
Muskove raziskave so pokazale, da se vrednote oblikujejo skozi vse življenje.
»Vrednotne presoje se v razvoju posameznika pojavijo že zgodaj, vendar predstavljajo le
predstopnjo abstraktnih vrednotnih pojmovanj, značilnih za mladostnike in odrasle
(takšna pojmovanja se ne morejo oblikovati prej, preden posameznik definitivno ne
doseže nivoja formalnih operacij, to pa je navadno šele po puberteti)« (Musek, 2010, str.
476).
Musek (2010) pravi, da so naše vrednotne usmeritve do neke mere celo genetsko
pogojene. Ne podedujemo vrednot kot takšnih, temveč naše osebnostne nagnjenosti, ki
določajo, kako bomo tolmačili svet in oblikovali svoja prepričanja in vrednote.
Raziskave vrednotnih usmeritev skozi življenje kažejo, da se naše vrednotne usmeritve
nekoliko spremenijo tudi potem, ko se v zgodnjem mladostništvu že oblikujejo vrednotne
kategorije. Relativni pomen hedonskih in dionizičnih vrednot postopno upada, medtem,
ko pomen apolonskih vrednot ostaja nespremenjen ali rahlo naraste. To dejstvo je
pomembno predvsem zato, ker pomaga razumeti psihološko ozadje generacijske
konfliktnosti v vrednotah (Musek, 2010).

Musek (2010) na tem mestu poudarja, da je ta konfliktnost posledica preprostega dejstva,
da se vrednostne usmeritve pri posamezniku spreminjajo.
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2.3.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ OSEBNOSTI IN
VREDNOT
»Sodobna psihologija je dokazala, da na oblikovanje osebnosti, kot na otrokov razvoj
nasploh, vplivajo trije dejavniki: dednost, okolje in aktivnost« (Smiljanić in Toličič, 1979,
str. 262).
To pomeni, da otrok prinese s seboj na svet dispozicije, ki se pod ugodnimi pogoji lahko
razvijejo, ni pa nujno, da se razvijejo. Otrok v procesu prepletanja vplivov dednosti in
okolja s svojo aktivnostjo pomembno vpliva na oblikovanje osebnosti (Smiljanić in
Toličič, 1979).

Za otrokov osebnostni razvoj je pomembno predvsem socialno okolje. Elementi
socialnega okolja, ki vplivajo na otroka, so: družina, šola, organizacije in društva, v katera
se otrok vključuje, literatura, ki jo bere, množični mediji itd. Najpomembnejši sta družina
in šola (Žagar, 2009).
Dognanja o vplivu raznih dejavnikov na razvoj osebnosti pa so še vedno skromna, zlasti
zaradi tega, ker je na tem področju težko organizirati eksperimentalno raziskovanje.
Nekaj raziskovanj je bilo opravljenih na enojajčnih dvojčkih in iz rezultatov je mogoče
sklepati, da na oblikovanje osebnostnih lastnosti odločno vpliva okolje, na razvoj
temperamenta in inteligentnosti pa ima odločilno vlogo dednost (Smiljanić in Toličič,
1979).
Razvojnih značilnosti ni možno interpretirati izolirano od okolja, kot zgolj biološke,
kognitivne ali psihološke spremembe v posamezniku, saj razvoj ne poteka v socialni
izolaciji, temveč v interakciji z okoljem (Pergar Kuščer, M., 2005).
Kultura v veliki meri določa stopnjo in omejitve posameznikovih dosežkov. »Primerjanje
razvojnih značilnosti v različnih kulturah omogoča vpogled v to, kaj je univerzalno
človekovi naravi in kaj je pridobljeno z načinom življenja v določeni kulturi« (Pergar
Kuščer, M., 2005, str. 23).
Naše duševno in osebnostno delovanje ima torej več izvorov. Izviri tega delovanja so v
posamezniku, v osebi sami (dispozicije, poteze, motivi…), zunaj nje (razne situacije),
poseben vir pa je tudi sovplivanje (interakcija) med osebo in situacijami. Od naših
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notranjih značilnosti je pogosto odvisno to, kako se bomo odzvali na situacije in
nasprotno; od zunanjih spodbud in vplivov je odvisno, kako se bodo oblikovale naše
osebne značilnosti (Musek in Pečjak, 1997).
Otrokovo izgrajevanje identitete se od vsega začetka opira na ponotranjenje vplivov iz
najbližje okolice, to pa poteka preko identifikacije. Identifikacija je torej način, kako se
pomembni objektni odnosi ponotranjijo in najprej ustvarijo otrokovo psihično strukturo,
kasneje pa jo zapolnjujejo z vsebinami, na katerih bo temeljil človekov pogled na svet. A
bolj kot oseba s katero se otrok identificira (oziroma vsebina vrednot, ki jih preko
identifikacije ponotranja), je pomemben način, kako poteka identifikacija, in na kakšno
vrsto odnosa med otrokom in pomembnim drugim se nanaša (Kroflič, 1997).

Osnovni predpogoj za oblikovanje vrednostnega sistema pri posamezniku je stopnja
kognitivne razvitosti, ki omogoča preseganje konkretne ravni miselnih operacij. Gre za
stopnjo umskega razvoja, ki jo označujeta sposobnosti abstrahiranja in logičnega
zaključevanja, ki so nujno potrebne za razvijanje vrednotnega sistema (Lešnik Musek,
1996 povz. po Furlan, 2003).
V zgodnji otroški dobi ima na oblikovanje osebnosti otroka pomemben vpliv družina.
Otrok vidi v starših ideale, h katerim teži. Kasneje išče te ideale v šoli. Posnema učitelja,
kasneje profesorja in ob njih osvaja svetovni nazor, moralne norme, stališča.
Po puberteti raste vpliv vrstnikov, sošolcev, prijateljev iz šole, z ulice, iz športnih
organizacij itd (Smiljanič in Toličič, 1979).

2.3.3 DRUŽINA KOT PRVA POSREDOVALKA VREDNOT
Ljudski pregovor:
Kakršen les, takšen klin, kakršen oče, takšen sin, kakršna mati, taka hči.
Definicija družine, kakršno bi lahko izpeljali iz socialno-psihološke definicije male
skupine, se glasi: Družino tvorijo dva ali več posameznikov, ki so v interakciji, imajo
skupne motive in cilje; povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote; odnose v njej
odraža in določa relativno trajna struktura statusov in vlog, v družini se oblikujeta zanjo
značilna struktura moči in način vodenja; izoblikuje se relativno trajna mreža
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komunikacij ter statusov vlog posameznih družinskih članov v njej; diferencirajo se vloge
glede na delitev dela; razločijo se čustveni odnosi med člani (Čačinovič Vogrinčič, 1992).
Psihologi so si enotni v tem, da je družina pri oblikovanju osebnosti izrednega pomena in
da je pri tem zelo pomemben vpliv matere. Pristen odnos med materjo in otrokom je zlasti
pomemben v prvih letih otrokovega življenja. Vendar pa se osebnost spreminja in razvija
tudi v poznem otroštvu, v adolescenci in tudi v zreli dobi. Nujen pogoj za pravilen razvoj
osebnosti je normalna družina, v kateri otrok uživa ljubezen in ima občutek varnosti. Na
oblikovanje osebnosti prav tako vpliva vrstni red rojstva otrok (Smiljanič, Toličič, 1979).
Mati (oz. eden od staršev) je torej prvi posrednik med otrokom in svetom, prvi
posredovalec pri otrokovem spoznavanju sveta. »Otrok se pri raziskovanju sveta najbolj
razlikuje od mladih živali po tem, da ni navezan le na lastne izkušnje, ampak lahko
uporablja tudi znanje drugih članov svoje vrste. V začetku tega procesa je pomembna
kretnja kazanja« (Piciga, 1995, str. 19).
»Družinska skupina je prvi socialni sistem, v katerem otrok živi in ki s svojimi
značilnostmi vpliva na osebnost otroka v vseh fazah njegovega razvoja. Starši so
pomembni drugi, ki določajo svet, ki ga otrok mora internalizirati« (Čačinovič Vogrinčič,
1998, str. 23).
V primarni socializaciji se konstruira prvi otrokov svet. Otrok si pridobi zaupanje v
pomembne druge kot osebnosti in zaupanje v to, da je svet takšen, kot so ga določili oni.
Svet pomembnih drugih pa je za otroka edina objektivna stvarnost. Otrok v svoji
odvisnosti nujno potrebuje drugega, zato nima problemov z identifikacijo. Proces
identifikacije s pomembnimi drugimi omogoča otroku, da identificira sebe in se
identificira sam s seboj (Čačinovič Vogrinčič, 1998). V teku socializacije pomembne
druge osebe pomagajo posamezniku, da ustvari svoje glavne »identitete«, ki mu
pomagajo, da si ustvari podobo o tem, kakšen je, kakšen naj bo, kako naj misli, kako naj
se obnaša, po katerih pravilih naj se ravna. Rezultat vsega je samopodoba, predstava o
tem, kdo pravzaprav smo (Zalokar Divjak, 1997).
»Družinsko okolje neverjetno močno vpliva na značaj in razvoj otroka. Večine lastnosti,
dobrih in slabih, ki oblikujejo značaj, se otrok »naleze« že zgodaj v domači hiši, v družini
od staršev, pa tudi od drugih članov družine« (Trstenjak, 1991, str. 15). »Starši morajo
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biti pozitiven zgled svojemu otroku, kajti otroci se veliko učijo prav z modelnim učenjem
oziroma posnemanjem staršev« (Žagar, 2009, str. 29).
Na razvoj osebnosti pa ne vplivajo le izkušnje iz zgodnjih otroških let, temveč so
pomembna tudi poznejša življenjska leta v družini. Posebno pomembno je prehodno
obdobje iz otroštva v odraslost, to je obdobje adolescence (Žagar, 2009).
V tem obdobju je družina še vedno zelo pomemben dejavnik pri oblikovanju osebnosti in
vrednot, vendar mladostnik že prinaša nove načine življenja, mišljenja ter nove vrednote
tudi od drugod. To lahko povzroča različne konflikte v družini in vzpostavlja drugačna
razmerja med starši in mladostnikom. Pomembno je, da starši mladostniku dopustijo
pravico do lastnih prepričanj in drugačnega vrednostnega sistema (Vičič, 2002).
Ackermann (1966, povz. po Čačinovič Vogrinčič, 1998) je predstavil hipotezo o zdravi
družini, ki pravi, da je družina zdrava, če uresniči biološke potenciale odnosa roditeljotrok in mož-žena: zagotoviti mora zaščito pred nevarnostmi in materialni obstoj družine;
pripadati mora skupnosti in biti vanjo integrirana; navznoter mora biti enotna, sposobna,
da se sama stabilizira in raste; ohraniti mora sposobnost, da se prilagaja spremembam.
Prav tako pravi, da mora družina imeti cilje in realistične, primerne, uresničljive vrednote.
Poudari, da je prav tako pomembno, da zagotovi primerno vzdušje, ki bo omogočilo
individualizacijo, družinske vloge pa morajo biti v skladu s spolom in morajo biti dobro
definirane. Prav tako mora imeti družina psihološka sredstva za reševanje problemov.
Sprejemanje identitete posameznika in družine ustvarja možnosti za individualno
avtonomijo in ustvarjalnost. Vzgoja pa mora upoštevati telesne in duševne potrebe otroka.
Družinsko okolje in družinski vplivi so bili in ostajajo za človeka glavni dejavnik
socializacije in osebnostnega oblikovanja. Posebno pomembno oblikujejo osebnost
načrtni in trajni vplivi, ki jih označujemo kot vzgojo. »Vzgoja nedvomno oblikuje
človeka in osebnost« (Musek in Pečjak, 1997, str. 286).

Zdenka Zalokar Divjak (2000) poudarja, da vzgoja pomeni predvsem prenos in
vzpostavitev etičnih načel. Vzgoja pomeni, da bo mladostnik vedel, kaj je prav in kaj je
narobe, kaj sme in česa ne sme, kaj je dobro in kaj ni.
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Pedagog Rudi Lešnik (1974) pravi, da je vzgoja pomoč človeku v razvoju in da je za
vzgojne vplive bistveno zavestno delovanje.
Drugačnega mnenja je Trstenjak (1991), ki meni, da se prav pri razmerju staršev do otrok,
vse preveč pazi na zavestne in načrtne vzgojne vplive, saj starši pogosto preveč mislijo na
to, kaj povedati otroku, da bi nanj dobro vplivali, premalo pa mislijo na to, kaj otrok vse
vidi, kaj vse sliši, ne da bi starši na to posebej pazili. Otrok ima namreč posebno močan
gon posnemanja. Vse kar vidi pri odraslih, bi tudi sam rad imel, delal, jedel in – bil. In kaj
kmalu tudi že loči, kaj je za odrasle in kaj samo zanj.
»Gon po posnemanju je ozadje otrokove izredne, rekli bi, kar »čudovite« podvrženosti
vplivom odraslih. Otrok kar vsrkava zglede, ki jih vidi pri odrasli okolici« (Trstenjak,
1991, str. 16).
Glavni vpliv s katerim starši vplivajo na otroka ni namerni zgled, temveč je njihovo
vsakdanje ravnanje in govorjenje, pri katerem niti ne mislijo, da z njim vplivajo na
otroka. Glavni zgled, s katerim starši otroka vzgajajo, ni v tem, kaj delajo, kaj govorijo,
marveč v tem, kaj in kakšni so (Trstenjak, 1991).

Avtorji Simon, Howe in Kirschbenbaum (1972, povz. po Kvas in Naka, 2004) navajajo
štiri načine oziroma pristope, kako odrasli učijo svoje otroke določenih vrednot:
Prvi pristop je moraliziranje. Tak pristop danes ni več učinkovit, saj na otroke zelo hitro
začnejo vplivati tudi druge skupine ljudi in mediji. Tak način učenja vrednot lahko
kasneje otrokom povzroča težave. Ker niso imeli možnosti razviti svojih vrednot, so jih
povzeli po drugih in ravnajo tako, da zadovoljijo predvsem okolico. Pričakovana ravnanja
pa niso nujno tudi njihova prepričanja.
Drugi način razvijanja vrednot temelji na predpostavki, da določen vrednostni sistem ni
primeren za vsakogar. Starši dovoljujejo otrokom, da razvijejo svoj sistem vrednot,
popolnoma brez vmešavanja, in ob tem upajo, da se bo vse dobro izteklo. Tudi ta način ni
najbolj primeren, ker pogosto povzroča osebne konflikte pri otrocih, ki so prepuščeni
sami sebi.
Tretji pristop je posredovanje vrednot z vzorom, kar pomeni, da so starši ljudje, ki živijo
po določenih pravilih in zelo jasno kažejo svoje vrednote ter za njimi stojijo. V takem
okolju se otroci zgledujejo po starših in prevzamejo njihove vrednote. Tudi ta način
posredovanja ni najbolj primeren, ker danes ni več tako zaprtih okolij in otroci srečujejo
veliko ljudi z različnimi vrednotami, zato pogosto prihaja do konfliktov pri presoji.
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Četrti pristop pa temelji na pojasnjevanju vrednot. Ta pristop omogoča posameznikom, da
razvijejo svoj individualni vrednostni sistem. Ne ukvarja se toliko z vsebinami vrednot,
ampak bolj s procesom vrednotenja. Osredotoči se na to, kako posamezniki prevzamejo
določeno vrednoto za svojo in kako na osnovi vrednot razvijajo določene vzorce vedenja.
Pri vsem tem je seveda pomembno vprašanje, za katere vrednote si starši prizadevajo, da
bi jih pridobili njihovi otroci. V odgovor na to vprašanje, je bilo opravljenih kar nekaj
raziskav, ki odkrivajo podobnost med vrednotami staršev in vrednotami otrok.
Obče sprejeto dejstvo je, da starši igrajo ključno vlogo v razvoju otrokovih družbenih in
moralnih vrednot. V raziskavi What Values Do Parents Want to Socialize in Their
Children? zato raziskovalce

zanima

prav medgeneracijsko prenašanje oziroma

prenašanje vrednot iz starša na otroka. Ugotavljajo, da si starši prizadevajo otrokom
privzgojiti enake vrednote, kot jih imajo sami. Ob neposrednem vprašanju, katere
vrednote želijo, da jih otroci imajo, se je pokazala močna pozitivna korelacija med
družbenimi vrednotami in osebnimi vrednotami, ki jih imajo starši (Knaf in Schwartz,
2001, povz. po Lee in Tam, 2010). Starši želijo, da imajo otroci iste vrednote kot so
njihove osebne vrednote in otroci, do neke mere, zares imajo iste vrednote, kot so osebne
vrednote njihovih staršev (Lee in Tam, 2010).
Zdenka Zalokar Divjak (2000) pravi, da trden vrednostni sistem staršem pomaga pri
vzgoji otroka. Če ima namreč starš pred sabo jasno postavljene vrednote oz. hierarhijo
vrednot, si je za njihovo uresničevanje pripravljen tudi dosledno prizadevati. S tem otrok
pridobiva boljšo samopodobo, čuti se varnega, ljubljenega, sprejetega.
Kot lahko razberemo, je prenos vrednot na otroka, oziroma način posredovanja vrednot,
ena težjih nalog starševske vzgoje.
Vrednota je namreč etični pojem, ki ni vezan na čas in prostor oziroma ni odvisen od
njiju. Vrednote je potrebno najti, se jim približati in jih ponotranjiti. Ne moremo se jih
enostavno naučiti, saj spadajo v t.i. duhovno dimenzijo človekove notranjosti (Zalokar
Divjak, 2000).
Pravljice so zato lahko zelo učinkovite pri prvem usvajanju vrednot. Neuničljivost,
neminljivost in aktualnost pravljic je namreč v tem, da govorijo o življenju in vrednotah.
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Ker otrokom ne moremo razlagati, kaj je ljubezen, kaj je poštenost itd, mu to lahko
posredujemo na njim razumljiv način – s pravljicami (Zalokar Divjak, 2000).
»Ne glede na to, ali gre za vpliv staršev ali drugih odraslih, pa je osnovno načelo vseh, ki
otroka vodijo v svet – življenjski zgled. Vzgojiteljeva ali vloga staršev ni proizvajati
srečo, uspešnost, ampak zgolj dajati ljubezen, takšen zgled, ki je vreden spoštovanja in
posnemanja, ter trdnost za življenje« (Zalokar Divjak, 1997, str. 75).

2.3.4 ŠOLA IN VREDNOTE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM
PROCESU
Proces otrokovega intelektualnega, emocionalnega in socialnega razvoja, ki se je začel v
družini, se intenzivno in sistematično nadaljuje v šoli. Šola je pomembna za osebnostni
razvoj otroka zato, ker vstop v šolo zanj pomeni prihod v novo okolje z novimi zahtevami
in novimi odnosi, ki se jim mora prilagoditi (Žagar, 2009).
Šola izobražuje in posreduje sistem vrednot, kar pomeni, da učence tudi vzgaja,
sooblikuje njihova stališča in moralno ravnanje in sicer namerno ali pa v obliki skrivnega
učnega načrta. Učno okolje, odnosi, sistem pravil itd. sooblikujejo posameznikova
stališča do sebe, do drugih, do učenja in posameznih področij znanja, do življenja nasploh
(Marentič, 2000).
Osnovna šola kot družbena ustanova za edukacijo torej vključuje tako izobraževalne kot
tudi vzgojne dimenzije družbene morale in individualne etike.
Novak (1997) pravi, da je vedno mogoče reči, da bi šola lahko vključevala več etičnosti
kot jo, vendar je po drugi strani glede na problematičnost moralnosti oziroma etičnosti
odnosov v svetu, tudi ne more. Nadalje pravi, da šola ne more prevzeti primarne
odgovornosti za vzgojo in socializacijo za svojo nalogo.
Medtem pa Kroflič (1997) meni, da šola lahko vzgaja celo bolje kot družina, če le uspe
ustvariti pravo vzgojno okolje, ki bo omogočalo doseganje želenih vzgojnih učinkov tudi
brez pretirane uporabe prisile. Ideja o konstrukciji vzgojnega okolja pa je uresničljiva le
pod enim pogojem – če bodo starši otroka zares popolnoma zaupali poklicnemu
vzgojitelju.
27

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Krančan; diplomsko delo

Kakorkoli, dejstvo je, da ni kurikuluma, ki ne bi vključeval vrednot, ki ne bi odražal niza
prepričanj in vrednostnih ocen. Učitelj-vzgojitelj je v specifičnem odnosu do mladih
predstavnikov sveta, za katerega mora prevzeti odgovornost, ta odgovornost pa učiteljem
ni naložena naključno, vsebovana je v dejstvu, da odrasli vpeljujejo mlade v nenehno
spreminjajoči se svet. Po drugi strani pa ne moremo prezreti dejstva, da je vzgojnoizobraževalni sistem oblikovan kot mehanizem nadzorovanja (Kink, 2011).
Že v uvodnem poglavju smo ugotovili, da se vrednote v veliki meri povezujejo z
motivacijo, prav učna motivacija pa je v šoli še kako pomembna.
Učenec namreč med šolanjem pridobiva različne učne izkušnje, na podlagi katerih
oblikuje svojo motivacijsko strukturo. To motivacijsko strukturo pa tvorijo posamezne
sestavine, kot so na primer prav vrednote, cilji, interesi, samopodoba, atribucije, zunanje
spodbude ali zaznave težavnosti učenja (Juriševič, 2006).
Kurikulum je na nek način ekspresija vrednot. Nekatere so bolj eksplicitne, izražene tudi
v povsem določenih ciljih kurikuluma ter identificirane s strani pedagoških
strokovnjakov, druge pa se implicitno prepletajo s subjektivnimi teorijami posameznih
učiteljev ter se izražajo le preko njihovega pedagoškega ravnanja. Ko so vrednote jasno
izražene in javno podprte, predstavljajo temeljno podlago za načrtovanje pedagoškega
procesa (na makro in mikro nivoju); ko pa so nejasne in javno težje prepoznane,
ugotovimo, da je odločitev o vključenosti le-teh v učne načrte težka ter da zahteva
konfrontacijo širše strokovne javnosti (Polak in Pučko, 1995).
Kroflič (2008) je področje profesionalnih znanj, ki zagotavljajo uspešno načrtovanje in
izvedbo vzgojnega delovanja javne šole razdelila na tri ključna področja:
-

Opredelitev za nabor temeljnih vrednot in ciljev vzgojnega delovanja, ki morajo biti
vsebinsko in konceptualno jasno razdelani;

-

Opredelitev za osnovni teoretski pristop, za katerega verjamemo, da najbolj ustreza
vzgojnemu delovanju v konkretni javni šoli;

-

Opredelitev za vzgojno metodiko, ki bo omogočila usklajeno delovanje številnih
vzgojnih dejavnikov.

