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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu sem se posvetila metodi in teoriji Jeana Piageta o kognitivnem razvoju, 

predstavila sem dejavnike kognitivnega razvoja in opisala potek razvoja po štirih značilnih 

fazah razvoja mišljenja. Opisala sem miselne operacije (konzervacija, seriacija in 

egocentričnost) in razlike med odgovori otrok  glede na stopnjo mišljenja, na kateri se nahaja 

otrok. Navedla sem tudi nekaj kritik Piagetove teorije kognitivnega razvoja.  

 

V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki sem jo izvedla z otroki v vrtcu ter prvem in 

drugem razredu osnovne šole. S testnimi nalogami sem skušala ugotoviti, na kateri stopnji 

Piagetove teorije so otroci. Ugotovila sem, da se večina otrok nahaja na predoperativni stopnji 

mišljenja, kar se starostno ujema s Piagetovo teorijo. Povprečna starost otrok, ki so dosegli 

konkretnologično stopnjo mišljenja, znaša 7 let, kar se prav tako ujema z ugotovitvami 

Piageta, nekaj otrok pa je to stopnjo doseglo že v prvem razredu, pri povprečni starosti 6 let in 

3 mesece. Opazila sem majhne razlike v uspešnosti reševanja nalog med deklicami in dečki, 

saj so bile deklice nekoliko uspešnejše pri reševanju.  
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ABSTRACT 

 

In the theoretical part, I focused on the method and cognitive development theory of Jean 

Piaget, I presented the factors of cognitive development and described the course of 

development based on four specific stages of the development of thinking. I compared the 

mental operations (conservation, serration and egocentrism) and the differences between the 

answers that children provided, according to the level of thinking at which the child is. I also 

listed some critiques of Piaget's theory. 

 

The empirical part of the dissertation consists of a research that I conducted in kindergarten 

and the first and second grades of primary school. With these tests I tried to assess the stage 

according to Piaget's theory the children were at the time. I found out that most of the children 

were at a preoperational stage, which is reasonable for their age. The average age of the 

children who had reached the concrete operational stage was 7 years old, which is also 

appropriate according to Piaget's theory. However, some children had reached this stage 

already in the first grade of primary school, at the average age of 6 years and 3 months. I 

noticed some trivial differences between girls and boys, girls having had slightly better results 

in the tests.  
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UVOD 

 

Ljudje si že od samega začetka prizadevajo razumeti telesni in umski razvoj človeka kot 

razumskega bitja. V zadnjih nekaj desetletjih pa so znanstveniki spoznali, da je za razvoj zrele 

odrasle osebe pomembno poznavanje razvoja osebnosti že od spočetja pa vse do smrti in ne le 

od otroštva dalje (Batistič Zorec, 2006: 11). 

 

V 20. stol. se je razvilo mnogo teorij o razvoju. M. Batistič Zorec (2006: 13) navaja naslednje 

glavne psihološke smeri: behaviorizem oziroma teorije učenja, psihoanaliza oziroma 

psihodinamske teorije (Freudova in Eriksonova teorija), Piagetovo kognitivno-razvojno ali 

organizmično teorijo, teorijo L. S. Vigotskega ter etološko, ekološko in humanistično 

teoretsko smer. 

 

V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na kognitivno teorijo Jeana Piageta in njene 

kritike. To temo sem si izbrala, ker me otroško mišljenje in dojemanje sveta že od nekdaj 

zanimata. Vedno sem se spraševala, zakaj otroci nekaterih stvari ne razumejo oziroma jih 

razumejo drugače kot odrasli ljudje, in kaj je potrebno za »mentalni preskok«, po katerem 

otroci »svet vidijo v drugačni luči«. 

 

V diplomskem delu sem se posvetila prehodu od predoperacionalne stopnje mišljenja k 

stopnji konkretnologičnih operacij. Za boljše razumevanje problema sem izvedla empirično 

raziskavo v vrtcu ter prvem in drugem razredu osnovne šole.  

 

V raziskavi sem skušala ugotoviti, ali se otroci nahajajo na pričakovani stopnji razvoja 

mišljenja ter ali rešijo naloge, kakor je to predvideval Piaget. Skušala sem tudi ugotoviti, pri 

kateri starosti otroci povprečno dosežejo stopnjo konkretnologičnega mišljenja in ali obstajajo 

morebitne razlike v stopnji razvoja mišljenja med deklicami in dečki. 