Kot smo že omenili, so vrednote zelo občutljivo področje človekovega doživljanja. So
zelo osebne in hkrati družbene, zelo subtilne in hkrati trdožive, so pravica in hkrati velika
dolžnost, so človeku nedotakljive, svete in hkrati podrejene širšim družbenim interesom.
28

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Krančan; diplomsko delo

Kakšno je njihovo mesto v šoli in v procesu izobraževanja učiteljev, je lahko predmet
večnih diskusij, dilem in različnih argumentov, jasno pa je, da v šoli so in bodo prisotne,
saj je šola socialna institucija, ki udejanja svojo vzgojno-izobraževalno nalogo preko
socialne interakcije. Socialna interakcija pa je eden temeljnih dejavnikov oblikovanja
vrednot pri človeku.
Bistveno vprašanje, ki se nam ob tem zastavlja, torej ne sme biti vprašanje Vrednote v
šolo - da ali ne, temveč vprašanje. Vrednote v šolo - kdaj, kje in kako (Polak in Pučko,
1995).
Bloom (1956, povz. po Marentič, 2000) je s sodelavci izdelal klasifikacijo oz.
taksonomijo ciljev za spoznavno in psihomotorično področje in prav tako za moralno ali
konativno področje. Ta klasifikacija je v pomoč pri načrtovanju in vrednotenju rezultatov
vzgojnega dela v šoli. Osnovno os predstavlja stopnja ponotranjenosti ali interiorizacije
stališč in vrednot.

Glavne stopnje konativne taksonomije:

1. Sprejemanje
Učenec se zaveda obstoja določenih estetskih, etično obarvanih pojavov,
dogodkov in je nanje v življenju pozoren. Podstopnje:
- zavedanje dražljaja
- voljnost sprejemanja
- kontrolirana in usmerjena pozornost

2. Reagiranje ali ravnanje
Učenec opazuje in že ustrezno reagira; najprej zato, ker tako hočejo drugi, potem
se delež lastne pobude povečuje. Podstopnje so:
- pasivno reagiranje
- voljno (prostovoljno) reagiranje in ravnanje
- ravnanje z zadovoljstvom
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3. Usvajanje vrednot
Posledica usvajanja vrednot je stalno, dosledno ravnanje v določenih situacijah in
celo pridobivanje drugih za neko vrednoto, npr. učencu so dobra knjiga, zdravje
ali čisto okolje vrednota. Podstopnje so:
- sprejemanje vrednote
- dajanje prednosti neki vrednoti
- zavzemanje za vrednoto

4. Organiziranost vrednot
Vrednote so organizirane v nek sistem, kar pride do izraza, kadar so si med seboj
v nasprotju. Podstopnji sta:
- konceptualizacija ali spoznavna opredelitev vrednote
- organiziranost vrednostnega sistema.
5. Razvoj celovitega značaja (karakterja)
Ima podstopnji:
- splošna karakterna usmerjenost
- oblikovanje pogleda na svet – karakterizacija
(Marentič, 2000)
Vendar pa je ta taksonomija je le osnovno ogrodje za uvrščanje vzgojnih ciljev; ne pove
pa, katere vrednote oz. vrednostne cilje naj šola oz. vzgojno-izobraževalni sistem neke
skupnosti uveljavlja (Marentič, 2000).
V vzgojno-izobraževalnem procesu,

kjer učitelji poleg izobraževalnim sledijo tudi

vzgojnim ciljem, so vrednote največkrat izražene v t.i. splošnih učnih ciljih ali smotrih. Ti
naj bi izražali splošne, po možnosti konsenzualno sprejete vrednote trajnejšega osebnega
in družbenega pomena v določenem družbenem prostoru in času.
Označujejo in kodificirajo skupno civilizacijsko, duhovno, kulturno in etično bogastvo, se
pravi osrčje kulturne zavesti nekega naroda v določenem času in prostoru, dajejo
normativno ter vrednotno orientacijo celotni ciljni hierarhiji in osmišljajo celotno
vzgojno-izobraževano delo (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003).
Po večini so ti smotri zapisani v dokaj splošnih »naj bi« formulacijah, v njih pa so
posebno

poudarjene

vrednote

kot

npr.

humanost,
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enakopravnost, solidarnost, kompetentnost, neodtujenost, odgovornost, ekološkost ipd
(Blažič idr., 2003).
A vendar učenec v vsakdanjem življenju šole pogosto naleti na veliko konfliktnih
vrednostnih sporočil. Med vrednotami v šoli obstajajo namreč trenja in notranje napetosti,
npr. med vrednotami individualizma, tekmovalnosti na eni in solidarnosti na drugi strani;
med vrednoto neomejene svobode in človekovih pravic na eni ter odgovornosti na drugi
strani; med varovanjem okolja za prihodnje generacije in kratkoročnimi ekonomskimi
koristmi. Naloga vzgoje je med drugim tudi, da mlade usposobi za odgovorno in kritično
soočanje s takimi vrednostnimi protislovji. Take izkušnje so dragocene, zato jih je dobro
osmisliti ter jih uporabiti za moralno učenje (Marentič, 2000).
Učitelji se morajo zavedati, da je enako kot refleksija učnih dosežkov pomembna tudi
refleksija načinov in oblik dela, ki jih uporabljajo za doseganje učnih ciljev. Skozi
refleksijo poti in načinov dela namreč lahko izpostavljajo in razvijajo tudi vzgojne cilje
ter s tem povezujejo izobraževanje in vzgojo v enoten koncept, ki se udejanja v različnih
vidikih in oblikah poučevanja (Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan
in Ajdišek, 2009).
Vzgojnih ciljev ni mogoče uresničevati ločeno od pouka, v nekakšnem posebnem
prostoru, kjer šele lahko razvijamo "večje in pomembnejše", za kar nam gre. Nasprotno,
pouk te naloge ne prepušča drugim dejavnikom, vzgojne učinke proizvaja prek svojih
mehanizmov (Kovač Šerbart, 2000).
Prav tako pa je pomembno, da znanje, kot osnovni vir vrednostnih sporočil v šoli, ni
povsem ločeno od resničnih problemov današnjega sveta in učenčevih izkušenj ter težnje
po smislu in ne sme biti predstavljeno le kot skupek objektivnih spoznanj in le sredstvo
pridobivanja ocen. Znanje bi moralo pripeljati otroka do boljšega razumevanja sveta ter
zastavljanja vprašanj o njegovi prihodnosti in o lastni vlogi v njem (Marentič, 2000).
Marentič (2000) pravi, da se pristop v smislu razjasnjevanja vrednot omejuje na
spoznavno področje. To pomeni, da naj bi učitelj učence spodbujal, da preko razgovora
razčistijo, kakšne so njihove vrednote in stališča, povezane z zdravjem, s prijateljstvom, z
uspehom, s potrošnjo, z okoljem, pri čemer pa se sam ne sme postaviti na nobeno stran.
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Razprava, ki je pravilno zastavljena in poglobljena naj bi pri otrocih dvignila občutljivost
za moralna vprašanja.
Posebno pridiganje o vrednotah, ki ne izide iz snovi, iz situacije v šoli - in ne manjka
tistih, kjer se “moralni nauki” ponujajo integralno - je odveč in posebej v nekaterih
obdobjih preprosto ni produktivno (Gaber, 2000).
Učitelji vrednot ne prenaša le na ravni vzpostavljanja organizacije in pravil pouka,
vendar tudi s svojim pristopom k pouku. Navsezadnje jih učenci, podobno kot starše,
posnemajo in tako od njih prevzemajo razne vrednote. Zato se moramo še posebej
zavedati pomembnosti vloge učiteljeve osebnosti.
Biti učitelj, prenašati znanje drugim, je odgovorna in zahtevna naloga. Učitelj je tisti, ki
daje pobude in ustvarja pogoje za delo otrok. Zato so osebnostne lastnosti učiteljev še
posebej pomembne (Pergar Kuščer, 2005).
Ustrezen šolski sistem naj bi zagotavljal avtonomijo dela učitelja in vzgojitelja. Njegovo
avtonomno delovanje je odvisno od tega, kaj in kako mu je predpisano v učno-vzgojnem
procesu. Najvišja stopnja avtonomije je lahko omogočena s t.i. »učno-ciljnim«
načrtovanjem, kjer država predpiše cilje, ne pa tudi tega, kako naj jih učitelj uresničuje
(Kink, 2011).
V zgodovini je imel učitelj pomembno vlogo. Obdobje, v katerem živimo, pa pred učitelje
postavlja nove zahteve in pričakovanja. Sedanjost označujejo številna znanstvena
odkritja, velike družbene spremembe ter spremembe vrednot. Za kakovostno življenje so
potrebne drugačne spretnosti in kompetence, kot v preteklosti. Učitelj je tista oseba, ki naj
bi opremila posameznika s kompetencami za preživetje v vse kompleksnejšem okolju, pa
tudi s kompetencami, ki bi spodbujale še hitrejši razvoj tega okolja. Ta dvojna vloga
postavlja učitelja pred naloge, ki so težje kot kadarkoli v zgodovini (Peklaj idr., 2009).
Učiteljstvo torej zelo prispeva k oblikovanju pojmovnega sveta šolajočih, tudi k
oblikovanju njihovih vrednot. Še več - šola kot celota, s svojo strukturo - od imena in
zgradbe naprej, prek pravil v njej pa do konkretne organizacije pouka v ožjem pomenu
besede, pomembno sooblikuje polje vrednot mlade generacije.
Kar zadeva vrednote, tako ugotovimo, da samo miselno slepi in gluhi govorijo, da je šola
brez njih ali, da jih je v šoli premalo. Če jim damo priložnost, se skozi snov odkrijejo prav
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pri vseh predmetih Predmeti, poglavja, teme, učne ure, učbeniki ipd. vsebujejo moralne
ideje in vrednote določenega časa ter na nek način vzgajajo (Gaber, 2000).
Vzgojnosti pouka se šola torej ne more izogniti. Kot smo že omenili, so vzgojni vplivi
pouka konkretizirani tako v učiteljevi osebnosti kot tudi regularni učni vsebini s cilji vred,
priložnostnih situacijah in interesnih dejavnostih, učnih oblikah in metodah ter socialnih
odnosih in klimi (Blažič idr., 2003). Prav tako je pomembno otrokovo vključevanje v igro
in medsebojne aktivnosti z vrstniki. Prav preko socialne igre se otrok nauči marsičesa, kar
je pomembno za boljše sodelovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu. »V igri otrok z
ustvarjalnostjo in domišljijo dopolnjuje spoznanja o moralnih načelih in se aktivno odloča
za vrednote, ki bi bile sicer le abstraktne« (Pergar Kuščer, 2005, str. 43).
A kot je znano je lažje realizirati izobraževalne cilje kot vzgojne in lažje znanje o etiki kot
etičnost znanja. In prav tako vedenje, kaj je pošteno, ne vodi nujno v poštena dejanja.
Zato je prav pri tem je konkretiziranje vrednot zelo pomembno, saj sicer ostanejo vedno
le na abstraktni ravni in ravno učitelj je tisti, ki mora biti zmožen zavedanja pomembnosti
lastnega vzora ter osebnosti ter hkrati zmožen tudi videti vrednote v učni vsebini in jih
znati konkretizirati (Novak, 1997).
Po vzgojni pomembnosti se uvršča šola takoj za družino in kot pravi Snoj (2003), se rast
človekove osebnosti začne v družini in se nadaljuje v šoli. »Sedanji učenci bodo jutrišnji
starši in krog se bo z vsemi vzgojnimi napakami zlorabami vred spet zasukal. Šola, ki
daje samo znanje in zanemarja temeljne življenjske vrednote, iz generacije v generacijo
pomlajuje stare primanjkljaje. Šola je zato tudi edini člen, ki lahko pretrga ta pogubni
circulus vitiosus« (Snoj, 2003, str. 173).
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VZGOJI

IN

VRSTNIKI

KOT

POMEMBEN DEJAVNIK PRI OBLIKOVANJU VREDNOT
Vstop v šolo pred otroka postavlja nove zahteve po prilagajanju, po delavnosti in
uspešnosti ter nov sistem pravil vedenja v šolskem prostoru. V šoli se otrok sreča tudi z
novimi sošolci, s katerimi navezuje stike, komunicira in se uveljavlja v osebnih odnosih
(Smrtnik Vitulič, 2009).
Otroci v šoli precej časa preživijo s svojimi vrstniki, ti pa imajo zelo pomembno vlogo v
njihovem socialnem življenju. V šoli si otrok že selektivno izbira prijatelje, odločitev pa
si oblikuje na podlagi lastnega vrednotnega sistema. Vrstniki, s katerimi otrok preživi
veliko časa, pa nadalje vplivajo na njegovo oblikovanje vrednot.
Žagar (2009) pravi, da skupina vrstnikov vpliva na to, katere vrednote bo otrok usvojil in
kaj bo njegov ideal. Vrstniki imajo na posameznika najmočnejši vpliv v obdobju
adolescence in takrat je zaradi uveljavljanja v skupini, adolescent pripravljen sprejemati
določene vrednote in vzorce obnašanja tudi nekritično.
Prav obdobje mladostništva je precej čustveno intenzivno in intimno in posamezniki si za
prijatelje predvidoma izberejo mladostnike podobnih osebnostnih značilnosti, stališč,
prepričanj, interesov in izobrazbenih ciljev. Skozi pogosto in intenzivno interakcijo
prijatelji vplivajo drug na drugega in si postajajo še bolj podobni (Smrtnik Vitulič, 2009).
S prijatelji otrok lahko raziskuje in razvija najrazličnejše strani svoje osebnosti.
Prijateljstvo otroku omogoča varnost, v kateri lahko brez skrbi preizkuša in preverja
samega sebe kot v ogledalu. Preizkuša lahko različne sloge in se spusti v nove podvige,
nauči pa se tudi, kako si prijatelja lahko pridobi in kako ga obdrži. Obvezni daj-dam
prijateljskega odnosa je za otroka idealna priložnost, da doživi enakopraven odnos, ki ga s
starši in sorojenci ne more (Brazelton, 1998).

Zelo zanimiv vidik o vplivu vrstnikov na oblikovanje osebnosti otrok predstavi avtorica
Harris, ki svojo knjigo Otroka oblikujejo vrstniki (2007), namenja kot sporočilo staršem,
ki – kot sama pravi – precenjujejo svoj vpliv.
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V knjigi kritično predstavi kontroverzno idejo, da je vpliv staršev na oblikovanje
otrokovih čustvenih in miselnih lastnosti zelo majhen in da je večji del otrokovih lastnosti
(poleg učinkov dednosti) odvisen prav od vrstnikov, s katerimi odraščajo.

V svojem delu predstavi predpostavko o vzgoji; domnevo, da na otrokov razvoj najbolj
vplivajo starši in pojasni, zakaj je to resnično le predpostavka.
»Predpostavka o vzgoji ni niti splošna niti povsod sprejeta resnica. Je proizvod naše
kulture – opevan kulturni mit« (Harris, 2007, str. 13).
Kritično opominja, da je pomen starševstva preveč poudarjen. »Zapeljani ste bili, da
verjamete, da lahko bolj vplivate na osebnost svojih otrok, kakor lahko v resnici« (Harris,
2007, str. 304).
Po njenem mnenju, je predpostavka o vzgoji (mnenje, da so starši najpomembnejši del
otrokovega okolja in da najbolj vplivajo na to, kako se bo otrok razvil), sad znanstvene
psihologije. »Resnični oče predpostavke o vzgoji je bil Sigmund Freud, ki je izdelal
dovršen scenarij, po katerem vse psihološke tegobe odraslih izvirajo iz tistega, kar se jim
je dogajalo v zgodnjem otroštvu in kar je močno povezano z njihovimi starši« (Harris,
2007, str. 14).
Številni razvojni psihologi menijo, da se otroci naučijo vedenja, kakršno se od njih
pričakuje, z opazovanjem in posnemanjem staršev. Harrisova (2007) na to pravi, da je
dejstvo, da se otroci ne morejo naučiti vedenja s posnemanjem staršev, saj večine tistega,
kar vidijo pri njih, ne smejo delati – od ukazovanja drugim, vožnje avtomobila in
prižiganja vžigalic do prihajanja in odhajanja, kadar se jim zaljubi, in še marsikaj
drugega, kar se jim, ker tega ne smejo početi, zdi zabavno. »Iz zornega kota otroka je
socializacija v zgodnjih letih predvsem učenje, da se ne smejo vesti, kot njihovi starši«
(Harris, 2007, str. 20).
Avtorica ne zanika pomembnosti vloge staršev in skrbnikov v življenju otrok, saj se ti od
odraslih naučijo prvega jezika, starši jim posredujejo prve izkušnje, z njimi oblikujejo in
ohranjajo odnose, od njih dobijo tudi prve nauke o pravilih vedenja. Vendar to ne pomeni,
da tisto, kar se otrok nauči o odnosih in pravilih v zgodnjih letih, opredeljuje poznejše
odnose in uklanjanje pravilom in tako določa vso njegovo življenjsko pot. Ne verjame, da
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to zgodnje učenje, ki poteka večinoma doma, določa vzorec za naslednja obdobja (Harris,
2007).
Okolje vpliva na otroke in okolijske razlike povzročijo približno polovico razlik
osebnostnih lastnosti. Raziskovalci socializacije upravičeno verjamejo, da dejavniki
okolja vplivajo na otroke, motijo pa se v prepričanju, da jim njihove raziskave odkrivajo,
kateri so ti dejavniki. Prav tako njihove raziskave zanemarjajo vplive dednosti in ne
priznavajo dejstva, da so si starši in otroci lahko podobni zaradi genetskih vzrokov. Res
je, da imajo prijetni in sposobni starši verjetneje prijetne in sposobne otroke. Toda to še ni
dokaz, da imajo starši kakršen koli vpliv – razen genetskega – na to, kakšni bodo postali
njihovi otroci, ko odrastejo.
Starši v vseh družbah vzgajajo otroke v skladu s pravili, ki jih je določila njihova kultura
ali subkultura. Proces socializacije naj bi neukročenega otroka prelevil v udomačeno
bitje, ki je pripravljeno prevzeti svoje mesto v družbi, v kateri je bilo vzgojeno (Harris,
2007).
»Iz predpostavke o vzgoji sledi, da se otroci rodijo s praznimi možgani , njihovi starši pa
jih odgovorno napolnijo. Očitno se stvari naučijo od staršev. Vendar ne samo od njih.
Čeprav se večina tega, kar morajo otroci znati, naučijo po rojstvu, je nekaj kar
pomembnih evolucijskih razlogov, zakaj ne bi bilo modro dovoliti staršem monopola nad
učenjem« (Harris, 2007, str. 110).

Za otroke je socializacija nezaveden proces, pa vendar ne gre za nekaj, kar se otroku
naredi, temveč tisto, kar večinoma otroci naredijo sebi. Učijo se vesti tako, da se
identificirajo s skupino in povzemajo njen odnos do stvari, način vedenja, govor, slog
oblačenja in lepotičenja… In večina jih to naredi samodejno in hote, saj si želijo biti
podobni vrstnikom (Harris, 2007).
Ljudi privlačijo tisti, ki so jim podobni. Celo v jaslih otroka privlačijo drugi otroci, ki so
mu podobni. V šoli so otroci, ki so dobri prijatelji, najverjetneje enake starosti, istega
spola in rase in jih družijo enaki interesi in vrednote. »Otroci morajo najprej ugotoviti,
katere vrste ljudje so, v katero družbeno kategorijo sodijo, potem pa se morajo naučiti
vesti tako kakor njeni ostali člani« (Harris, 2007, str. 153).

36

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Krančan; diplomsko delo

Otroštvo je tudi obdobje diferenciacije. Otroci se učijo, kakšne vrste ljudje so, povprečni
ali imenitni, grobi ali nežni, hitri ali počasni, ko se primerjajo in ko jih drugi primerjajo s
preostalimi člani njihove skupine, s preostalimi otroki istega spola in starosti. In to
razumevanje odnesejo s seboj v naslednjo starostno kategorijo. V adolescenci to začnejo
uporabljati in takrat se tudi pojavijo izbire. Ko se najstniki razvrščajo v skupine, sami
sebe opredeljujejo, izbirajo smeri (Harris, 2007).

Adolescenco pogosto opisujejo kot obdobje prilagajanja, ko so ljudje najbolj dovzetni za
vplive vrstnikov. Vendar so ljudje dovzetni za vplive vrstnikov pri vseh starostih.
Avtorica pravi, da bodo mlajši otroci, če jih vprašate, kdo najbolj vpliva nanje,
najverjetneje odgovorili, da starši. Vendar ker jih to sprašujejo odrasli zunaj okolja, se
lahko zgodi, da si vprašanje razlagajo kakor »koga imaš raje« (Harris, 2007).

Harrisova omenja pristop avstralskega socialnega psihologa Johna Turnerja (1987, povz.
po Harris, 2007), ki pravi, da je samokategorizacija močno odvisna od družbenega okolja,
od tega kje smo in kdo je z nami. To skupino, ki se ji vsak posameznik pridruži zaradi
družbene primerjave in povzemanja norm in vrednot, je imenoval »psihična skupina«. Leta vpliva na človekovo ravnanje in vedenje in od nje ljudje povzemajo pravila, standarde
in prepričanja o primernem vedenju in odnosu do stvari.
A odrasli vendarle imajo nekaj vpliva. Norme najstniških skupin delno temeljijo na
normah odraslih skupin in delno nanje vplivajo tudi drugi kulturni viri, zlasti mediji. Vsa
opažanja otroci prenesejo v vrstniško skupino in le-ta postanejo tudi del njihovih
skupinskih norm (Harris, 2007).
Otroci prinesejo precej tega, česar se naučijo doma, in če se ujema s tistim, kar so od
doma prinesli drugi otroci, bodo to verjetno obdržali. A otroci se doma naučijo še
marsikaj, česar ne prinesejo v vrstniško skupino, a naučeno obdržijo, čeprav je drugačno
od tistega, kar so se doma naučili vrstniki. Nekatere stvari so v okolju vrstniške skupine
preprosto nezdružljive (Harris, 2007).
Avtorica ob koncu knjige še poziva starše, naj jih ne bega, kar jim govorijo svetovalci in
da odrasla osebnost otrok ni zrcalna podoba tistega, kako so starši skrbeli zanje. »Tako
kakor jih ne morete oblikovati do popolnosti, jih tudi ne morete uničiti. Niso vaši, da bi
jih naredili popolne ali jih uničili – pripadajo prihodnosti« (Harris, 2007, str. 302).
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Vpliv na otrokov družbeni razvoj torej ne izhaja samo iz družinskega okolja, temveč iz
otrokove skupine vrstnikov, kjer se nauči živeti v družbi. Predpostavka o vzgoji je po
mnenju Harrisove postala preveč razširjena in preveč kruta v svojih zahtevah do staršev.
In priročniki za vzgojo otrok, že morda lahko prispevajo k prijetnejšemu življenju staršev
in njihovih otrok doma, a žal vsi temeljijo na napačni predpostavki o vzgoji in premalo jih
upošteva dejstvo, da se otroci rodijo različni (Harris, 2007).
Kot bodočo učiteljico in nekoč tudi mater so me ideje Harrisove precej izzvale k
razmišljanju. Pri vsem se mi zdi najbolj pomembno zavedanje, da otroci niso nevedni
člani družbe odraslih, temveč so sposobni člani svoje družbe s svojimi standardi in
kulturo. To kulturo prilagajajo svojim potrebam in namenom ter ji dodajajo elemente, ki
jih v kulturi odraslih ni.

2.4

VZGOJA ZA VREDNOTE

V svetu in tudi pri nas vedno pogosteje govorimo o vzgoji za vrednote. V številnih
mednarodnih vladnih in nevladnih organizacijah, raziskovalnih ustanovah in šolah
poudarjajo pomen in vlogo vzgoje nasploh za oblikovanje lastnosti osebnosti in značaja,
ki bodo potrebne v zdajšnji in prihodnji globalni družbi (Divjak, 2000).
Tudi številne raziskave, analize in študije bolj ali manj opozarjajo na pomen šole,
izobraževalne politike, na šolsko teorijo in prakso. Razmišljajo o ciljih, vsebinah,
sredstvih in metodah vzgoje in izobraževanja. Opozarjajo, da šole ne prispevajo dovolj k
oblikovanju značaja, osebnosti in vrlin, ki so potrebne za družbeno življenje. Zato,
podobno kot nekoč, zahtevajo vzgojo značaja, moralno, etično, državljansko in socialno
vzgojo (Divjak, 2000).
Odkar govorimo o vzgoji, razmišljamo tudi o vrednotah. Šola ima v vseh časih nalogo, da
mladim rodovom prenaša bolj ali manj ustaljene sprejete in veljavne norme in vrednote
(Divjak, 2000).
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Pri nas se preko medijev večkrat ustvarja vtis vtis o krizi vrednot in pomanjkanju
moralnih vrednot današnje mladine. Ta, imenovani »moralni vakuum«, pa naj bi bil
posledica prevladovanja intelektualizma v šolah. Gre za pomanjkanja moralnega čuta
šole ter pravih vrednot šole (Pučko, Polak, 1998).
Vzgajati ne pomeni zgolj razvijati razum, marveč oblikovati celotnega človeka, tudi
njegovo srce in značaj. Vzgajati pomeni iz roda v rod prenašati duhovne vrednote, ki
dajejo življenju vsebino in smisel. Tega ne moremo doseči le z besedami, temveč
predvsem tako, da te besede udejanjimo v lastnem življenju, v lastni človeški drži (Phil
Bosmans, 1995, povz. po Zalokar Divjak, 1997).
Dermota (1976) označi vzgojo kot vplivanje odrasle osebe na nerazvite gojenčeve
sposobnosti z namenom, da ga usposobimo za zrelo in trezno delovanje in mu pomagamo
do pravega človeškega lika.
Toda ali vemo kaj je tisti pravi človeški lik? Kako vemo, katere so prave vrednote?
Vrednote namreč spadajo v tako imenovano duhovno dimenzijo človekove notranjosti,
zato se jih ne da enostavno naučiti. Treba jih je spoznati, se zanje opredeliti in jih v
svojem vsakdanu uresničevati. Ker je človek predvsem svobodno bitje, pomeni, da se za
določene vrednote odloči sam, s tem pa prevzame tudi odgovornost, da jih bo bolj ali
manj uspešno uresničeval (Zalokar Divjak, 2009).

2.4.1 MORALNE VREDNOTE
Vsak človek ima oziroma nekako mora imeti čut odgovornosti, da dela dobro in se izogne
hudega. Trstenjak (1985) pravi, da nobena policija tega ne more vcepiti, če ni že v
človeku samem moralni čut, čeprav je morala ali moralni čut lahko tudi učljiv. »Kakor je
človek zelo učljivo bitje, tako se da tudi njegova morala z vzgojo, disciplino in močjo
volje oblikovati in izpopolnjevati« (Trstenjak, 1985, str. 376-377).
Že najzgodnejša oblika učenja, pogojevanje, lahko predpostavlja neko vrednotenje.
Učenje s pogojevanjem namreč temelji na tem, da podobnim reakcijam na podobne
pojave sledijo pozitivno vrednoteni pojavi ali nagrade, oziroma negativno vrednoteni
pojavi ali kazni. Preko pogojnega učenja pa lahko pride do sprememb znotraj
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vrednotenjske komponente oziroma gre za zamenjavo vrednot, kar je tudi cilj moralne
vzgoje (Žalec, 1994).
Večina moralnih vrednot pri ljudeh je pridobljenih. Žalec (1994) predstavi tudi
Quinovsko tezo o vrojenosti vrednot, od koder naj bi po njegovem tudi izvirala določena
skladnost med moralnimi vrednotami posameznikov neke družbe. Predvsem pa ta
skladnost izvira iz tega, da so članom neke družbe privzgojene enake vrednote.
Šter (1994) pravi, da nekateri avtorji trdijo (pri tem navaja Trstenjaka in njegovo delo
Človek, bitje prihodnosti), da človek vrednot ne ustvarja, ampak odkriva. Vendar on
ugotavlja, da je zelo veliko vrednot takih, ki so le kulturne, torej ustvarjene in moralne
vrednote so ene izmed teh. Navaja, da so moralne vrednote lahko le kulturne in so
namenjene le sočloveku. Tisto, kar moralne vrednote loči od ostalih kulturnih vrednot, je
to, da se človeku dajejo, in sicer zato, ker je človek, in ne zaradi koristi ali eksistenčne ali
druge prisile. Utemelji, da so moralne vrednote dajalne in ne menjalne in jih ne dajemo
drugemu zato, da bi v zameno dobili kako drugo vrednoto.
Moralnih vrednot se otroci učijo preko moralnega razvoja. To je proces sprememb v
vsebini in razumevanju socialno sprejetih pravil in prepovedi in je pomemben del
socializacije. Razvoj moralnega presojanja je v šestih stopnjah opredelil L. Kohlberg, ki
je preko moralnih dilem raziskoval način opredeljevanja, sklepanja in odločanja o
konfliktnih situacijah, splošno strukturo in obliko moralne sodbe.
Vendar visoko razvito moralno presojanje še ne pomeni, da so tudi človekova dejanja
zelo moralna. Zavedati se moramo, da lahko tudi zelo različni vzorci moralnega
razumevanja in presojanja vodijo do enakega moralnega dejanja.
In prav tako, kot je pomembno, da v šoli učence učimo moralne vrednote, je pomembno
tudi to, da pri učencih dosežemo tudi njihovo uresničevanje (Šter, 1994).

Kot pravi Svetina (1990) je cilj moralne vzgoje odkrivanje lastne osebne vrednote in
lastne življenjske maksime, svojih načel, norm in ideala, ki so potem zvezde vodnice v
njegovem življenju.
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2.4.2 NESKLADJA MED VREDNOTAMI IN OBNAŠANJEM
»Naše obnašanje pogosto ni idealno, ne ujema se z vrednotami, stališči in prepričanji. To
neskladje je problem, ki pesti človeštvo, odkar mu gre za vrednote in moralo« (Musek,
1993, str. 226).

Cilji, ideali in vrednote nam torej pomagajo, da uravnavamo in usmerjamo svoje
obnašanje. Kadar se znajdemo v dilemi ali konfliktu, takrat odloča hierarhija naših ciljev,
idealov in vrednot in nam tako olajša življenjske in vsakdanje izbire.
Kljub temu, da pa imamo trdna načela, moralo in vrednote, ljudje dostikrat ravnamo v
nasprotju z njimi. Ta razkorak med vrednotami in ravnanjem je značilen za vse dobe in
vse skupnosti, do njega pa pride zato, ker lahko moralni cilji in vrednote pridejo v
konflikt s potrebami in egoističnim zadovoljstvom (Musek, 1993).
Musek (1993) pravi, da človeštvo pozna mnogo dobrih moralnih naukov in vrednot, ne
zna pa se po njih ravnati in obvladati številnih ovir, ki preprečujejo, da bi se vedenje
ujemalo z vrednotami. Nadaljuje, da je morda največja naloga bodočega človekovega
razvoja prav ta, da bo na moralnem področju razvil tehnike uporabnosti in postal
sposoben moralno ne samo presojati, temveč tako tudi ravnati.
Med najbolj prvinskimi psihološkimi dejavniki, ki se postavljajo vrednotam po robu, so
temeljne potrebe. Kadar so vrednote v konfliktu s potrebami, je povsem mogoče, da se
bomo ravnali bolj po teh slednjih. Še posebej kadar gre za akutne in življenjsko
pomembne potrebe. Vendar pa v konfliktu z močno izraženimi potrebami, naše vrednote
in ideali ne potegnejo nujno krajšega konca in pri tem je vredno omeniti psihološko
zanimiv pojav odlaganja zadovoljitve. Ljudje se namreč večkrat odpovedo trenutnemu
zadovoljstvu v korist poznejši zadovoljitvi. Konflikt med potrebami in vrednotami v več
pogledih spominja na to situacijo odlaganja zadovoljite (Musek, 1993).

Potrebe usmerjajo k neposrednemu in hitremu zadovoljstvu, vrednote in ideali pa k bolj
posrednim, manj oprijemljivim in bolj oddaljenim ciljem. Vendar imajo vrednote
pomembne adute, da ravnamo v skladu z njimi. Med njimi je najpomembnejši ta, da nam
potegovanje za ideale in vrednote krepi samozavest in prispeva k pozitivni podobi o sebi.
Ideali in vrednote so namreč nekaj, kar ocenjujemo za dobro, pravilno in zaželeno in če se
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obnašamo v skladu z njimi, se s tem avtomatično ojači vrednotenje samega sebe. Drug
pomemben adut pa je ta, da tovrstno obnašanje odobrava tudi naša okolica, kar zopet
pozitivno vpliva na našo samopodobo (Musek, 1993).
Naše obnašanje pa se ne ujema vedno z vrednotami samo zato, ker tem vrednotam
nasprotujejo potrebe. Vrednotam lahko nasprotujejo tudi druge vrednote. Ta konflikt se
lahko v različnih situacijah razrešuje na različne načine, odvisno od trenutne prioritete
vrednot, ki so v konfliktu glede na možne načine obnašanja (Musek, 1993).

Pri tem je posebej pomembno osvajanje vrednot. Pri osvajanju vrednot gre za dva povsem
različna procesa: prvi zadeva besedno usvajanje vrednot, drugi pa vedenjsko usvajanje
vrednot. In prav to je eden možnih vzrokov, kot pravi Musek (1993), za razhajanje med
vrednotami, ki jih deklarativno izražamo in ravnanjem. Psihološko govorimo o procesu
razlikovalnega (diferencialnega) učenja. Navede lep primer, kako se dogaja, da starši z
besedami vcepljajo svojim otrokom lepa načela in vrednote, ko pa se otroci vedejo v
skladu s temi načeli, naletijo na neodobravanje. In v takšnem procesu razlikovalnega
učenja se lahko ustvari dvojni oz. dvotirni odnos do teh vrednot, kar pomeni, da se na
besedni ravni oblikujejo drugačne vrednote kot na vedenjski ravni. Prav tako lahko to
dvotirnost poglablja zgledovalno učenje, kadar nas osebe, ki jih posnemamo, naučijo, da
na besedni ravni postavljamo v ospredje ene vrednote, na vedenjski ravni pa druge, morda
prav nasprotne.

Musek (1993) ugotavlja, da je morda napaka tudi v tem, da na besedni ravni osvajamo
moralna načela in vrednote zelo posplošeno in abstraktno, tako da jih le težko povežemo s
konkretnimi situacijami in dejanji, v katerih bi se morala uresničevati.
Odnos med vrednotami in obnašanjem lahko postane neskladen tudi zato, ker lahko
spremenimo vrednote. Tu ima pomembno vlogo samorefleksija, saj razmišljanje o lastni
dejavnosti, kot tudi lastnih stališčih in vrednotah, lahko vpliva na prvotna stališča in
vrednote in jih celo spremeni. Tako se lahko zopet pojavi neskladje. Obnašanje se lahko
ohrani, medtem ko se stališče spremeni (Musek, 1993).
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VREDNOTE V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH
OBDOBJIH

2.5.1 VREDNOTE SKOZI ŽIVLJENJE
V kulturah vzhoda najdemo zanimive misli o človekovih vrednotah in njihovem razvoju.
Tako naj bi se človek najprej obračal predvsem k uživanju, torej k hedonskim vrednotam.
Potem naj bi postali v življenju posameznika vse bolj pomembni uspehi, dosežki, moč in
veljava. Na naslednji stopnji začne človek postavljati v ospredje dolžnosti in odgovornosti
(moralne in etične principe). In slednjič postanejo primarni cilji samouresničevanje,
osebna izpolnitev in transcendenca (Musek, 1993, str. 142).
Tudi v moderni psihologiji se je težko ubraniti vtisu, da v moralnem razvoju in razvoju
vrednot posameznika in morda tudi kultur veljata zaporedje in hierarhija, ki spominjata na
Maslowo hierarhijo potreb (Musek, 1993).
Toda razvojna hierarhija vrednot ne obstaja v absolutnem smislu, temveč le kot osebna
prioriteta ali razvojno sosledje. To pomeni, da hierarhični model vrednot ne implicira
višjih, pomembnejših vrednot, temveč kaže le strukturo odnosov med vrednotami
(Pogačnik, 2002).
Izvor, nastanek in oblikovanje vrednot kot takšnih lahko umestimo v obdobje osnovnega
razvoja osebnosti, torej v dobo od zgodnjega otroštva do adolescence. Seveda pa se
vrednote, vrednostne orientacije, sistemi in hierarhije spreminjajo tudi še potem (Musek,
1993).

Rezultati Muskovih raziskav ter rezultati drugih avtorjev, ki so raziskovali razlike v
povprečni oceni vrednot med starostnimi skupinami, so pokazali, da starost ocenjevalcev
bistveno vpliva na oceno pomembnosti nekaterih vrednot.
Starejša, še predznanstvena psihološka tradicija – tako vzhodna kot zahodna – meni, da
prihaja do razvojnih sprememb v vrednotenju in v vrednostnem usmerjanju. Obe tradiciji
se nekako ujemata v pojmovanjih, da se v mlajšem obdobju bolj usmerjamo k
motivacijskim ciljem, ki so povezani s čutnim zadovoljstvom, ugodjem in uživanjem. Te
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cilje zlahka lahko povežemo vrednostnim tipom, ki ga Musek označi kot hedonski tip.
Nato pridejo v življenju posameznika v ospredje vrednote doseganja, uspešnosti in moči,
torej potenčne vrednote. Zatem je poudarjena usmerjenost k vrednotam dolžnosti in
odgovornosti (moralne, etične in societalne) in pa vrednotam ustvarjalnega uresničevanja,
osebnostne rasti in izpolnitve (Musek, 1993).

Ali torej lahko tudi pri vrednotah in vrednostih kategorijah govorimo o razvojni
hierarhiji? Musek (1993) je v svojih raziskavah ugotovil, da obstajajo med starostjo
posameznikov in starostnimi skupinami na eni strani ter vrednostnimi kategorijami na
drugi strani, nekatere zanimive in pomembne korelacije. Rezultati v grobem potrjujejo
domnevo, da postajajo z zrelostjo in starostjo dionizične vrednote relativno manj
pomembne in apolonske relativno bolj.
Musek (1993) ponudi možno razlago za generacijske razlike in konflikte v vrednostnih
usmeritvah, ki pravi, da so razlike najverjetneje posledica dejstva, da postane ista
generacija v določenem obdobju bolj moralno usmerjena in se tako sooča z mlajšo, ki je v
svojem obdobju po razvojnih zakonitostih drugače usmerjena. S to razlago se skladajo
tudi opažanja, da se generacijski konflikt ne omejuje zgolj na eno ali dve generaciji,
temveč se po pravilu ponavlja pri vsaki.