 

Menim, da je obravnavana tema v današnjem času aktualna predvsem zaradi uvedbe 

devetletne osnovne šole ter polemik o njeni ustreznosti zaradi zahtevnosti učnih načrtov glede 

na stopnjo razvoja mišljenja otrok, ki v prve razrede vstopajo s šestim letom starosti. 
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1. RAZVOJ MIŠLJENJA IN INTELIGENTNOST  

 

V zgodovini razvojne psihologije se je razvilo mnogo teorij o tem, kako poteka razvoj 

človeškega mišljenja in s tem inteligentnosti. Preden preidem na Piagetovo teorijo 

kognitivnega razvoja, se mi zdi pomembno, da prikažem nekaj najbolj poznanih opredelitev 

razvoja inteligentnosti. Pred natančnejšo predstavitvijo Piagetove teorije so zaradi boljšega 

razumevanja prikazane najbolj znane opredelitve razvoja inteligentnosti 

 

B. Marentič Požarnik (2000: 136) opredeljuje bistvo pojmovanja inteligentnosti z vidika štirih 

pristopov:  

 

- Psihometrični pristop pojmuje inteligentnost kot osebnostno potezo. Lahko jo merimo s 

testi in tudi statistično, s kvantitativnimi metodami, ugotavljamo njeno strukturo in njene 

glavne sestavine. Vrednost teh spoznanj je predvsem v napredovanju uspeha v šolanju in 

različnih poklicih. 

 

- Piagetov klinični pristop opredeljuje bistvo inteligentnosti v prilagajanju okolju. Človek v 

svojem duševnem razvoju teži k ravnotežju; ob izkušnjah v stiku s pojavi zunanjega sveta se 

to ravnotežje neprestano ruši in spet vzpostavlja, ob tem pa prehaja z nižjih na vse višje, 

kvalitativno nove in drugačne stopnje mentalnega funkcioniranja. 

 

- Informacijsko-procesni pristop vidi bistvo inteligentnosti v procesih sprejemanja, 

predelave, skladiščenja informacij in reševanja problemov. 

 

- Sociokulturni pristop pri razvoju in opredeljevanju inteligentnosti poudarja bistveni pomen 

okolja in okoliščin, v katerih človek živi, tako v ožjem (družina) kot tudi v širšem smislu 

(vpliv mesta in vasi), socialnih razmer ter kulture v najširšem smislu. 

 

Novejši pogledi na inteligentnost skušajo premostiti razlike v omenjenih pogledih in priti do 

celostnejšega pogleda na pojem, sestavine in vlogo inteligentnosti (prav tam: 136). 
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2. IZVOR PIAGETOVIH IDEJ 

 

Jean Piaget je švicarski psiholog, ki si je pridobil mednarodno priznanje s svojimi študijami 

razvoja otrokovih procesov mišljenja. Piaget je s svojim vpogledom in vživljanjem naredil 

korak naprej v spoznavanju otroka. V času pojmovanj, da se svet otrok ne razlikuje bistveno 

od sveta odraslih, je Piaget spoznal in zagovarjal ravno nasprotno dejstvo, tj. da sta si otrok in 

odrasel človek različna (Labinowicz, 1989: 39).   

 

Pred natančnejšo obravnavo Piagetove terije o kognitivnem razvoju in njenih kritikah naj 

bodo pojasnjeni tudi vzroki za Piagetovo idejo, da otroci razmišljajo drugače kot 

odrasli.Preden začnem opisovati Piagetovo teorijo o kognitivnem razvoju in kritike le-te, bi 

rada pojasnila, kako je Piaget prišel na idejo, da otroci razmišljajo drugače kot odrasli. 

 

N. Hayes in S. Orrell (1998: 465) sta predstavili začetke Piagetovih idej. Zapisali sta, da je 

bilo Piagetovo izhodišče najprej zoologija, ko pa se je začel zanimati za načine, kako živali 

spoznavajo svoje okolje, je svoj študij razširil tudi na področje epistemologije (proučevanje 

znanja). 

 

Leta 1920 je šel Piaget delat v Pariz k dr. T. Simonu, ki je poleg Alfreda Bineta eden prvih 

izumiteljev testov inteligentnosti. Piaget je dobil nalogo, da izdela standardizirano francosko 

verzijo nekaterih angleških testov inteligentnosti. To je pomenilo, da je moral zagotoviti, da 

so bili vsi testi ubesedeni na enak način in vprašanja postavljena v enakem vrstnem redu, tako 

da so imeli vsi otroci od samega začetka enako možnost uspeha. Piaget ni bil zelo navdušen le 

nad priložnostjo, da opravi to nalogo, temveč je, ko je razvoj testov napredoval, opazil nekaj 

zelo zanimivih dejavnikov. Mnogi otroci so pri testiranju delali napake. To samo po sebi ni 

presenetljivo, toda Piaget je odkril, da se napake ne pojavljajo slučajno: otroci enake starosti 

so delali zelo podobne napake. Piagetu je postalo očitno, da otroci različnih starosti niso 

preprosto »pametnejši« ali manj »pametni« kot otroci drugih starosti, temveč da je njihovo 

mišljenje pri vsaki posamezni starosti drugačno ali značilno (prav tam: 466). 