Tudi vrednote in vrednostni sistemi se torej spreminjajo. Vendar je potrebno poudariti, da
so vrednote in vrednostne usmeritve med najbolj stabilnimi, doslednimi in zanesljivimi
osebnostnimi značilnostmi posameznika. Njihovo stabilnost bi lahko primerjali npr. s
stabilnostjo samopodobe, osebnostnih potez, sposobnosti. Znotraj te relativne
nespremenljivosti pa se kažejo spremembe in razvojni trendi, ki jih opažamo skozi
življenjska obdobja posameznika. Izkušnje, življenjske situacije in življenjske perspektive
so tiste spremenljive življenjske okoliščine, ki prinašajo te spremembe (Musek, 1993).
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PRENOS

VREDNOT

IN

GENERACIJSKI KONFLIKT
Musek (2000) je v eni od svojih raziskav o vrednotah Slovencev preučeval generacijsko
prenašanje vrednot. Zanimalo ga je, kaj generacijske razlike pomenijo z vidika prenašanja
vrednot iz generacije v generacijo, katere vrednote generacija staršev najlažje prenaša na
mlajšo generacijo in katere vrednote se med generacijami najbolj razlikujejo. Rezultati
raziskave so pokazali, da med generacijami obstajajo pomembne relativne razlike v
vrednostnih usmeritvah. S starostjo premo sorazmerno narašča pomen religioznih,
tradicionalnih, demokratskih in patriotskih vrednot (moralnih vrednot), premo
sorazmerno pa upada pomen čutnih vrednot. Pomen socialnih vrednot (med njimi
družinske), spoznavnih, demokratičnih in varnostnih vrednot ostaja iz generacije v
generacijo dokaj konstanten. Zato so po vsej verjetnosti prav te vrednote tiste, ki se med
generacijami prenašajo.
O vplivu odraslih (staršev in učiteljev) na oblikovanje vrednot pri otrocih smo že govorili
v prejšnjih poglavjih. Na tem mestu lahko še enkrat poudarimo pomembnost staršev z
vidika medgeneracijskega prenosa vrednot.
Pri odnosih med starši in otroki se navadno poudarjata dve stvari:
1. Dednost z lastnostmi, ki jih otrok prinese na svet po svojih prednikih;
2. Zavestna vzgoja, s katero starši otrokom privzgojijo dobre lastnosti (Trstenjak,
1991).
To dvoje je po navadi zelo posplošeno imenovano tudi »dednost in okolje«. Trstenjak
(1991) pravi, da vse premalo pa pri tem upoštevajo tretje, kar ne predstavlja niti prirojenih
otrokovih nagnjenj, niti zavestne vzgoje in njenih vplivov, marveč nezavestne vzgojne
vplive, s katerimi zlasti starši (in sploh otrokova okolica) vplivajo na otrokov značaj, ne
da bi hoteli in ne da bi se zavedali. Prav ti nehoteni in nezavestni vplivi na razvoj
otrokove osebnosti so, kot pravi Trstenjak (1991), najvažnejši predmet v psihologiji
medčloveških odnosov, kadar govorimo o razmerju staršev do otrok.
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Eden od pogojev, ki mora biti zagotovljen v družinski skupini, da bi se lahko otrok v njej
razvijal, pa je prav ohranitev generacijskih razlik. Ohranitev generacijskih razlik pomeni,
da starši v zadovoljevanju svojih potreb ne smejo postati odvisni od otrok. Starši morajo
biti generacija tistih, ki skrbijo za otroke, tisti, ki otrokom nudijo del sebe. Otrok namreč
potrebuje svojo odvisnost od staršev, da bi se počutil varnega in da bi mobiliziral vse
svoje moči za lastni razvoj (Čačinovič Vogrinčič, 1998).
Prav tako pa naloga staršev ni le poskrbeti za otroke v čustvenem in materialnem smislu,
temveč tudi dojeti, kdo v resnici so. Otroci so namreč prav tako enkratni posamezniki z
različnimi usodami, ne pa podaljšane roke svojih staršev (Zalokar Divjak, 1997).
Vedenje, ki ga odrasli, starši, pričakujejo od otroka, ima namen ohraniti družinsko
skupino. To pomeni, da bo otrok pri sebi prepoznal le čustva, ki so v družini sprejemljiva.
V družini se otrok sooča s potrebami odraslega, roditelja in ko razbira pričakovanja
staršev, ugotavlja neskladnost med lastnimi in njegovimi pričakovanji in vrednotami
(Čačinovič Vogrinčič, 1992).
Vsi smo že slišali za t.i. generacijski prepad v vrednostnih usmeritvah, od kod te
generacijske razlike, pa je še vedno težko reči. Lahko so posledica družbenega razvoja, ki
prinese nove poglede in nova vrednotenja, ki se jih oprimejo mlajše generacije, medtem
ko starejše ostajajo pri svojem. Prav tako je možno, da pride do premikov v vrednostnih
orientacijah v teku življenjskega razvoja in da se z zrelostjo pojavijo drugačne vrednostne
orientacije. Generacijske razlike v vrednotah potemtakem ne bi bile posledica zrcaljenja
drugačnih družbenih razmer, temveč posledica zakonitih intraindividualnih sprememb v
vrednostnem razvoju posameznika (Musek, 1993).

Vrednote oz. vrednostni sistemi so torej pomembni tako za posameznika kot za celotno
družbo, saj predstavljajo vodila za ravnanje posameznika in celotne/širše skupnosti. Iz
tega razloga je tudi pomembno, da vrednote ne le visoko postavljamo, temveč predvsem
živimo in posredujemo naprej, da jih generacije za nami ponotranjijo in ponesejo v novo
dobo (Musek, 1995).
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KRIZA VREDNOT IN VREDNOTE NOVE DOBE

Dandanes se precej govori, da živimo v obdobju krize vrednot. In kaj pravzaprav to
pomeni? Musek (1993) pravi, da imamo pravzaprav opraviti s krizo, ki bi jo še najbolje
označili kot krizo osebnosti. Človekov problem namreč ni, kako in kje najti moralna
pravila ter ugotavljanje, katere ideale in vrednote je treba spoštovati, temveč kako
vrednote uskladiti s svojimi dejanji. Trajno se znajde v razkoraku med načeli in
ravnanjem. Prav tako pa moralna načela, vrednostne orientacije in hierarhije pri vseh
ljudeh niso enako jasno oblikovane.
Krizo vrednot pa lahko gledamo še iz enega vidika. Vsaka družbena skupnost, vsaka
kultura in vsako zgodovinsko obdobje oblikuje poleg univerzalnih vrednot, svoje
specifične vrednote in vrednostne hierarhije. Mnogi pomembni družbeni prehodi in
preobrazbe so potekali v luči novih spremenjenih vrednostnih orientacij (npr antika,
srednji vek, novi vek..). Prav tako pa v novejšem času lahko celo govorimo o pravi
koliziji oziroma kar spopadu vrednostnih sistemov, ki pripadajo raznim kulturnim
tradicijam, zahodnim in vzhodnim (Musek, 1993).
Človek se prilagaja vrednostnemu sistemu, a kot pravi Musek (1993), se mora tudi
vrednostni sistem prilagajati človeku. Bolj ko mu je prilagojen, bolj ga bodo ljudje
sprejemali. Družbeni sistem, ki je bolj prilagojen človeku, ima več možnosti, da se
stabilizira in ohrani.
Trstenjak (1995) pravi, da sodobni kulturologi soglašajo v spoznanju, da je vsa nesreča
današnje družbe v krizi vrednot. Po njegovem mnenju, sodobni mladini manjka
zahodnoevropski ali krščanski etos. Strogo, morda celo pretirano poda sodbo: »Mladina
je danes tako nravno izvotlena brez pravih moralnih norm in z otopelo vestjo, ko ji je vse
dovoljeno, da ob vsem tem izgublja čut za dostojnost in spoštovanje do samega sebe«
(Trstenjak, 1995, str. 174).
Prav nasprotno pa trdi Mirjana Ule (2003), ki sklicujoč na rezultate raziskav pravi, da so
mladi izjemno občutljivi za temeljna moralna življenjska vprašanja. Kaže se močno
prizadevanje mladih za osebno poštenost, za to, da najdejo smisel življenja v razvoju
samega sebe. Nadalje pravi, da mladi človek želi biti neodvisen, prost strahov, vendar ne
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vzvišen in nadut. Upira se temu, kar ga omejuje in skuša deformirati (Ule, 2003, str. 120).
Avtorica poda sklep, da t.i. govor o krizi vrednot izraža le strah pred svobodo in tudi
tožbe o razpadu vrednot, le blokirajo nove družbene usmeritve in izhode (Ule, 2003).
Danes živimo v času, ki je zelo protisloven, prav tako pa je človek bitje, polno protislovij.
Musek (1993) pravi, da je človek posebno bitje prav zato, ker, v nasprotju z vsemi zakoni,
nekako beži pred lastno srečo. Ne zato, ker si je ne bi želel, ampak ker ne zna
identificirati tistih ciljev, ki bi ga na koncu osrečili in se le opoteka od enega do drugega
manjvrednega cilja. Prav tako, kot pravi Musek (1993), vera, upanje in ljubezen niso
današnjemu človeku kažipot zgolj zato, ker gre za krščanske vrednote, ampak zato, ker se
v njih skriva globoka modrost. »Ob njih dobijo tudi vse druge vrline in vrednote šele
pravi smisel, s tem pa dobi smisel tudi vsa naša eksistenca. Vera, upanje in ljubezen
osmišljajo vse drugo, kar je vredno in ničesar, kar je vrednega, ne izključujejo« (Musek,
1993, str. 256).
Jože Krašovec (2003) pravi, da je človek kot svobodno bitje nosilec vrednot in je tudi sam
kot osebnost sploh najvišja vrednota, ki vključuje čut za dostojanstvo, svobodo,
solidarnost, sočutje. Na vprašanje, kdo je odgovoren za uveljavljanje vrednot, avtor
odgovarja, da vrednote same po sebi govorijo, da so zanje odgovorni vsi deli družbe.
Vendar nova doba verjetno ne bo prinesla čisto novih vrednot, mogoče pa je, da bo
prinesla nove ali drugačne vrednostne sisteme. Bolje rečeno, vrednote niso časovne
kategorije in se ne bojo spremenile, lahko pa se bo spremenil naš pogled nanje – mogoče
moramo nekatere vrednote ponovno odkriti ali pa jih enostavno drugače vrednotiti
(Musek, 1995).
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Vrednote so pomemben element osebnosti. Delujejo motivacijsko, kar pomeni, da
usmerjajo naše ravnanje, vodijo izbiro dejanj ter vplivajo na medsebojne odnose. Skozi
življenje posameznika se spreminjajo in človek v svojem razvoju prehaja skozi različne
vrednostne orientacije. Zaradi zavedanja, da vrednote v precejšnji meri vplivajo na
ravnanje

posameznika in na njegov odnos do okolja, se starši in učitelji vse bolj

sprašujejo o svoji vlogi na področju oblikovanja vrednot otrok.
V empiričnem delu diplomskega dela me je zanimalo, ali se vrednote v različnih
starostnih obdobjih razlikujejo,

zato sem

preučila, kaj se zdi v življenju najbolj

pomembno in vredno otrokom, mladostnikom ter odraslim.
Prav tako sem s svojo raziskavo ugotavljala, za katere vrednote si prizadevajo starši in za
katere učitelji, da bi jih pridobili njihovi otroci oziroma učenci in na kakšen način, po
njihovem mnenju, dosegajo te vrednote. Zanimalo me je tudi, kako starši in učitelji
ocenjujejo pomembnost svoje vloge na področju oblikovanja vrednot otrok. Prav tako
sem želela ugotoviti, kdo oz. kaj po mnenju staršev, učiteljev, mladostnikov in otrok
vpliva na oblikovanje posameznikovih vrednot.

3.2

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE

V svojem diplomskem delu sem želela odgovoriti na vprašanja:
-

Ali se vrednote v različnih starostnih obdobjih razlikujejo?

-

Za katere vrednote si starši prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi otroci?

-

Za katere vrednote si učitelji prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi učenci?

Postavila sem si naslednje hipoteze:
-

Vrednote se v različnih razvojnih obdobjih razlikujejo.

-

Starši si prizadevajo otrokom privzgojiti predvsem moralne vrednote.

-

Osnovnošolski učitelji si prizadevajo učencem privzgojiti predvsem moralne
vrednote.
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3.3 METODA DELA
3.3.1 VZOREC
V raziskavi je bil vključen vzorec 147 oseb. Vzorec je kasneje razdeljen na skupino otrok
(39 učencev 3. razreda), skupino mladostnikov (37 učencev 9. Razreda) in skupino
odraslih (34 učiteljev in 37 staršev). V vzorcu odraslih ni izpostavljen vpliv spola ali
starosti kot spremenljivka, prav tako spol ni izpostavljen v vzorcu otrok in mladostnikov.
V raziskavi sta bili vključeni osnovni šoli ljubljanske in gorenjske regije.

3.3.2 PRIPOMOČKI
Pri raziskovanju sem uporabila vprašalnik za starše (priloga 1), vprašalnik učitelje
(priloga 2) ter vprašalnik za učence (priloga 3). Vprašalniki so sestavljeni na podlagi
raziskovalnega problema in zajemajo vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
Čeprav za raziskovanje vrednot obstaja kar nekaj že preverjenih metod na osnovi
Muskove lestvice vrednot, sem vseeno izbrala drugačen način raziskovanja. Ko sem
raziskovala vrednote v različnih starostnih skupinah, sem se odločila za vprašanje
odprtega tipa, da bi dobila povsem izvirne, lastne odgovore anketirancev. Za tak način
raziskovanja sem se odločila zato, ker sem se želela izogniti sugeriranju odgovorov in
težnji anketirancev po socialno zaželenem odgovarjanju.

3.3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Podatke sem zbirala z anonimnim anketnim vprašalnikom, ki sem ga izvajala na dveh
osnovnih šolah.
Učenci so izpolnili vprašalnike v okviru razredne ure. Pomagala sem jim z dodatnimi
navodili in pojasnili, če je bilo to potrebno.
Vprašalnik za starše in učitelje so učitelji izpolnili pred pričetkom pouka, starši pa na
roditeljskem sestanku.
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3.3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV
Odgovore dobljene z vprašalniki sem uredila v pomenske kategorije ter jih prikazala z
deskriptivno statistiko (frekvence in odstotki odgovorov). Odstotke sem zaradi boljše
preglednosti zaokrožila na eno decimalko, zato vsote odstotkov v nekaterih primerih
lahko odstopajo od 100. Pri ugotavljanju pomembnosti razlik med posameznimi
starostnimi skupinami sem sprva uporabila Hi-kvadrat statistiko, ki meri razliko med
teoretičnimi (pričakovanimi) in dejanskimi frekvencami, upoštevaje prostostne stopnje
(število frekvenc v celicah, ki lahko prosto variirajo). Ker za preverjanje povezanosti s hikvadrat preizkusom velja kriterij, da mora biti pričakovana vrednost enot 5 ali več in v
mojem primeru

temu ni bilo zadoščeno, sem uporabila alternativni preizkus, to je

razmerje verjetij (Likelihood ratio). Ta preizkus je primernejši za manjše vzorce, njegova
vrednost pa se z večanjem vzorca približuje vrednosti Hi-kvadrat statistike. Izračunala
sem vrednost razmerja verjetij in glede na kritično vrednost ovrgla ničelno hipotezo.
Podatke sem obdelala v programskem paketu SPSS in v programu Microsoft Office
Excel.
Rezultate sem predstavila v več delih, glede na raziskovalna vprašanja in jih prikazala s
tabelami ali grafično. Ob koncu vsakega dela sem podala sklep z diskusijo, kjer sem
rezultate analizirala tudi z vidika hipotez ter v skladu s spoznanji iz strokovne literature.
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Raziskovalni del je glede na raziskovalna vprašanja razdeljen na več delov:

-

Vrednote v različnih razvojnih obdobjih

-

Medgeneracijski prenos vrednot

-

Vpliv na vrednote otrok

V vsakem delu bom najprej prikazala rezultate, nato pa podala sklep z diskusijo, kjer so
rezultati interpretirani tudi z vidika hipotez ter v skladu s spoznanji iz strokovne literature.

4.1

VREDNOTE V RAZLIČNIH RAZVOJNIH OBDOBJIH

Zanimalo me je, ali se vrednote v različnih razvojnih obdobjih razlikujejo.
(H1: Vrednote se v različnih razvojnih obdobjih razlikujejo)
Za boljši pregled bom najprej predstavila vrednote vsake starostne skupine posebej
(otroci, mladostniki, odrasli) in jih prikazala v treh ločenih tabelah, v katerih bom
odstotke odgovorov izbrane skupine tudi primerjala z ostalima dvema skupinama. Čeprav
se tako nekateri podatki ponavljajo, se mi je vseeno zdelo smiselno, da rezultate najprej
predstavim z vidika vsake starostne skupine posebej. Tako bom lahko prikazala, katere
vrednote so značilne za posamezno starostno skupino in obenem ugotavljala razlike v
zastopanju teh vrednot med posameznimi starostnimi skupinami.

Nato bom med seboj primerjala dobljene odstotke najpogosteje zastopanih odgovorov
oziroma vrednot posameznih skupin in jih prikazala na skupnem grafu. V to analizo bom
vzela tiste vrednote, ki so v eni od skupin zastopane v vsaj 5%. Pri tem bom upoštevala
celotno število odgovorov.

Nato bom ugotavljala povezanost med starostno skupino in izbiro vrednot. Pomembnost
razlik med starostnimi skupinami bom ugotavljala s pomočjo testa razmerja verjetij
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(Likelihood ratio). Test bo pokazal, ali so razlike med starostnimi skupinami glede
vrednot statistično pomembne. V to analizo sem vzela tiste vrednote, ki so se v skupnem
vzorcu (otrok, mladostnikov ali odraslih skupaj) pojavile vsaj 10-krat. Pri tem bom
upoštevala le izbrano število odgovorov.

V okviru tega bom predstavila tudi ugotovitve, kaj odrasli menijo, da je otrokom in
mladostnikom najbolj pomembno in odgovore primerjala z dejanskimi vrednotami otrok
in mladostnikov.
Vse ugotovitve v povezavi z vrednotami v različnih razvojnih obdobjih bom povzela v
sklepu, kjer bom rezultate interpretirala v skladu s spoznanji iz strokovne literature in z
vidika hipotez.

4.1.1 VREDNOTE OTROK, MLADOSTNIKOV IN ODRASLIH
Najprej bom prikazala vrednote, ki so jih tretješolci zapisali kot odgovor na vprašanje
»Kaj ti je v življenju zelo pomembno?«

Nekatere od teh vrednot so v svojih odgovorih napisali tudi mladostniki in odrasli, zato
bom odstotke vseh treh skupin med seboj primerjala. Zaradi primerjave bom prikazala
vse odgovore otrok, torej tudi tiste, ki so bili zastopani le enkrat.

Vse odgovore oz. navedene vrednote mladostnikov in odraslih pa bom predstavila kasneje
(tabela 4.2, tabela 4.3).
Tabela 4.1 prikazuje zastopanost vrednot otrok, izraženo v odstotkih (f%) glede na število
odgovorov. Odstotki odgovorov skupine otrok so tudi primerjani ostalima dvema
skupinama (mladostniki in odrasli).
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Tabela 4.1: Primerjava zastopanosti vrednot, ki so jih navedli otroci, med starostnimi
skupinami

Vrednote

OTROCI

MLADOSTNIKI

ODRASLI

število odgovorov:
114

število odgovorov:
110

število odgovorov:
213

(f%)

(f%)

(f%)

prijateljstvo
24,6
17,3
družina/starši
16,7
16,4
zdravje
11,4
15,5
šola/učenje
8,8
3,6
hrana in pijača
6,1
/
živali
5,3
/
šport
4,4
1,8
ljubezen
2,6
20,0
mir
2,6
/
sreča
2,6
12,7
življenje
2,6
/
denar
1,8
3,6
znanje
1,8
0,9
čistoča
0,9
/
glasbena šola
0,9
/
ples
0,9
/
pridnost
0,9
/
sorodniki
0,9
/
spomin
0,9
/
tišina
0,9
/
veselje
0,9
0,9
zabava
0,9
3,6
narava
0,9
/
3,6
drugo*
/
100
skupaj
100
100 otrok niso bile navedene
*vrednote, ki se pojavijo v ostalih dveh skupinah, vendar v skupini

6,1
16,9
21,1
/
/
/
/
7,0
1,4
4,2
/
0,9
/
/
/
/
/
/
/
/
0,9
0,5
/
41,0
100

Opomba: Vsote odstotkov (f%) lahko odstopajo od 100 zaradi zaokroževanja.

Iz tabele 4.1 je razvidno, da je najpogosteje zastopana vrednota v skupini otrok
prijateljstvo (24,6%). Zelo pogost odgovor je bil tudi vrednota družina/starši (16,7%),
sledita pa ji vrednoti zdravje (11,4%) in šola/učenje (8,8%). Dokaj visoko so tudi
vrednote hrana in pijača (6,1%) živali (5,3%) in šport (4,4%). Sledijo vrednote ljubezen,
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mir, sreča in življenje, ki so bile enako zastopane (2,6%). Malokrat so bile zastopane
vrednote denar in znanje (1,8%), najmanjkrat pa so otroci kot odgovor navedli vrednote
čistoča, glasbena šola, ples, pridnost, sorodniki, spomin, tišina, veselje, zabava in narava
(0,9%).
Iz tabele 4.1 je razvidno, da so mladostniki navedli le 3,6% drugačnih odgovorov oz.
vrednot kot otroci, toda kljub temu lahko vidimo, da vrednote, ki so skupne obema
skupinama, niso zastopane v enaki meri. V skupini mladostnikov je vrednota prijateljstvo
zastopana manj pogosto (17,3%) kot pri otrocih. Vrednoto družina/starši so mladostniki
navedli v približno enakem obsegu (16,4%) kot otroci, medtem ko je vrednota zdravje
pogosteje zastopana pri mladostnikih (15,5%) kot pri otrocih. Mladostniki so prav tako
navedli vrednoti šola (3,6%) in šport (1,8%), vendar odgovor ni bil tako pogost. V
primerjavi z otroci se je pri mladostnikih vrednota ljubezen pojavila precej pogosteje
(20,0%), prav tako tudi sreča (12,7%). Mladostniki so v večjem obsegu kot otroci navedli
tudi vrednoti denar (3,6%) in zabava (3,6%). Manj pogost odgovor mladostnikov v
primerjavi z otroci je bil tudi znanje (0,9%), vrednota veselje pa je zastopana v enaki meri
(0,9%). Vrednote, ki se pojavijo pri otrocih, mladostniki pa jih sploh niso navedli, pa so
hrana in pijača, živali, mir, življenje, čistoča, glasbena šola, ples, pridnost, sorodniki,
spomin, tišina in narava.
Pri odraslih lahko vidimo večje odstopanje od otrok pri samem izboru vrednot. Odrasli so
namreč navedli 41,0% drugačnih odgovorov kot otroci, torej vrednot, ki se pri otrocih
sploh ne pojavijo. Od 23 vrednot, ki so jih navedli otroci, se jih je pri odraslih pojavilo le
9.
Skupni vrednoti, ki sta približno enako zastopani tako pri odraslih, kot pri otrocih, sta
družina (16,9%) ter veselje (0,9%). Prijateljstvo v skupini odraslih ni bil tako pogost
odgovor (6,1%), prav tako pa tudi mir (1,4%), denar (0,9%) in zabava (0,5%). Vrednote,
ki so jih odrasli navedli v večjem obsegu kot otroci pa so zdravje (21,1%), ljubezen
(7,0%) in sreča (4,2%).
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Nadalje prikazujem vrednote, ki so jih devetošolci zapisali kot odgovor na vprašanje »Kaj
ti je v življenju zelo pomembno?«

Nekatere od teh vrednot so v svojih odgovorih napisali tudi otroci in odrasli, zato bom
odstotke vseh treh skupin med seboj primerjala. Zaradi primerjave bom prikazala vse
odgovore mladostnikov, torej tudi tiste, ki so bili zastopani le enkrat.
Tabela 4.2 prikazuje zastopanost vrednot mladostnikov, izraženo v odstotkih (f%) glede
na število odgovorov. Odstotki odgovorov skupine mladostnikov so tudi primerjani
ostalima dvema skupinama (otroci in odrasli).

Tabela 4.2: Primerjava zastopanosti vrednot, ki so jih navedli mladostniki, med
starostnimi skupinami
MLADOSTNIKI

OTROCI

ODRASLI

število odgovorov:
110

število odgovorov:
114

število odgovorov:
213

Vrednote

(f%)

(f%)

(f%)

ljubezen
prijateljstvo
družina/starši
zdravje
sreča
šola/učenje
denar
zabava
treningi/šport
služba
iskrenost
ugodje
veselje
znanje
hobiji
*drugo
skupaj

20,0
17,3
16,4
15,5
12,7
3,6
3,6
3,6
1,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
/
100

2,6
24,6
16,7
11,4
2,6
8,8
1,8
0,9
4,4
/
/
/
0,9
1,8
/
23,7
100

7,0
6,1
16,9
21,1
4,2
/
0,9
0,5
/
4,2
6,1
/
0,9
/
0,5
39,0
100

*vrednote, ki se pojavijo v ostalih dveh skupinah, vendar v skupini otrok niso bile navedene
Opomba: Vsote odstotkov (f%) lahko odstopajo od 100 zaradi zaokroževanja.
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Iz tabele 4.2 je razvidno, da je ljubezen najpogosteje zastopana vrednota pri mladostnikih
(20,0%). Zelo visoko so rangirane tudi vrednote prijateljstvo (17,3%), družina/starši
(16,4%), zdravje (15,5%) in sreča (12,7%). Sledijo enako pogosti odgovori šola/učenje,
denar in zabava (3,6%), nato pa manjkrat zastopana vrednota treningi/šport (1,8%).
Najmanjkrat so mladostniki kot odgovor zapisali vrednote služba, iskrenost, ugodje,
veselje, znanje in hobiji (0,9%).

Otroci so od 15 vrednot, ki se pojavijo pri mladostnikih, navedli kar 11 enakih vrednot,
toda ne v enakem obsegu. Približno enako pogosto kot mladostniki, so otroci napisali
odgovor družina (16,7%) in veselje (0,9%). Najpogosteje zastopana vrednota
mladostnikov-ljubezen, se je pri otrocih pojavila precej manj pogosteje (2,6%), prav tako
pa tudi sreča (2,6%), denar (1,8%) in zabava (0,9%). Tudi zdravje je pri otrocih zastopano
v manjši meri (11,4%) kot pri mladostnikih. Večkrat kot mladostniki, so otroci navedli
odgovore prijateljstvo (24,6%), šola/učenje (8,8%), treningi/šport (4,4%) ter znanje
(1,8%). Vrednote, ki se pojavijo pri mladostnikih, otroci pa jih niso navedli, pa so služba,
iskrenost, ugodje in hobiji.
23,7% odgovorov otrok predstavlja vrednote, ki se pri mladostnikih sploh niso pojavile.
In če primerjamo vrednote mladostnikov (tabela 4.2) z vsemi navedenimi vrednotami
otrok (tabela 4.1) lahko ugotovimo, da so otroci navedi več različnih vrednot/odgovorov
kot mladostniki.

Odrasli so v primerjavi z mladostniki navedli 39,0% drugih vrednot, ki se pri skupini
mladostnikov sploh niso pojavile. Med navedenimi vrednotami mladostnikov pri odraslih
ne najdemo odgovorov šola/učenje, treningi/šport, ugodje in znanje.
Vrednota družina/starši je pri odraslih zastopana v približno enaki meri (16,9%) kot pri
mladostnikih, prav tako pa tudi veselje (0,9%). Majhno odstopanje je tudi pri vrednoti
hobiji, ki je pri odraslih zastopana v 0,5%. Pogosteje kot mladostniki odrasli navajajo
odgovor zdravje (21,1%), služba (4,2%) in iskrenost (6,1%).
Ljubezen, ki je najpogostejši odgovor mladostnikov, se pri odraslih pojavi le v 7,0%.
Manj pogosto kot mladostniki, so odrasli navedli še vrednote prijateljstvo (6,1%), sreča
(4,2%), denar (0,9%), zabava (0,5%).
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Prikazujem še vrednote, ki so jih odrasli (starši in učitelji) zapisali kot odgovor na
vprašanje »Kaj vam je v življenju najbolj pomembno?« Zopet bom zaradi primerjave
prikazala vse odgovore odraslih, torej tudi tiste, ki so bili zastopani le enkrat.
Tabela 4.3 prikazuje zastopanost vrednot odraslih, izraženo v odstotkih (f%) glede na
število odgovorov. Odstotki odgovorov skupine odraslih so tudi primerjani ostalima
dvema skupinama (otroci in mladostniki).

Tabela 4.3: Primerjava zastopanosti vrednot, ki so jih navedli odrasli, med starostnimi
skupinami

Vrednote
zdravje
družina
poštenost/pravičnost
ljubezen
iskrenost
prijateljstvo
služba
sreča
odnosi
zaupanje
svoboda
zadovoljstvo
delavnost
mir
odgovornost
prosti čas
razumevanje
spoštovanje
veselje
denar/finančna varnost
hobiji
partnerski odnosi
resnicoljubnost
varnost
demokratičnost
zabava
zadovoljstvo v poklicu
drugo*
skupaj

ODRASLI

MLADOSTNIKI

OTROCI

število odgovorov:
213

število odgovorov:
110

število odgovorov:
114

(f%)
21,1
16,9
13,1
7,0
6,1
6,1
4,2
4,2
2,8
2,3
1,9
1,9
1,4
1,4
1,4
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
/
100

(f%)
15,5
16,4
/
20,0
0,9
17,3
0,9
12,7
/

(f%)
11,4
16,7
/
2,6
/
24,6
/
2,6
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

0,9
3,6
0,9
/

/
/
/
/

0,9
1,8

/
/
/

/
/
/
/
/

3,6
/
7,3
100

0,9
/
36,0
100

*vrednote, ki se pojavijo v ostalih dveh skupinah, vendar v skupini otrok niso bile navedene
Opomba: Vsote odstotkov (f%) lahko odstopajo od 100 zaradi zaokroževanja.
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Iz tabele 4.3 je razvidno, da je najpogosteje zastopana vrednota odraslih zdravje (21,1%).
Sledi odgovor družina (16,9%), visoko pa sta zastopani tudi vrednoti poštenost/pravičnost
(13,1%) in ljubezen (7,0%). Sledita enako zastopana odgovora iskrenost in prijateljstvo
(6,1%), ter služba in sreča (4,2%). Manjkrat so bile zastopane vrednote odnosi (2,8%),
zaupanje (2,3%) ter svoboda in zadovoljstvo (1,9%). Nizko so uvrščene delavnost, mir in
odgovornost (1,4%), katerim sledijo prosti čas, razumevanje, spoštovanje, veselje in
denar (0,9%). Najmanjkrat zastopane vrednote pa so hobiji, partnerski odnosi,
resnicoljubnost, varnost, demokratičnost, zabava in zadovoljstvo v poklicu (0,5%).

Od 27 vrednot, ki se pojavijo pri odraslih, so jih mladostniki navedli le 11, vendar so
izbrali le 7,3% drugih vrednot, ki jih starši sploh niso podali.
Kot smo videli že v tabeli 4.2,

je v primerjavi z odraslimi vrednota družina pri

mladostnikih zastopana v približno enaki meri (16,4%), prav tako pa tudi veselje (0,9%).
Majhno odstopanje je tudi pri vrednoti hobiji, ki je pri mladostnikih zastopana v 0,9%.
Pogosteje kot pri odraslih, se pri mladostnikih pojavijo vrednote ljubezen (20,0%),
prijateljstvo (17,3%), sreča (12,7%), denar (3,6%) in zabava (3,6%). Manj pogosti
odgovori kot pri odraslih pa so vrednote zdravje (15,5%), iskrenost (0,9%) in služba
(0,9%).
Pri otrocih lahko opazimo večje odstopanje v samem izboru vrednot glede na vrednote
odraslih. Od 27 vrednot, jih je med otroki in odraslimi skupnih le 9, otroci pa so izbrali
kar 36,0% drugih vrednot, ki jih starši sploh niso navedli.
Otroci so približno enako pogosto kot odrasli navedli odgovor družina (16,7%) ter veselje
(0,9%). Majhno odstopanje je tudi pri vrednoti zabava (0,9%). Zdravje, ki je najpogosteje
zastopana vrednota odraslih, se je pri otrocih pojavila v precej manjši meri (11,4%), prav
tako pa tudi ljubezen (2,6%) in sreča (2,6%). Pogosteje kot odrasli, so otroci navedli
vrednote prijateljstvo (24,6%), mir (2,6%) in denar (1,8%).
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4.1.2 PRIMERJAVA ODSTOTKOV NAJPOGOSTEJE
ZASTOPANIH VREDNOT MED POSAMEZNIMI SKUPINAMI
Iz vseh treh skupin (otroci, mladostniki, odrasli) sem vzela tiste vrednote, ki so se vsaj v
eni od skupin pojavile več kot v 5% in odstotke prikazala na skupnem grafu. Odgovori so
prikazani po abecednem vrstnem redu.

Graf 4.1 prikazuje primerjavo odstotkov najpogosteje zastopanih vrednot med
posameznimi skupinami (kot najpogosteje zastopane smo poimenovali tiste vrednote,
katere so bile pri vsaj eni od skupin zastopane v 5%).

30
25

odstotek

20
15
10
otroci
5

mladostniki

0

odrasli

vrednote

Graf 4.1: Primerjava odstotkov najpogosteje zastopanih vrednot med posameznimi
skupinami.

Graf 4.1 prikazuje, katere od izbranih vrednot so skupne vsem skupinam, pri katerih se
pojavi odstopanje in katere vrednote so zastopane le v posamezni skupini.
Vidimo lahko, da se v vseh skupinah pojavijo vrednote družina/starši, ljubezen, prijatelji,
sreča ter zdravje, toda ne v enakem obsegu.
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Razberemo lahko, da je vrednota družina/starši približno enako zastopana v vseh treh
skupinah (otroci 16,7%, mladostniki 16,4%, odrasli 16,9%), medtem ko je vrednota
prijatelji najvišje uvrščena pri otrocih (24,6%), nato mladostnikih (17,3%), najmanjkrat
pa pri odraslih (6,1%). Ljubezen, ki je najvišje uvrščena vrednota mladostnikov (20,0%),
je pri odraslih (7,0%) in otrocih (2,6%) zastopana v precej manjši meri. Vidimo lahko, da
je pri mladostnikih dokaj visoko uvrščena tudi sreča (12,7%), medtem ko pri odraslih
(4,2%) in otrocih (2,6%) ni bila pogosto zastopan odgovor.
Vrednota zdravje, ki so jo največkrat navedli odrasli (21,1%), je manj pogosto zastopana
pri mladostnikih (15,5%), še manjkrat pa pri otrocih (11,4%).

Vrednoto iskrenost so navedli le mladostniki in odrasli in je pri odraslih zastopana precej
pogosteje (6,1%) kot pri mladostnikih (0,9%). Vrednota šola/učenje pa je zastopana le v
skupini otrok in mladostnikov, in sicer pogosteje pri otrocih (8,8%) kot mladostnikih
(3,6%).
Odgovor hrana/pijača je prisoten le v skupini otrok (6,1%), pri odraslih in mladostnikih
pa ne. Enako je z odgovorom živali, ki je pri otrocih zastopan v 5,3%, mladostniki in
odrasli pa ga niso navedli. Vrednota poštenost/pravičnost je precej pogosto zastopana pri
odraslih (13,1%), medtem ko ostali dve skupini (otroci in mladostniki) tega odgovora
nista podali.
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4.1.3 RAZLIKE V VREDNOTAH OTROK, MLADOSTNIKOV IN
ODRASLIH
Za ugotavljanje razlik v vrednotah otrok, mladostnikov in odraslih sem uporabila
alternativno statistično metodo za Hi-kvadrat preizkus, to je razmerje verjetij (Likelihood
ratio).

Prikazujem tabelo, ki vsebuje tiste vrednote, ki so imele v celotnem vzorcu (otroci,
mladostniki in odrasli skupaj) vsaj 10 navedb (več kot 10 odgovorov (f)). Pri
izračunavanju strukturnih odstotkov smo upoštevali le izbrano število odgovorov, glede
na izbranih 9 vrednot. Iz teh vrednot in podatkov bomo namreč izhajali pri izračunu
statistično pomembnih razlik.

Tabela 4.4: Primerjava odstotkov izbranih vrednot med starostnimi skupinami
STAROSTNA SKUPINA
VREDNOTE

Otroci

Mladostniki

Skupaj
Odrasli

(št. odogvorov: 76) (št. odogvorov: 96) (št. odogvorov: 168)

(št. odogvorov:
340)
f%

f%

f%

f%

prijateljstvo

36,8

19,8

7,7

17,6

družina/starši

25,0

18,8

21,4

21,5

zdravje

17,1

17,7

26,8

22,1

šola/učenje

13,2

4,2

0,0

4,1

ljubezen

3,9

22,9

8,9

11,8

sreča

3,9

14,6

5,4

7,6

poštenost/pravičnost

0,0

0,0

16,7

8,2

iskrenost

0,0

1,0

7,7

4,1

služba

0,0

1,0

5,4

2,9

skupaj (f%)

100

100

100

100

Opomba: Vsote odstotkov (f%) lahko odstopajo od 100 zaradi zaokroževanja.
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Za preverjanje statistične pomembnosti s pomočjo izračuna razmerja verjetij sem
oblikovala naslednji hipotezi:
H0: Vrednote različnih preučevanih skupin se ne razlikujejo.
H1: Vrednote različnih preučevanih skupin se razlikujejo.

Za preverjanje povezanosti s hi-kvadrat preizkusom velja kriterij, da mora biti
pričakovana vrednost enot 5 ali več. Ker v našem primeru* temu ni zadoščeno,
uporabimo alternativni preizkus, to je razmerje verjetij (Likelihood ratio).
Izračun predstavlja tabela 4.5. (Originalni izpis iz programa SPSS je v prilogi 7.4)
Tabela 4.5: Izračun razmerja verjetij (Likelihood ratio)
Vrednost
hi-kvadrat
razmerje verjetij

g
(število prostostnih stopenj)

p

121,505

16

0,000

135,692

16

0,000

Vrednost razmerja verjetij znaša 135,69 in je statistično značilna na ravni p = 0,000. S
tem zavrnemo ničelno hipotezo. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Lahko potrdimo, da se
vrednote različnih preučevanih skupin razlikujejo. Dokazali smo, da med starostnimi
skupinami obstajajo statistično pomembne razlike v izbranih vrednotah.
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O

TEM,

KAJ

JE

NAJBOLJ

POMEMBNO OTROKOM IN MLADOSTNIKOM
Najprej bom prikazala vrednote, ki so jih odrasli (starši in učitelji) zapisali kot odgovor na
vprašanje: »Kaj menite, da je osnovnošolskim otrokom (razredna stopnja (3. razred)) v
življenju najbolj pomembno?«

Odgovore odraslih bom nato primerjala z dejanskimi vrednotami otrok. Tako bom lahko
ugotavljala, kakšno je ujemanje med predvidevanji odraslih o tem, kaj je otrokom
pomembno ter vrednotami otrok.
Zaradi primerjave z dejanskimi vrednotami otrok, bom prikazala vse odgovore, torej tudi
tiste, ki so bili zastopani le enkrat.
V tabeli 4.6 (f) predstavlja prikaz števila odgovorov in (f%) prikaz odstotka odgovorov.

Tabela 4.6: Mnenje odraslih o tem, kaj je pomembno otrokom
odgovori

(f)

(f%)

družina/starši
igra
prijatelji/vrstniki
šola/ocene
pripadnost/sprejetost med vrstniki
varnost
materialne dobrine
prosti čas
igrače
zabava
ljubezen
pridnost
zadovoljstvo
dobro počutje v razredu
veselje
druženje
skupaj

36
30
25
8
6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
122

29,5
24,6
20,5
6,6
4,9
2,5
2,5
1,6
1,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
100

Opomba: Vsote odstotkov (f%) lahko odstopajo od 100 zaradi zaokroževanja.
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Iz tabele 4.6 lahko razberemo, da je najpogostejši odgovor odraslih na to, kaj je otrokom
pomembno, družina/starši (29,5%). Po mnenju odraslih je otrokom pomembna tudi igra
(24,6%) in prijatelji/vrstniki (20,5%). Kot otrokom pomembno ocenjujejo tudi šolo
(6,6%) in pripadnost/sprejetost med vrstniki (4,9%). V manjši meri so v odgovor navedli
varnost in materialne dobrine (2,5%), še manjkrat pa prosti čas in igrače (1,6%).
Najmanjkrat so zastopani odgovori zabava, ljubezen, pridnost, zadovoljstvo, dobro
počutje v razredu, veselje in druženje (0,8%).
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Graf 4.2: Primerjava zastopanosti vrednot, za katere odrasli menijo, da so pomembne
otrokom, z dejanskimi vrednotami otrok

Iz grafa 4.2 lahko razberemo, da se predvidevanja odraslih ne ujemajo najbolje z
dejanskimi vrednotami otrok. Odrasli so kot pomembno vrednoto otrok izpostavili
družino precej v večjem obsegu kot otroci, prav tako pa tudi igro, ki se kot vrednota otrok
sploh ne pojavi. Enako velja tudi za vrednote pripadnost med vrstniki, varnost, materialne
dobrine, prosti čas, igrače… Vrednota ljubezen je pri otrocih zastopana v nekoliko
večjem obsegu, kot so predvideli starši, prav tako pa tudi šola/ocene ter prijatelji/vrstniki.
Majhno odstopanje je pri vrednotah zabava, pridnost in veselje.
Zanimivo je, da nihče od odraslih ni napisal odgovora zdravje, ki je bil pri otrocih sicer
precej pogosto zastopana vrednota.
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Nadalje prikazujem vrednote, ki so jih odrasli (starši in učitelji) zapisali kot odgovor na
vprašanje: »Kaj menite, da je osnovnošolskim otrokom (predmetna stopnja (9. razred)) v
življenju najbolj pomembno?«

Odgovore odraslih bom nato primerjala z dejanskimi vrednotami mladostnikov. Tako
bom lahko ugotavljala, kakšno je ujemanje med predvidevanji odraslih o tem, kaj je
mladostnikom pomembno ter vrednotami mladostnikov.
Zaradi primerjave z dejanskimi vrednotami mladostnikov, bom prikazala vse odgovore,
torej tudi tiste, ki so bili zastopani le enkrat.
V tabeli 4.7 (f) predstavlja prikaz števila odgovorov in (f%) prikaz odstotka odgovorov.

Tabela 4.7: Mnenje odraslih o tem, kaj je pomembno mladostnikom
odgovori

(f)

(f%)

prijatelji
zabava/uživanje
šola/ocene
pripadnost/sprejetost med vrstniki
svoboda
družina/starši
prosti čas
druženje
zunanji izgled
materialne dobrine
ljubezen
uspeh
interesne dejavnosti
pravičnost/poštenost
zdravje
pridnost
znanje
neomejena raba računalnika
neopravljanje svojih dolžnosti
skupaj

40
19
18
16
10
10
9
9
8
8
4
3
3
2
2
1
1
1
1
165

24,2
11,5
10,9
9,7
6,1
6,1
5,5
5,5
4,8
4,8
2,4
1,8
1,8
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
100

Opomba: Vsote odstotkov (f%) lahko odstopajo od 100 zaradi zaokroževanja.

66

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Krančan; diplomsko delo

Iz tabele 4.7 je razvidno, da je najpogostejši odgovorov odraslih (24,2%), da so prijatelji
mladostnikom v življenju zelo pomembni. Precej odgovorov predstavlja, da je
mladostnikom

pomembna

zabava/uživanje

(11,5%),

šola/ocene

(10,5%)

ter

pripadnost/sprejetost med vrstniki (9,7%). 6,1% odgovorov odraslih je, da sta
mladostnikom pomembna svoboda in družina, 5,5% odgovorov pa prosti čas in druženje.
Sledita zunanji izgled in materialne dobrine (4,8%), nato pa ljubezen (2,4%). Manjkrat
zastopan odgovor je uspeh in interesne dejavnosti (1,8%), še manjkrat pa
pravičnost/poštenost ter zdravje (1,2%). Najmanjkrat zastopani odgovori so pridnost,
znanje, neomejena raba računalnika ter neopravljanje svojih dolžnosti (0,6%).

30

odstotek

25
20
15
10
5
0

vrednote
mnenje odraslih

dejanske vrednote mladostnikov

Graf 4.3: Primerjava zastopanosti vrednot, za katere odrasli menijo, da so pomembne
mladostnikom, z dejanskimi vrednotami mladostnikov

Iz grafa 4.3 lahko razberemo, da se predvidevanja odraslih ne ujemajo najbolje z
dejanskimi vrednotami mladostnikov. Vidimo lahko, da so odrasli kot mladostnikom
pomembne vrednote navedli precej takih, ki se pri mladostnikih sploh niso pojavile. Starši
so kot vrednoto mladostnikov precej pogosto navedli prijatelji, vendar je pri mladostnikih
ta odgovor zastopan nižje. Enako je pri vrednotah zabava, šola. Razberemo lahko, da so
vrednote družina, ljubezen in zdravje pri mladostnikih zastopane precej višje, kot so to
ocenili starši.
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4.1.5 SKLEP IN DISKUSIJA
Glede na prikazane rezultate lahko sklepamo, da se vrednote v različnih razvojnih
obdobjih razlikujejo. Opazili smo, da je pri vsaki od skupin najpogosteje zastopana druga
vrednota; otroci najvišje vrednotijo prijatelje, mladostniki ljubezen, odrasli pa zdravje.
Prav pri teh vrednotah lahko tudi opazimo odstopanje skupin, ki teh vrednot ne navedejo
v enakem obsegu (graf 4.1).
Prav tako se razlike kažejo tudi v tem, da se določene vrednote pojavijo le pri določeni
skupini. Tako so na primer vrednote hrana in pijača ter živali pri otrocih med pogosteje
zastopanimi odgovori, medtem ko ostali dve skupini teh vrednot sploh nista navedli.
Težko rečemo, ali ta dva odgovora resnično odražata vrednoto, vendar je odgovor hrana
in pijača zanimiv z vidika razvojne stopnje učencev, saj so otroci tako navedli izrazito
hedonsko vrednoto, kar pa sicer sovpada z Muskovo razvojno hierarhijo vrednot, ki za to
obdobje predvideva vrednote, povezane s čutnimi dobrinami in potrebami.
Odrasli so kot pomembno vrednoto otrok navedli prijatelje takoj za vrednotama družina
in igra. Zelo zanimivo se mi zdi, da nihče od otrok ni navedel igre, kot pomembne v
njihovem življenju. Sklepam, da so vprašanje razumeli prav z vidika vrednot, saj je bilo
podkrepljeno z ustnim pojasnilom, in so resnično odgovarjali, kaj je tisto, za kar se je
vredno boriti, prizadevati, kar je nekaj vredno. In skoraj vsak otrok bi prijatelje in starše
resnično postavil pred igro v svoji lestvici vrednot.
Razlike v vrednotah različnih razvojnih obdobij se kažejo tudi v izboru vrednot, ki so
tipične le za posamezno starostno skupino, saj so odvisne od načina življenja oziroma
socialne vloge (šola/učenje, služba, šport) in se prav tako ne pojavijo v vseh skupinah.
Ljudje smo namreč nagnjeni k temu, da visoko cenimo tisto, v kar vlagamo svojo energijo
in tudi dvigamo vrednost vsemu tistemu, s čimer se ukvarjamo in za kar se zanimamo.
Ravno to je tudi eden pomembnih razlogov, zakaj prihaja do bistvenih razlik med
starostnimi skupinami že pri samem izboru vrednot.
Glede na rezultate lahko tudi vidimo, da so odrasli navedli precej večje število različnih
vrednot, medtem ko se je najmanj različnih odgovorov pojavilo pri mladostnikih.

Razlike se pojavijo tudi v vrednoti prijatelji, ki so pri otrocih in mladostnikih zastopane

68

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Krančan; diplomsko delo

precej višje kot pri odraslih. Iz tega lahko sklepamo, kako pomembno vlogo igrajo
vrstniki v življenju otrok in mladostnikov in imajo najbrž tudi precej večji vpliv nanje,
kot kasneje na odrasle. Otroci in mladostniki imajo sicer tudi precej več časa za druženje
in prijateljevanja kot odrasli, saj se z vrstniki družijo vsak dan v šoli in na interesnih
dejavnostih.

Prav tako pa je zelo veliko odstopanje tudi pri vrednoti ljubezni, ki je najpogosteje
zastopana vrednota mladostnikov, medtem ko je pri odraslih in otrocih rangirana precej
nižje. To je še posebej zanimivo, saj le 2,4% odgovorov odraslih predstavlja mnenje, da
se ljubezen zdi mladostnikom v življenju pomembna. Prav tako je zanimivo, da 9,7%
odgovorov odraslih pravi, da je pripadnost oz. sprejetost med vrstniki zelo pomembna v
življenju mladostnikov, medtem ko nihče od mladostnikov ni navedel takega odgovora.
Enako velja tudi za zunanji izgled, svobodo, materialne dobrine itd.
Ljubezen, ki se je najpogosteje pojavila kot odgovor mladostnikov, je izrazito moralna
vrednota glede na Muskovo klasifikacijo in to lahko razumemo kot premik od hedonskih
vrednot k moralnim, saj naj bi mladostniki lahko že imeli drugačno lestvico vrednot, ki ni
več tako vezana na čutne ali statusne vrednote. Vendar je temu res tako? Na rezultat, da je
vrednota ljubezni najpogosteje zastopana vrednota pri mladostnikih, lahko gledamo tudi
drugače; morda

je to obdobje prvih ljubezni oziroma zaljubljenosti in se zato

mladostnikom zdi najpomembnejša. Lahko pa, da se mladostniki že precej zavedajo, kaj
naj bi jim moralo biti najpomembnejše (»kaj je prav, da napišem?«) in v skladu s tem
odgovorijo. Mladostniki imajo namreč že razvito moralno razumevanje in presojanje, ki
pa ne predvideva nujno moralnosti v praksi. In tako je težko zagotoviti popolno iskrenost
pri odgovarjanju na vprašanja o vrednotah, saj gre za zelo osebne in zapletene, včasih
celo nezavedne dimenzije človekove osebnosti. Po drugi strani pa menim, da imajo mladi
vendarle zelo močan moralni čut, čut za krivice in tudi čut ljubezni. Kljub temu, da jih
odrasli vidijo kot bolj materialne, osredotočene na svoj videz in pripadnost med vrstniki,
menim, da navsezadnje to ne usmerja in ne vodi izbir in ocen njihovega ravnanja na
prvem mestu. Menim, da mladostniki iskreno visoko vrednotijo družino, prijateljstvo,
ljubezen, srečo in zdravje in ne gre za naučen nabor 'pravih' vrednot.
Rezultati, ki kažejo vrednote odraslih, nam prikazujejo, kako so apolonske vrednote po
Muskovi klasifikaciji že veliko bolj pogosto zastopane, kot pri otrocih in mladostnikih. Že
pri mladostnikih se pojavi pojem iskrenost in ljubezen, toda izrazito moralne vrednote,
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svoboda,

delavnost,

odgovornost,

spoštovanje,

demokratičnost, itd. so bile navedene le pri odraslih. Sklepamo lahko, da se v obdobju
odraslosti človek srečuje z novimi izkušnjami in tudi zahtevami in spremembami, ki
terjajo prilagoditev, zato se tudi bolj zaveda pomembnosti moralnih vrednot – vrednot
dolžnosti in odgovornosti.

Prav tako obdobje odraslosti temelji tudi na boljšem

poznavanju sebe, kritičnem presojanju lastnega življenja in duhovni rasti, toda tudi pri
odraslih ne moremo z gotovostjo trditi, da pri vprašanju o vrednotah ne gre le za težnjo po
socialno zaželenem odgovarjanju.
Razlika v vrednotenju otrok, mladostnikov in odraslih se kaže tudi v odgovoru poštenost,
ki je bila najpogosteje zastopana vrednota odraslih, ni pa bila nikoli navedena s strani
otrok ali mladostnikov.

Zanimiv rezultat se mi zdi vrednota zdravje, za katero bi lahko rekli, da se s starostjo
mnenje o njeni pomembnosti veča. Najbolj se ta vrednota zdi pomembna odraslim, nato
mladostnikom in šele nato otrokom. Tudi to lahko povežemo z življenjskimi izkušnjami,
saj se odrasli bolj zavedajo minljivosti in imajo navadno tudi več zdravstvenih težav kot
otroci, in zato posledično tudi zdravju kot vrednoti dajejo večji pomen. Pri tem je
zanimivo, da odrasli za vrednoto zdravje niso menili, da se zdi otrokom pa tudi
mladostnikom pomembna.
Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v vrednotah otrok, mladostnikov in odraslih
sem uporabila tudi alternativno statistično metodo za Hi-kvadrat preizkus, to je razmerje
verjetij (Likelihood ratio). Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike v
izbranih vrednotah in z manj kot 5% tveganjem lahko potrdimo, da se vrednote različnih
razvojnih obdobjih razlikujejo.
Zaključimo lahko, da se je različnost vrednot med starostnimi skupinami z našo raziskavo
vsekakor pokazala in izrazila. Vprašanje, ki se mi ob tem zastavlja, pa je, ali bi dobila
enake rezultate, če bi vprašanje drugače zasnovala, če bi izbrala drugačen vzorec ali če bi
anketirance neposredno vprašala po vrednotah.

Na podlagi rezultatov in ugotovitev lahko potrdimo 1. hipotezo:
Vrednote se v različnih razvojnih obdobjih razlikujejo.
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MEDGENERACIJSKI PRENOS VREDNOT

4.2.1 STARŠI
Zanimalo me je, za katere vrednote si starši prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi otroci.
(H2: Starši si prizadevajo otrokom privzgojiti predvsem moralne vrednote.)
Najprej bom predstavila, kakšna je po mnenju staršev njihova vloga na področju
oblikovanja vrednot otrok in rezultate prikazala s tabelo.
Vrednote, za katere si starši prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi otroci bom predstavila
v tabeli, nato pa jih razvrstila v kategorije glede na Muskovo klasifikacijo vrednot in
njihov delež prikazala s tortnim diagramom.
S tabelo in grafom bom prikazala tudi odgovore o načinu posredovanja vrednot ter
mnenju staršev o doseganju teh vrednot pri svoji vzgoji.
Prav tako bom grafično prikazala, kakšna je po mnenju staršev vloga učiteljev na
področju oblikovanja vrednot otrok.

Tabela 4.8 prikazuje število odgovorov (f) in odstotke (f%) odgovorov na vprašanje:
»Kakšna je po vašem mnenju vloga staršev na področju oblikovanja vrednot otrok?«
Tabela 4.8: Mnenje staršev o pomembnosti njihove vloge na področju oblikovanja
vrednot otrok
trditev

(f)

(f%)

zelo pomembna
pomembna
malo pomembna
ni pomembna
nikakor ni pomembna
skupaj

37
0
0
0
0
37

100
0
0
0
0
100%

Iz tabele 4.8 lahko razberemo, da se zdi vsem anketiranim staršem (100 %) njihova vloga
na področju oblikovanja vrednot otrok zelo pomembna.
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Tabela 4.9 prikazuje (f) kot prikaz števila odgovorov in (f%) kot prikaz odstotka
odgovorov na vprašanje: »Izpostavite 3 vrednote, za katere si prizadevate, da bi jih
pridobili vaši otroci.«
Tabela 4.9: Vrednote, za katere si starši prizadevajo, da bi jih dobili njihovi otroci
vrednote

(f)

(f%)

poštenost/pravičnost
delovnost
navade/delavnost
spoštovanje

29
15
14
11
8
5
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
108

26,9
13,9
13,0
10,2
7,4
4,6
3,7
2,8
2,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
100

odgovornost
iskrenost
strpnost
vztrajnost
znanje
samospoštovanje
pridnost/prizadevnost
prijateljstvo
občutek za soljudi
solidarnost
dobrota
prijaznost
demokratičnost
poslušnost
zaupanje
resnicoljubnost
samokritičnost
skupaj

Opomba: Vsote odstotkov (f%) lahko odstopajo od 100 zaradi zaokroževanja.

Iz tabele 4.9 je razvidno, da si največ staršev prizadeva otrokom privzgojiti vrednoto
poštenost/pravičnost, ki je kot odgovor zastopana največkrat (26,9%). Pogosto zastopane
so tudi vrednote delavnost (13,9%), spoštovanje (13,0%), odgovornost (10,2%) in
iskrenost (7,4%). Sledita strpnost (4,4%) in vztrajnost (3,7%). Odgovora znanje in
samospoštovanje sta zastopana v enaki meri (2,8%), nekoliko manjkrat pa so se pojavile
vrednote prizadevnost, prijateljstvo, občutek za soljudi, solidarnost in dobrota (1,9%).
Najmanjkrat pojavljene vrednote, za katere si starši prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi

72

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Krančan; diplomsko delo

otroci, pa so prijaznost, demokratičnost, poslušnost, zaupanje, resnicoljubnost in
samokritičnost (0,9%).

moralne vrednote
potenčne vrednote
izpolnitvene vrednote

Graf 4.4: Razvrstitev vrednot, za katere si starši prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi
otroci, glede na Muskovo klasifikacijo vrednot
Če rezultate pogledamo z vidika Muskove klasifikacije vrednot ugotovimo, da je večina
vrednot iz tabele 4.9 moralnega značaja. Med potenčne vrednote lahko prištejemo le
poslušnost, med izpolnitvene pa znanje, resnicoljubnost, samokritičnost in iskrenost,
čeprav bi lahko tudi te vrednote na nek način uvrstili med moralne.
Tortni grafikon nazorno prikazuje, da si starši prizadevajo otrokom privzgojiti predvsem
moralne vrednote (poštenost, delavnost, spoštovanje, odgovornost ipd).

Tabela 4.10: Prikaz načinov, kako starši posredujejo vrednote otrokom
način posredovanja vrednot

(f)

(f%)

razlaga/pogovor
zgled
knjiga
kazni in nagrade
skupaj

24
23
1
1
49

49,0
46,9
2,0
2,0
100

Opomba: Vsote odstotkov (f%) lahko odstopajo od 100 zaradi zaokroževanja.
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Graf 4.5: Prikaz načinov, kako starši posredujejo vrednote otrokom
Iz tabele 4.10 in grafa 4.5 lahko razberemo, da sta najpogostejša načina staršev za
posredovanje vrednot otrokom pogovor/razlaga (49%) ter zgled (46,9%). Le 2%
odgovorov je predstavljalo tudi druge načine; preko knjige in preko kazni in nagrad.

Tabela 4.11: Mnenje staršev o tem, ali dosegajo želene vrednote pri svoji vzgoji
odgovor

(f)

(f%)

da
ne
ne vem
skupaj

25
5
7
37

67,6
13,5
18,9
100

Iz tabele 4.11 je razvidno, da je več kot polovica staršev (67,6%) mnenja, da dosega
želene vrednote pri svoji vzgoji. 13,5% staršev meni, da želenih vrednot ne dosegajo,
nekaj več (18,9%) pa jih je navedlo odgovor ne vem.
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Graf 4.6 prikazuje odstotke (f%) odgovorov na vprašanje: »Kakšna je po vašem mnenju
vloga učiteljev na področju oblikovanja vrednot otrok?«

zelo pomembna

pomembno

malo pomembno

5%
38%
57%

Graf 4.6: Mnenje staršev o pomembnosti vloge učiteljev na področju oblikovanja
vrednot otrok
Prikazani grafikon prikazuje, da 57% staršev meni, da je vloga učitelja na področju
oblikovanja vrednot otrok zelo pomembna. Manj kot polovica staršev (38%) pa je vlogo
učiteljev pri oblikovanju vrednot ocenilo kot zgolj pomembno. Le 5% staršev je mnenja,
da je vloga učiteljev malo pomembna. Nihče od anketiranih ni izbral odgovora ni
pomembna in nikakor ni pomembna.

4.2.2 SKLEP IN DISKUSIJA
Glede na prikazane rezultate smo ugotovili, da si starši prizadevajo privzgojiti svojim
otrokom predvsem moralne vrednote. Ugotovili smo, da je bilo največ navedenih vrednot
moralnega značaja glede na Muskovo klasifikacijo vrednot. Poštenost/pravičnost, ki je
sicer tudi visoko zastopana osebna vrednota odraslih, je bil najpogosteje zastopan
odgovor (26,9%), kar pomeni, da si kar 78,4 % anketiranih staršev prizadeva, da bi
njihovi otroci pridobili tovrstno vrednoto.
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Pri tem se lahko spomnimo na poglavje o vplivu družine kot prve posredovalke vrednot
ter na njene zavedne in nezavedne vzgojne vplive, kjer smo omenjali tudi to, da morajo
starši sami delovati po vrednotah, za katere želijo, da bi jih pridobili njihovi otroci. Glede
na to, da odrasli po naših raziskavah poštenost visoko vrednotijo, praviloma tudi ne bi
smeli imeti težav pri posredovanju te vrednote otrokom.
Raziskali smo tudi načine, s katerimi starši posredujejo te vrednote otrokom in ugotovili,
da jih največ uporablja razlago oziroma pogovor kot način za posredovanje. Če se zopet
ustavimo pri poglavju o družini, lahko ugotovimo, da je to manj učinkovit pristop za
prenos vrednot na otroke in je poimenovan tudi moraliziranje. Toda ko so starši zapisali
odgovor pogovor, se je ta lahko nanašal na zelo specifične situacije, kjer je včasih
pogovor tudi edini način za doseganje določenega cilja in ne moremo trditi, da so starši s
tem mislili moraliziranje. Veliko jih je najbrž mislilo tudi pogovor v smislu konkretne
situacije, ki se zgodi in jo nato starši rešijo z otrokom preko pogovora.
Toda za vrednote, ki so jih starši najpogosteje navedli (poštenost, delavnost, spoštovanje,
odgovornost…), se mi zdi, da pogovor ni najboljši način za posredovanje vrednot, saj je
večina moralnih vrednot precej abstraktnih in jih morajo otroci usvojiti preko lastnih
izkušenj in preko vzora oz. zgleda. Prav zgled pa je kot način za posredovanje želenih
vrednot na otroke navedlo 62,2% staršev. Čeprav so starši napisali več različnih
poimenovanj za zgled (sama ravnam tako, poskušam biti vzor svojim otrokom itd.),
predvidevam, da se ti starši zavedajo pomembnosti lastnega zgleda glede oblikovanja
vrednot otrok.
Zanimivo se mi zdi, da nihče od staršev ni navedel igre ali raznih dejavnosti, gledanje
risank z moralno vsebino, branje poučnih pravljic ipd. kot načina za posredovanje
vrednot. Edina načina poleg pogovora in zgleda sta bila preko knjige in s kaznovanjem in
nagrajevanjem. Kaznovanje kot pristop je morda primerno za mlajše otroke, vendar je po
mojem mnenju na dolgi rok zelo neuspešna strategija učenja vrednot, saj otrok ravna v
skladu z vrednotami le v strahu pred kaznovanjem in dejanja presoja le glede na
posledice. In težko rečemo, da je neko dejanje storil zaradi lastnega prepričanja, da je
tako prav, ampak le zaradi posledic, ki ga zaradi dejanja čakajo.
Kakorkoli, več kot polovica (67,6%) staršev je mnenja, da dosegajo želene vrednote pri
svoji vzgoji, medtem ko jih le 13,5% meni, da jih ne dosega. 18,9 % staršev ni bilo
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prepričanih o doseganju želenih vrednot pri otrocih, kar je povsem naravno, saj je bilo to
vprašanje precej težavno. Starši namreč ne morejo biti nikoli povsem prepričani, ali so
njihovi otroci usvojili vse vrednote, za katere so si oni prizadevali, da bi jih posredovali,
prav tako pa ne morejo poznati celotnega vrednostnega sistema otrok. Starši lahko
doseganje vrednot pri vzgoji le ocenjujejo na podlagi odnosa s svojimi otroki in
opazovanja otrokovih dejanj, reakcij, prizadevanj, vedenja itd. v konkretnih situacijah.
Starši se zavedajo pomembnosti svoje vloge na področju oblikovanja otrok, saj so si bili
vsi enotni v mnenju, da je njihova vloga zelo pomembna. Nekoliko manj staršev (57%) je
bilo enakega mnenja glede pomembnosti učiteljev na tem področju. 38% jih namreč
meni, da je vloga učiteljev zgolj pomembna, 5% pa jih celo meni, da je vloga učiteljev
malo pomembna. Tega staršem nikakor ne gre zameriti, saj so navsezadnje oni največji
zgled in vzor svojim otrokom in imajo pravico, da izbirajo vrednote v skladu s katerimi
vzgajajo svoje otroke. Prav tako pa se tudi učitelji mnogokrat vzgojnih ciljev zavedajo le
v teoriji, medtem ko v praksi težje dosežejo večje vzgojne vplive na področju vrednot.
Zaključimo lahko z mislijo, da je vloga staršev še kako pomembna pri oblikovanju
vrednot in stališč otrok. Toda, če se spomnimo poglavja o predpostavki o vzgoji, se
moramo obenem zavedati, da so tudi otroci samostojna bitja, ki imajo svojo osebnost in
lasten vrednostni sistem, zato imajo tudi pravico, da se sami odločajo za vrednote.
Navsezadnje bodo le tiste vrednote, ki jih bodo sami izbrali, resnično njihove in
ponotranjene. Še posebej to velja za moralne vrednote, katerih usvajanje je po mojem
mnenju precej dolgotrajen proces in včasih zahteva precej izkušenj, vzponov in padcev in
včasih tudi napačno izbranih poti v življenju. To, da človek postane dober, pošten,
odgovoren itd. je težko, če ne nemogoče doseči le z načrtno in zavestno vzgojo. Po
mojem mnenju morajo starši zaupati svojemu otroku, ga usmerjati in mu ne vsiljevati
vrednot na katere sam ni pripravljen, obenem pa tudi verjeti v moč trajnih vrednot, ki so
del naše narave. Tako otrok, kot tudi mladostnik, po svoji notranji nujnosti namreč išče
vrednote in življenjski smisel, družina pa mu mora biti pri tem v oporo.

Na podlagi rezultatov in ugotovitev lahko potrdimo 2. hipotezo:
Starši si prizadevajo otrokom privzgojiti predvsem moralne vrednote.
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4.2.3 UČITELJI
Zanimalo me je, za katere vrednote si učitelji prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi
učenci.
(H3: Osnovnošolski učitelji si prizadevajo učencem privzgojiti predvsem moralne
vrednote.)
Najprej bom predstavila, kakšna je po mnenju učiteljev njihova vloga na področju
oblikovanja vrednot otrok in rezultate prikazala s tabelo.
Vrednote, za katere si učitelji prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi učenci bom
predstavila v tabeli, nato pa jih razvrstila v kategorije glede na Muskovo klasifikacijo
vrednot in njihov delež prikazala s tortnim diagramom.
S tabelo in grafom bom prikazala tudi odgovore o načinu posredovanja vrednot ter
mnenju učiteljev o doseganju teh vrednot pri svojem delu v razredu. Nekaterih načinov,
ki so jih kot odgovor na odprto vprašanje navedli učitelji, nisem želela napačno
kategorizirati, zato sem nekatere precej podobne odgovore pustila kot samostojne
kategorije.
Prav tako bom grafično prikazala, kakšna je po mnenju učiteljev vloga staršev na
področju oblikovanja vrednot otrok.
Tabela 4.12 prikazuje število odgovorov (f) in odstotke (f%) odgovorov na vprašanje:
»Kakšna je po vašem mnenju vloga učiteljev na področju oblikovanja vrednot otrok?«
Tabela 4.12: Mnenje učiteljev o pomembnosti njihove vloge na področju oblikovanja
vrednot otrok
trditev

(f)

(f%)

zelo pomembna
pomembna
malo pomembna
ni pomembna
nikakor ni pomembna
skupaj

21
12
1
0
0
34

61,8
35,3
2,9
0
0
100%
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Iz tabele 4.12 lahko razberemo, da več kot polovica učiteljev (61,8%) svojo vlogo na
področju oblikovanja vrednot otrok označuje kot zelo pomembno. 35,3% učiteljev je
mnenja, da je njihova vloga zgolj pomembna. Le 2,9% pa jih meni, da je njihova vloga
malo pomembna. Nobenemu od učiteljev se ne zdi njegova vloga nepomembna.
Tabela 4.13 prikazuje (f) kot prikaz števila odgovorov in (f%) kot prikaz strukturnega
odstotka odgovorov na vprašanje: »Izpostavite 3 vrednote, za katere si prizadevate, da bi
jih pridobili vaši učenci?«
Tabela 4.13: Vrednote, za katere si učitelji prizadevajo, da bi jih dobili njihovi učenci
vrednote

(f)

(f %)

delavnost/delovne navade
poštenost/pravičnost
odgovornost
spoštovanje
prijateljstvo
strpnost
samospoštovanje
znanje
solidarnost
enakost
iskrenost
resnicoljubnost
pridnost
upoštevanje dogovorov in pravil
vljudnost
zaupanje vase
vztrajnost
demokratičnost
ljubezen
potrpežljivost
točnost
prijaznost
skupaj

18
15
15
13
9
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
99

18,2
15,2
15,2
13,1
9,1
5,1
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
100

Opomba: Vsote odstotkov (f%) lahko odstopajo od 100 zaradi zaokroževanja.

Iz tabele 4.13 je razvidno, da je najpogosteje navedena vrednota, za katero si učitelji
prizadevajo, da bi jo pridobili učenci, vrednota delavnost/delovne navade (18,2%).
Pogosto je bil zastopan tudi odgovor poštenost/pravičnost in odgovornost (15,2%). Sledi
spoštovanje, ki je zastopano v 13,1%. Manj pogosto so kot odgovor navedli prijateljstvo
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(9,1%) in strpnost (5,1%). 3,0% odgovorov je bilo samospoštovanje in znanje kot tista
vrednota, za katero si prizadevajo, da bi jo pridobili učenci, le 2,0% odgovorov pa je bilo
solidarnost, enakost, iskrenost in resnicoljubnost. Najmanjkrat (1,0%) so zastopane
vrednote pridnost, upoštevanje pravil in dogovorov, vljudnost, zaupanje vase, vztrajnost,
demokratičnost, ljubezen, potrpežljivost, točnost in prijaznost.

moralne vrednote
potenčne vrednote
izpolnitvene vrednote

Graf 4.7: Razvrstitev vrednot, za katere si učitelji prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi
učenci, glede na Muskovo klasifikacijo vrednot
Z vidika Muskove klasifikacije vrednot lahko ugotovimo, da je večina vrednot, za katere
si učitelji prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi učenci, moralnega značaja. Med
potenčne vrednote lahko prištejemo le upoštevanje dogovorov in pravil, vljudnost in
točnost, med izpolnitvene pa znanje, iskrenost, resnicoljubnost in zaupanje vase, čeprav
bi lahko tudi te vrednote na nek način uvrstili med moralne. Meja med moralnimi in
izpolnitvenimi vrednotami je včasih precej majhna, prav tako je težko uvrstiti točnost in
vljudnost, vendar jih lahko povežemo z legalističnimi potenčnimi vrednotami, ki
predstavljajo vrednote spoštovanja zakonov in reda.
Tortni grafikon nazorno prikazuje, da si učitelji prizadevajo otrokom privzgojiti predvsem
moralne vrednote (delavnost, poštenost, odgovornost, spoštovanje, prijateljstvo ipd).
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Tabela 4.14: Prikaz načinov, kako učitelji posredujejo vrednote učencem
način posredovanja
vrednot

(f)

(f%)

pogovor/razlaga
zgled
igre
dejavnosti/aktivnosti
delo v razredu/učna snov
delo v skupinah
socialne igre
opozarjanje
kazni in nagrade
konkretne situacije
pohvale
dosledno delo
z zaupanjem
pošten odnos
skupaj

24
9
7
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
67

35,8
13,4
10,4
7,5
6,0
6,0
4,5
4,5
3,0
3,0
1,5
1,5
1,5
1,5
100

Opomba: Vsote odstotkov (f%) lahko odstopajo od 100 zaradi zaokroževanja.

40
35

odstotek

30
25
20
15
10
5

0

način posredovanja vrednot

Graf 4.8: Prikaz načinov, kako učitelji posredujejo vrednote učencem
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Iz tabele 4.14 in grafa 4.8 lahko razberemo, da sta najpogostejša načina učiteljev za
posredovanje vrednot učencem pogovor/razlaga (35,8%), sledi zgled (13,4%) in igre
(10,4%).

Nekoliko

manjši

delež

odgovorov

predstavlja

(7,5%)

način

dejavnosti/aktivnosti, še manj pa način preko učne snovi in dela v skupinah (6,0%).
Socialne igre in opozarjanje je kot način zapisalo 4,5% učiteljev. Manj zastopani so
odgovori kazni in nagrade ter konkretne situacije (3,0%), najmanjkrat pa so bili kot način
za doseganje vrednot navedeni odgovori pohvale, dosledno delo, zaupanje in pošten
odnos (1,5%).
Tabela 4.15: Mnenje učiteljev o tem, ali dosegajo želene vrednote pri svojem delu v
razredu
odgovor

(f) število odgovorov

(f %) odstotek odgovorov

da
ne
ne vem
skupaj

24
6
2
34

76,5
17,6
5,9
100

Iz tabele 4.15 je razvidno, da je večina učiteljev (76,5%) mnenja, da dosega želene
vrednote pri svojem delu v razredu. 17,6% učiteljev meni, da želenih vrednot ne dosega,
le 5,9% pa jih je navedlo odgovor ne vem.
Graf 4.9 prikazuje strukturne odstotke (f%) odgovorov na vprašanje: »Kakšna je po
vašem mnenju vloga staršev na področju oblikovanja vrednot otrok?«

15%

zelo pomembna
pomembna
85%

Graf 4.9: Mnenje učiteljev o pomembnosti vloge staršev na področju oblikovanja
vrednot otrok
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Prikazani tortni grafikon prikazuje, da 85% učiteljev meni, da je vloga staršev na
področju oblikovanja vrednot otrok zelo pomembna. Zelo malo učiteljev (15%) pa je
vlogo staršev pri oblikovanju vrednot otrok ocenilo kot zgolj pomembno.

4.2.4 SKLEP IN DISKUSIJA
Glede na prikazane rezultate je lepo vidno, da tudi učitelji želijo učencem privzgojiti
oziroma posredovati predvsem moralne vrednote. Ugotovili smo, da je bilo največ
navedenih vrednot moralnega značaja glede na Muskovo klasifikacijo vrednot, največkrat
zastopan odgovor pa je bil delavnost/delavne navade (18,2%), prav tako pogosta
odgovora sta bila tudi poštenost/pravičnost in odgovornost (15,2%).
V poglavju o šoli in vrednotah v vzgojno-izobraževalnem procesu smo omenili, da
osnovna šola vključuje tako izobraževalne kot tudi vzgojne dimenzije družbene morale in
individualne etike, kar pomeni, da z mnogimi vzgojnimi dejavniki in vzgojnim
konceptom teži k realizaciji vnaprej opredeljenih vzgojnih ciljev oziroma vrednot. Iz
rezultatov lahko predvidevamo, da učitelji poznajo vrednote, ki jih določajo temeljni
dokumenti v vzgoji in izobraževanju, ter v skladu z njimi učence tudi vzgajajo. Lahko bi
rekli, da moralne vrednote, za katere si učitelji prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi
učenci, izražajo tudi splošne, trajne, družbeno sprejete vrednote, ki so povezane z
družbenimi normami in na nek način težijo k vzgoji t.i. »vzornih učencev«.
Pri ugotavljanju, na kakšen način učitelji posredujejo te vrednote učencem pri svojem
delu v razredu, smo dobili zelo raznolike odgovore, med drugim tudi zato, ker je bilo
vprašanje odprtega tipa, metod za vzgojno delo v šoli pa je zelo veliko. Glede na
rezultate, je najpogostejša metoda za doseganje vrednot tudi pri učiteljih pogovor/razlaga
(35,8%), kar pa ni nič nenavadnega, saj se nanaša lahko na samo razlago v okviru
določene učne teme, ki posredno ali neposredno nakazuje na vrednote ali nosi neko
moralno sporočilnost. Menim, da učitelji razlago/pogovor kot moraliziranje uporabljajo le
v primerih, ko rešujejo konflikte ali ko s tem na nek način kaznujejo oziroma grajajo
učenca zaradi neprimernega vedenja.
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Učitelji so navedli precej več načinov kot starši, kar je razumljivo, saj poznajo in
prakticirajo več vrst metod za dosego vzgojnih smotrov, ki so lahko del učne snovi,
didaktičnih in socialnih iger ali kakšnih drugih šolskih aktivnosti. Poleg tega pa učitelj
lahko v razredu ves čas spremlja otrokovo druženje z vrstniki, komuniciranje,
uveljavljanje in tudi konfliktne situacije, ki odpirajo učitelju možnosti za usmerjanje
učencev k pravim vrednotam in moralnemu učenju.
V poglavju o šoli in vrednotah smo nekaj povedali tudi o vlogi in mestu vrednot v šoli,
vendar zakaj je vključenost le-teh v učne načrte na nek način še vedno problematična? Po
mojem mnenju se odgovor skriva v subjektivnosti vrednotenja, pri tem mislim predvsem
na vrednote učiteljev, ki se izražajo preko njihovega pedagoškega dela. Ljudje smo si
različni in tako se tudi učitelji v svojem značaju lahko precej razlikujejo in posledično
različno vrednotijo določene stvari. Že, da dobro poznajo vrednote, ki jih kurikulum
predvideva, toda, če v njihovi lestvici te vrednote niso visoko zastopane, bo njihovo
vzgojno delo manj uspešno, kot sicer. Pri tem se mi zdi zelo pomembna osebnost učitelja,
ki mora biti predvsem načelen in moralen človek. To ne pomeni, da od otrok zahteva le
strogo moralno vedenje, ampak da vrednote, ki jih posreduje, tudi sam živi in jih doživlja
kot svoje lastne osebne cilje. Učitelji namreč vrednot ne prenašajo le na ravni pouka,
ampak tudi s svojim pristopom in prepričanji, ki jih hote ali ne, prenašajo na učence.
Glede na to, da je precej učiteljev kot način za posredovanje vrednot zapisalo zgled
(13,4%), se mi zdi, da se jih večina zaveda pomembnosti vloge svoje osebnosti in
odgovornosti učitelja na vzgojnem področju.
Ugotovili smo tudi, da večina učiteljev (76,5%) meni, da dosega želene vrednote pri
svojem delu v razredu, 17,6% učiteljev pa je mnenja, da želenih vrednot ne dosega. 5,9%
pa jih ni prepričanih o doseganju želenih vrednot pri učencih. Tako kot starši, tudi učitelji
o doseganju vrednot nikoli ne morejo biti povsem prepričani, saj se vrednot ne da
izmeriti, oceniti ali kakorkoli drugače prepoznavati kot preko opazovanja otrokovih
odzivov, dejavnosti, komuniciranja in podobno. Lahko pa pri specifičnih učnih temah,
konfliktnih situacijah, izražanju kritičnega mišljenja ipd. ugotavljajo na kakšni poti so
učenci, da usvojijo vrednote, za katere si učitelji prizadevajo, da bi jih pridobili.
Učitelji si v mnenju o pomembnosti njihove vloge na področju oblikovanja vrednot otrok
niso povsem enotni. Več kot polovica učiteljev (61,8%) svojo vlogo označuje kot zelo
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pomembno, 35,3% učiteljev pa je mnenja, da je njihova vloga zgolj pomembna. Med
anketiranci je bilo nekaj učiteljev (2,9%) celo mnenja, da je njihova vloga malo
pomembna.
Sklepamo lahko, da svoje vloge ne ocenjujejo enotno kot zelo pomembne zato, ker se
zavedajo, da je družina navsezadnje le tisti socializacijski dejavnik, ki najbolj vpliva na
vrednotenje otrok. Kar 85% učiteljev je mnenja, da je vloga staršev na področju
oblikovanja vrednot otrok zelo pomembna, le 15% pa je vlogo ocenilo kot zgolj
pomembno.
Predvidevam, da včasih zaradi razlik med vrednotami določene družine in vrednotami
šole lahko prihaja do nasprotij in v takih primerih učitelji občutijo nemoč na področju
vzgojnih vplivov, prav tako pa ne želijo otroku vsiljevati vrednot, ki so drugačne od tistih,
ki jih je vajen v družinskem krogu.
A vendar menim, da se mora učitelj vselej zavedati odgovornosti in pomembnosti svoje
vloge na področju oblikovanja vrednot otrok, saj se njegov vpliv lahko izrazi tudi kasneje,
ko otrok ni več njegov učenec. Poleg tega je njegova službena dolžnost, da otroke
usmerja v vrednote, ki so del vizije šole. Kot učitelj prevzema odgovornost, da otroke
vpeljuje v nenehno spreminjajoči se svet in sooblikuje polje vrednot mlade generacije.

Na podlagi rezultatov in ugotovitev lahko potrdimo 3. hipotezo:
Učitelji si prizadevajo učencem privzgojiti predvsem moralne vrednote.
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4.3 VPLIV NA VREDNOTE OTROK
Predstavila bom še mnenje otrok, mladostnikov, staršev in učiteljev o tem, kdo ima
največji vpliv na oblikovanje vrednot posameznika. Rezultate bom prikazala s tabelami in
grafi.

Tabela 4.16: Mnenje otrok o tem, kdo najbolj vpliva na njihovo mnenje o tem, kaj je v
življenju pomembno
odgovor

(f) število odgovorov

(f %) odstotek odgovorov

starši
učitelji
prijatelji
sestra
cela družina
knjige
skupaj

31
3
2
1
1
1
39

79,5
7,7
5,1
2,6
2,6
2,6
100

knjige
celotna družina
sestra
prijatelji

učitelji
starši
0

20

40

60

80

100

odstotek

Graf 4.10: Mnenje otrok o tem, kdo najbolj vpliva na njihovo mnenje o tem, kaj je v
življenju pomembno
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Iz tabele 4.16 in grafa 4.10 lahko razberemo, da največ otrok (79,5%) meni, da so starši
tisti, ki najbolj vplivajo na njihovo mnenje o tem, kaj je v življenju pomembno. Precej
manj (7,7%) jih meni, da so to učitelji in le 5,1% anketiranih otrok je mnenja, da najbolj
vplivajo prijatelji. Odgovori sestra, cela družina in knjige pa so bili zastopani najmanjkrat
(2,6%).

Tabela 4.17: Mnenje mladostnikov o tem, kdo najbolj vpliva na njihovo mnenje o tem,
kaj je v življenju pomembno
odgovor

(f) število odgovorov

(f %) odstotek odgovorov

starši
prijatelji
nihče
skupaj

22
12
3
37

59,5
32,4
8,1
100

nihče

prijatelji

starši
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Odstotek

Graf 4.11: Mnenje mladostnikov o tem, kdo najbolj vpliva na njihovo mnenje o tem, kaj
je v življenju pomembno
Iz tabele 4.17 in grafa 4.11 lahko razberemo, da več kot polovica mladostnikov (59,5%)
meni, da so starši tisti, ki najbolj vplivajo na njihovo mnenje o tem, kaj je v življenju
pomembno. 32,4% anketiranih mladostnikov je mnenja, da najbolj vplivajo prijatelji, le
8,1% pa jih meni, da na njihovo mnenje o tem, kaj jim je v življenju pomembno, ne
vpliva nihče.
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Tabela 4.18: Mnenje učiteljev o tem, kdo najbolj vpliva na mnenje učencev o tem, kaj je
v življenju pomembno
odgovor

(f) število odgovorov

(f %) odstotek odgovorov

starši
prijatelji
skupaj

23
11
34

67,6
32,4
100

.

vrstniki

starši
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Odstotek

Graf 4.12: Mnenje učiteljev o tem, kdo najbolj vpliva na mnenje učencev o tem, kaj je v
življenju pomembno

Iz tabele 18 in grafa 12 lahko razberemo, da precej učiteljev (67,6%) meni, da so starši
tisti, ki najbolj vplivajo na mnenje njihovih otrok o tem, kaj je v življenju pomembno.
32,4% anketiranih učiteljev pa je mnenja, da najbolj vplivajo vrstniki.
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Tabela 4.19: Mnenje staršev o tem, kdo najbolj vpliva na mnenje njihovih otrok o tem,
kaj je v življenju pomembno

odgovor

(f) število odgovorov

(f %) odstotek odgovorov

starši
prijatelji
skupaj

34
3
37

91,9
8,1
100

.

vrstniki

starši
0,0

20,0

40,0
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100,0
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Graf 4.13: Mnenje staršev o tem, kdo najbolj vpliva na mnenje njihovih otrok o tem,
kaj je v življenju pomembno

Iz tabele 19 in grafa 13 lahko razberemo, da večina staršev (91,9%) meni, da so prav oni
tisti, ki najbolj vplivajo na mnenje njihovih otrok o tem, kaj je v življenju pomembno.
Zelo malo (8,1%) anketiranih staršev pa je mnenja, da najbolj vplivajo vrstniki.
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4.3.1 SKLEP IN DISKUSIJA
Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da je najpogostejše mnenje vseh anketiranih
skupin, da imajo največji vpliv starši. Takega mnenja je 79,5% otrok, 59,5%
mladostnikov, 67,6% učiteljev in kar 91,9% staršev.
Glede na rezultate so si starši najbolj enotni v mnenju, da sami najbolj vplivajo na
vrednote otrok. Kar 91,9% jih je namreč svojo vlogo označilo kot najbolj pomembno pri
vplivanju na mnenje njihovih otrok o tem, kaj je v življenju pomembno. Zelo majhen
odstotek staršev (8,1%) je poudarilo vpliv vrstnikov, medtem ko pa 32,4% učiteljev meni,
da so ravno ti tisti, ki najbolj vplivajo.
Sklepam, da se v nasprotju z učitelji, starši morda premalo zavedajo vpliva vrstnikov na
vrednote njihovih otrok in na tem mestu se lahko še enkrat spomnimo na poglavje o
predpostavki o vzgoji, ki govori o tem, kako starši večkrat precenjujejo svoj vpliv na
otroka in da skupina vrstnikov še kako vpliva na to, katere vrednote bo otrok usvojil in
kaj bo njegov ideal. Res pa je, da so starši tisti, ki otroku oblikujejo temelje, na katerih
gradi svoj sistem vrednot, na podlagi katerih pa si prijatelje tudi selektivno izbira. Po
mnenju Harrisove (2007) adolescenco pogosto opisujejo kot obdobje prilagajanja, ko so
ljudje najbolj dovzetni za vplive vrstnikov. Vendar , kot pravi, so ljudje dovzetni za
vplive vrstnikov pri vseh starostih.
Da imajo vrstniki na posameznika najmočnejši vpliv v obdobju adolescence, nam kažejo
tudi rezultati anketiranih mladostnikov. 32,4% jih namreč meni, da njihovi prijatelji
najbolj vplivajo na to, kaj se jim zdi v življenju pomembno. Na prvo mesto še vedno
postavljajo starše, vendar v precej manjšem odstotku (59,5%) kot otroci (79,5%). V
odgovoru, da na njihove vrednote ne vpliva nihče (8,1%), pa se jasno kaže tudi njihov
uporniški duh.
Kdo zares najbolj vpliva na mladostnike, je težko reči. Čeprav odgovori prikazujejo zgolj
mnenje mladostnikov o tem, kdo najbolj vpliva na njihove vrednote, pa na podlagi
rezultatov lahko sklepamo, čigav zgled mladostniki cenijo in kdo vse je v njihovem svetu
tisti, po katerem povzemajo vrednote. Mladostniki vsekakor prinesejo vrednote družine v
skupino svojih prijateljev, prav tako pa tudi v družino prinašajo nove, ki jih prevzemajo

90

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Petra Krančan; diplomsko delo

od svojih vrstnikov. Prav zaradi tega pride tudi do generacijskega konflikta v vrednostnih
usmeritvah, kar pa ni nič nenavadnega.
Pri otrocih je bilo zastopano največ različnih odgovorov, ki se pri drugih skupinah niso
pojavili. Edini so v odgovor zapisali cela družina, s čimer so najbrž mislili na vpliv vseh
družinskih članov, ne le staršev. Prav tako se je pojavil odgovor sestra in knjige, nekaj
(7,7%) pa jih je mnenja, da so učitelji tisti, ki najbolj vplivajo na njihovo mnenje o tem,
kaj je v življenju pomembno. Vpliv vrstnikov je pri otrocih nedvomno manjši, a ga
vendar ne gre zanemariti. Vseeno pa menim, da so v obdobju otroštva starši tisti, ki imajo
največji vpliv na vrednotenje otrok.
Kakorkoli, otroci in mladostniki vrednote spoznavajo prek zelo različnih socializacijskih
dejavnikov. Naučene vrednote, ki jih je otrok ali mladostnik povzel prek družine, bo
preizkušal v različnih življenjskih situacijah in okoljih, ki pa so lahko drugačna od
družinskih. Lahko se zgodi, da se te naučene vrednote ne obnesejo in zato tudi začnejo
zgubljati pomen, saj niso bile ponotranjene.
Ob koncu lahko še enkrat poudarimo, da so resnično ponotranjene le tiste vrednote, za
katere se sami odločimo, ne glede na to, kdo vse si prizadeva, da bi nam jih privzgojil.
Ponotranjene vrednote so tiste, ki resnično postanejo del nas, s katerimi se enačimo in jih
doživljamo kot tisto, za kar se je vredno boriti in prizadevati.
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5 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem že večkrat zapisala, da so vrednote pomemben del naše
osebnosti. Pomembne so, ker na podlagi njih ocenjujemo različne stvari, dejanja in pojave
in presojamo, kaj je dobro, pomembno in kaj je prav. Vrednote nam pomenijo smerokaz,
so vodila, po katerih naj bi uravnavali svoje življenje in odnose z drugimi (Musek, 1993).
Ko sem začela raziskovati, kaj vrednote sploh so in na kaj vse vplivajo, sem ugotovila,
kako pomembno vlogo imajo v našem življenju. Z raziskovanjem in prebiranjem
literature o vrednotah se je moje zanimanje za vrednote še povečalo, saj sem ugotovila, da
na nek način dajejo smisel našemu bivanju, a vendar se mi zdi, da se ljudje še vedno
premalo zavedamo njihove pomembnosti, kljub temu, da se o njih vse več govori in piše.
Vrednote so me zanimale tudi zato, ker sem kot pripadnica y generacije priča nenehnemu
spreminjanju vrednostnega sistema naše družbe, kateremu se tudi očita, da tradicionalne
in velike vrednote, ki temeljijo na etičnih načelih, izginjajo, zamenjujejo pa jih nove, ki so
bolj usmerjene v posameznika in materialnost. Pisanje diplomskega dela me je
spodbudilo tudi k razmišljanju

o lastnih vrednotah, o tem, kako vplivajo na moje

življenje in o tem, kako jih bom kot bodoča učiteljica vključevala v svoje pedagoško delo.
V diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na vrednote v različnih razvojnih
obdobjih ter na medgeneracijski prenos vrednot. Pri tem me je najbolj zanimalo, kako se
vrednote spreminjajo skozi življenje posameznika in kdo oz. kaj je tisto, ki najbolj vpliva
na naš vrednostni sistem.

Najprej sem predstavila, kaj vrednote sploh so. Ugotovila sem, da se povezujejo z veliko
različnimi psihološkimi pojmi ter da nanje lahko gledamo tako iz filozofskega, kot tudi
sociološkega in psihološkega vidika.
V teoretičnem delu diplomskega dela sem se osredotočila tudi na oblikovanje vrednot in
podrobneje predstavila tri dejavnike, ki vplivajo na razvoj vrednot posameznika; družina,
šola ter vrstniki. Seveda na oblikovanje vrednot vpliva še mnogo drugih dejavnikov,
vendar njihovega vpliva nisem podrobneje predstavila.
Dotaknila sem se tudi tem o moralnih vrednotah ter vzgoji za vrednote. Nato sem se
osredotočila še na vrednote v različnih življenjskih obdobjih, kjer sem predstavila
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ugotovitve raziskav, ki so preverjale vrednote skozi različna razvojna obdobja.
teoretičnem delu sem preučila še

V

medgeneracijski prenos vrednot ter zaključila z

aktualno temo o krizi vrednot.
Po dokaj obsežni teoretski podlagi, sem se lotila raziskovanja. Najprej sem želela
prikazati, kako se vrednote v različnih razvojnih obdobjih razlikujejo. Raziskala sem
vrednote treh starostnih skupin (otrok, mladostnikov in odraslih) in ugotovila, da se
razlikujejo. Rezultati so pokazali, da je bila v vsaki starostni skupini najpogosteje
zastopana druga vrednota. Ugotovila sem, da otroci najvišje vrednotijo prijatelje,
mladostniki ljubezen, odrasli pa zdravje. Razlike so se pokazale tudi v tem, da nekatere
vrednote, niso bile zastopane v enakem deležu pri vseh starostnih skupinah, prav tako pa
so se določene vrednote pojavile le pri določeni skupini, medtem ko jih drugi sploh niso
navedli. To so predvsem vrednote, ki so odvisne od načina življenja oziroma socialne
vloge (npr. šola/učenje, služba, šport). S pomočjo izračuna razmerja verjetij (Likelihood
ratio) oziroma statistično pomembnih razlik sem ugotovila, da med starostnimi skupinami
obstajajo statistično pomembne razlike v izbranih vrednotah.
Pri raziskavi sem dobila dokaj pričakovane rezultate in potrdila hipotezo, da se vrednote v
različnih razvojnih obdobjih razlikujejo. Na razlike vpliva tudi različna zrelost
anketirancev, saj so mlajši učenci še na stopnji konkretno logičnega razmišljanja.
Prav tako sta se potrdili predvidevanji, da si tako starši, kot tudi učitelji prizadevajo
otrokom/učencem

privzgojiti

predvsem

moralne

vrednote

(poštenost/pravičnost,

delavnost, spoštovanje, odgovornost…) glede na Muskovo klasifikacijo vrednot.
Najprej me je zanimalo, za katere vrednote si starši prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi
otroci. Predstavila sem, kakšna je po mnenju staršev njihova vloga na področju
oblikovanja vrednot otrok in ugotovila, da so jo prav vsi označili kot zelo pomembno.
Ugotavljala sem tudi, kako pomembna se jim pri tem zdi vloga učiteljev in rezultati so
pokazali, da se staršem vloga učitelja na področju oblikovanja vrednot otrok zdi prav
tako pomembna, vendar ne v enakem obsegu kot vloga staršev. Nekaterim staršem pa se
je zdela celo nepomembna. Nato sem raziskala, katere vrednote so tiste, za katere si starši
prizadevajo, da bi jih pridobili njihovi otroci ter jih razvrstila v kategorije glede na
Muskovo klasifikacijo vrednot. Rezultati so pokazali, da je večina navedenih vrednot
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moralnega značaja in potrdila se je druga hipoteza. Predstavila sem tudi mnenje staršev o
tem, ali po njihovem mnenju dosegajo te vrednote in več kot polovica staršev je bila
pozitivno prepričana o doseganju vrednot pri svoji vzgoji. Preverila sem tudi, na kakšen
način posredujejo te vrednote in ugotovila, da sta pogovor in zgled najbolj priljubljeni
metodi staršev, ko gre za posredovanje vrednot.
Raziskavo sem nadaljevala z ugotavljanjem, za katere vrednote si učitelji prizadevajo, da
bi jih pridobili njihovi učenci. Rezultati so pokazali, da je bila večina vrednot, ki so jih v
odgovor navedli učitelji, moralnega značaja glede na Muskovo klasifikacijo. Potrdila se je
tretja hipoteza. Med učitelji je, glede na rezultate, najpogostejša metoda oz. način za
posredovanje teh vrednot učencem, pogovor/razlaga. V primerjavi s starši so navedli
precej več načinov za posredovanje, svoje vloge na področju oblikovanja vrednot otrok
pa niso vsi označili kot zelo pomembne, ampak tudi le kot zgolj pomembne in celo malo
pomembne. Vloga staršev na tem področju pa se je večini zdela zelo pomembna.
Rezultati so prav tako pokazali, da je večina anketiranih učiteljev mnenja, da dosegajo
želene vrednote pri svojem delu v razredu.
V svojo raziskavo sem vključila tudi vprašanje o tem, kdo po mnenju staršev, učiteljev,
otrok in mladostnikov najbolj vpliva na mnenje otrok in mladostnikov o tem, kaj je v
življenju pomembno. Krajše bi lahko rekli, kdo ima po njihovem mnenju vpliv na njihove
vrednote. Dobila sem pričakovane rezultate, da je najpogostejše mnenje vseh anketiranih
skupin, da imajo največji vpliv starši.
Diplomsko delo zaključujem optimistično. Glede na mojo raziskavo, rezultate in
ugotovitve, ne bi nikakor mogla trditi, da današnji čas res predstavlja krizo vrednot, kjer
tradicionalne in moralne vrednote niso več prisotne. Lahko rečem, da so moralne
vrednote še kako prisotne tako v družinskih skupnostih, kot tudi v šoli in da bi bilo vsako
besedičenje o nevzgojenosti in nemoralnosti današnje mladine krivično. Odrasli moramo
bolj zaupati v otroke oziroma generacije tretjega tisočletja, obenem pa tudi verjeti v moč
trajnih vrednot, ki so del narave vsakega človeka, ki že po svoji notranji nujnosti išče
vrednote in življenjski smisel.
S tem diplomskim delom zaključujem svoje izobraževanje in lahko rečem, da sem nadvse
hvaležna, da sem si za raziskovanje izbrala temo o vrednotah, saj mi je dala nov pogled
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na delo z učenci. Odslej sem veliko bolj pozorna na vrednote in mnogokrat pomirjena, ker
vem, od kje odločitve ljudi izvirajo.
Seveda se mi ob koncu odpirajo še različna vprašanja in zdi se mi, da mojemu
raziskovanju vrednot ne bo konca. Zato z diplomo ne zaključujem raziskovanja o
vrednotah, ampak mi predstavlja izhodišče za nova raziskovanja in izobraževanja. Upam,
da bom pridobljeno znanje uspešno in dobro uporabila v svojem poklicu učiteljice
razrednega pouka.
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7 PRILOGE
7.1 VPRAŠALNIK ZA STARŠE
________________________________________________________________________
Pozdravljeni, sem Petra Krančan in sem študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani. Za diplomsko nalogo raziskujem vpliv staršev in učiteljev na vrednote otrok oz.
učencev, zato potrebujem vašo pomoč. Pred vami je vprašalnik, ki mi bo pomagal ugotoviti,
katere vrednote starši izpostavljate kot pomembne za svoje otroke in kako se vrednote različnih
starostnih skupin razlikujejo.
Zagotavljam vam, da je anketa anonimna ter da bom rezultate vprašalnikov uporabila izključno za
svojo raziskavo. Za pomoč in iskrene odgovore se vam vnaprej zahvaljujem.

________________________________________________________________________
1. Kakšna je po vašem mnenju vloga staršev na področju oblikovanja vrednot otrok?
Ocenite od 1 do 5.

(1 = nikakor ni pomembna 2 = ni pomembna 3 = malo pomembna 4 = pomembna 5 =

zelo pomembna)

1

2

3

4

5

2. Izpostavite 3 vrednote, za katere si prizadevate, da bi jih pridobili vaši otroci.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

3. Na kakšen način posredujete te vrednote svojim otrokom?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Ali menite, da dosegate te vrednote pri svoji vzgoji?

DA

NE

Prosim, pojasnite svoj odgovor.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5. Kaj menite, da je osnovnošolskim otrokom v življenju najbolj pomembno? Izpostavite
nekaj, za vsako stopnjo posebej.

RAZREDNA STOPNJA (3. razred)

PREDMETNA STOPNJA (9. Razred)

_______________________________

________________________________

_______________________________

________________________________

_______________________________

________________________________

6. Kaj se vam osebno zdi v življenju najbolj pomembno? Izpostavite 3 stvari.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

7. Ocenite od 1 do 5, kako pomembna je po vašem mnenju vloga učiteljev na področju
oblikovanja vrednot otrok?

(1 = nikakor ni pomembna 2 = ni pomembna 3 = malo pomembna 4 =

pomembna 5 = zelo pomembna)

1

2

3

4

5

8. Obkrožite, kdo ima po vašem mnenju vpliv na razmišljanje otrok o tem, kaj je v
življenju pomembno? Obkrožite lahko več odgovorov.
Nato samo enega, ki je za vas najpomembnejši tudi podčrtajte.

a) PRIJATELJI/VRSTNIKI
b) UČITELJI
c) TELEVIZIJA
d) STARŠI
e) INTERNET
f) KNJIGE
g) NIHČE
h) DRUGO____________________________________
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7.2 VPRAŠALNIK ZA UČITELJE
________________________________________________________________________
Pozdravljeni, sem Petra Krančan in sem študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani. Za diplomsko nalogo raziskujem vpliv staršev in učiteljev na vrednote otrok oz.
učencev, zato potrebujem vašo pomoč. Pred vami je vprašalnik, ki mi bo pomagal ugotoviti,
katere vrednote učitelji izpostavljate kot pomembne za učence in kako se vrednote različnih
starostnih skupin razlikujejo.
Zagotavljam vam, da je anketa anonimna ter da bom rezultate vprašalnikov uporabila izključno za
svojo raziskavo. Za pomoč in iskrene odgovore se vam vnaprej zahvaljujem.

_______________________________________________________________________
1. Kakšna je po vašem mnenju vloga učiteljev na področju oblikovanja vrednot
učencev? Ocenite od 1 do 5.

(1 = nikakor ni pomembna 2 = ni pomembna 3 = malo pomembna 4 =

pomembna 5 = zelo pomembna)

1

2

3

4

5

2. Izpostavite 3 vrednote, za katere si prizadevate, da bi jih pridobili vaši učenci.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

3. Na kakšen način posredujete te vrednote svojim učencem?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Ali menite, da dosegate te vrednote pri svoji svojem delu v razredu?

DA

NE

Prosim, pojasnite svoj odgovor.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5. Kaj menite, da je osnovnošolskim otrokom v življenju najbolj pomembno? Izpostavite
nekaj, za vsako stopnjo posebej.

RAZREDNA STOPNJA (3. razred)

PREDMETNA STOPNJA (9. Razred)

_______________________________

________________________________

_______________________________

________________________________

_______________________________

________________________________

6. Kaj se vam osebno zdi v življenju najbolj pomembno? Izpostavite 3 stvari.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

7. Ocenite od 1 do 5, kako pomembna je po vašem mnenju vloga staršev na področju
oblikovanja vrednot otrok?

(1 = nikakor ni pomembna 2 = ni pomembna 3 = malo pomembna 4 =

pomembna 5 = zelo pomembna)

1

2

3

4

5

8. Obkrožite, kdo ima po vašem mnenju vpliv na razmišljanje otrok o tem, kaj je v
življenju pomembno? Obkrožite lahko več odgovorov.
Nato samo enega, ki je za vas najpomembnejši tudi podčrtajte.

a) PRIJATELJI/VRSTNIKI
b) UČITELJI
c) TELEVIZIJA
d) STARŠI
e) INTERNET
f) KNJIGE
g) NIHČE
h) DRUGO____________________________________
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7.3 VPRAŠALNIK ZA UČENCE
_________________________________________________________
Pozdravljeni, sem Petra Krančan in sem študentka razrednega pouka na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani. Ker sem bodoča učiteljica, bi rada raziskala, kaj se učencem
OŠ v življenju zdi zelo pomembno. Zato bom potrebovala tvojo pomoč in te prosila,
da odgovoriš na dve vprašanji. Na list se ti ni treba podpisati, saj potrebujem le
tvoje odgovore, ki pa naj bodo čim bolj iskreni. Hvala za pomoč.

________________________________________________________________________
1. KAJ

TI

JE

V

ŽIVLJENJU

ZELO

POMEMBNO?

NAŠTEJ

TRI

STVARI.
__________________________________
__________________________________
__________________________________

2. OBKROŽI , KDO IMA PO TVOJEM MNENJU NAJVEČJI VPLIV NA
TVOJE

RAZMIŠLJANJE

O

TEM,

KAJ

JE

V

ŽIVLJENJU

EN

ODGOVOR,

POMEMBNO. Obkrožiš lahko več odgovorov.
a) PRIJATELJI
b) UČITELJI
c) TELEVIZIJA
d) STARŠI
e) KNJIGE
f) NIHČE
g) DRUGO_________________________

SEDAJ

PA

TE

PROSIM,

DA

PODČRTAŠ

LE

KATEREGA MENIŠ, DA JE NAJPOMEMBNEJŠI.
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7.4 PODATKI IN SPSS IZPIS
Tabela s potrebnimi podatki za izračun razmerja verjetij (likelihood ratio) in originalni
izpis iz SPSS.

v1 * v2 Crosstabulation
v2
otroci
prijateljstvo
družina/starši
zdravje
šola/učenje
v1

ljubezen
sreča
poštenost/pravičnost
iskrenost
služba

Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
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mladostniki

odrasli

Skupaj

28

19

13

60

36,80%

19,80%

7,70%

17,60%

19

18

36

73

25,00%

18,80%

21,40%

21,50%

13

17

45

75

17,10%

17,70%

26,80%

22,10%

10

4

0

14

13,20%

4,20%

0,00%

4,10%

3

22

15

40

3,90%

22,90%

8,90%

11,80%

3

14

9

26

3,90%

14,60%

5,40%

7,60%

0

0

28

28

0,00%

0,00%

16,70%

8,20%

0

1

13

14

0,00%

1,00%

7,70%

4,10%

0

1

9

10

0,00%

1,00%

5,40%

2,90%

76

96

168

340

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