 

S tem odkritjem je Piaget stopil na pot odkrivanja, kako razumejo svet otroci različnih starosti 

in kako se njihovo mišljenje spreminja od časa, ko so dojenčki, do časa, ko dosežejo odraslost 

(prav tam: 466). 
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McLeod (2012) poudarja, da je Piaget svoja opazovanja začel izvajati na svojih otrocih in 

otrocih svojih prijateljev. V teh primerih je šlo za naturalistično opazovanje, saj je opazoval 

otroke, ki so se nahajali na senzomotorični stopnji mišljenja. Ko pa so bili otroci dovolj stari, 

da so razumeli vprašanja in se je z njimi lahko pogovarjal, se je polastil lastne metode 

raziskovanja – kliničnega intervjuja. 

 

N. Hayes in S. Orrell (1998: 466) se strinjata, da je Jean Piaget s pomočjo svojih številnih 

sodelavcev ustvaril najbolj popolno in dominantno teorijo razvoja mišljenja, kar jih poznamo 

v psihologiji. Čeprav se je Piaget sam zelo malo ukvarjal z aplikacijo svoje teorije in 

rezultatov, pa je cela vrsta svetovno priznanih strokovnjakov edukacijskih ved dolga leta 

posvetila praktični izpeljavi teh spoznanj za različna področja učenja (npr. Furth, Labinowicz, 

Camii, Sastre in mnogi drugi). 

 

Ves čas svojega delovanja pa se je Piaget srečeval z ostrimi kritikami svojih idej. Njegove 

tradicionalne nasprotnike najdemo v Veliki Britaniji. Preverjali so vsak rezultat, o katerem je 

poročal, in oporekali vsaki njegovi trditvi. Večini kritik je argumentirano odgovarjal, tako da 

so prevladale šele po njegovi smrti leta 1980 (prav tam: 466). 

 

Njegovo delo še danes nadaljujejo njegovi učenci in sodelavci na Inštitutu za epistemološke 

študije v Ženevi in mnogi drugi raziskovalci po vsem svetu (Batistič Zorec, 2006: 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3. TEORIJA KOGNITIVNEGA RAZVOJA JEANA PIAGETA 

 

3.1 KONCEPCIJA ZNANJA 

Thomas (1992, nav. po Batistič Zorec, 2006: 52) razlaga, da se Piagetova koncepcija znanja 

razlikuje od popularnega oziroma zdravo-razumskega pojmovanja. Običajno menimo, da je 

znanje zbiranje informacij, ki smo jih dobili prek poučevanja ali izkušenj. Piaget je nasprotno 

verjel, da je znanje proces pridobivanja informacij s pomočjo mentalne ali fizične akcije in ne 

inventar zbranih in shranjenih informacij. 

 

Piaget je zavračal tudi pojmovanje, da je znanje reprezentacija tega, kar smo se naučili ali 

izkusili. Otrok ne preslikava objektivne realnosti v svoje mišljenje, ampak vidi stvari v 

odvisnosti od svojega obstoječega mehanizma zaznavanja. Na to, kako sprejema informacije, 

vplivajo njegove pretekle izkušnje in aktualna stopnja zrelosti. (Batistič Zorec, 2006: 52). 

 

3.2 DEJAVNIKI RAZVOJA 

Piaget govori o štirih dejavnikih razvoja (Piaget in Inhelder, 1982, Zhomas, 1992, nav. po 

Batistič Zorec, 52): 

• Dednost oziroma notranja zrelost. Večina avtorjev uvršča Piageta med ti. interakcioniste, 

kar pomeni, da ni pripisoval ključne vloge pri razvoju niti dednosti niti okolju, ampak 

interakciji med njima. Dednost v njegovi teoriji določa časovni urnik, po katerem se na 

periodičnih točkah otrokovega odraščanja odpirajo nove razvojne možnosti. Zrelost je 

potemtakem nujni pogoj, da lahko ob ustreznih spodbudah iz okolja otrok napreduje 

oziroma osvoji določeno miselno sposobnost. 

 

• Izkušnje. Piaget omenja fizične in logično-matematične izkušnje. Fizične izkušnje otrok 

pridobiva direktno in spontano pri manipuliranju z objekti v okolju, opazovanju, 

poslušanju, tipanju, okušanju in vonjanju. Z raziskovanjem ugotavlja, kakšni objekti so, 

kako se spreminjajo ali delujejo, ter si pri tem pridobiva znanje o teh objektih. 

Logičnomatematične izkušnje se prav tako nanašajo na objekte, vendar spoznanja, ki jih 

pri tem dobimo, niso abstrahirana iz objekta kot takega, ampak iz akcij, ki jih na teh 

objektih vršimo. 
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• Socialna transmisija je prenos znanja iz socialnega okolja, torej izobraževanje v 

najširšem smislu. Znanje lahko prenašajo starši, vrstniki, šola ali drugi dejavniki v 

socialnemu okolju. Uspeh socialnega prenosa znanja je odvisen od zrelosti in fizičnih 

izkušenj. Pri socialnem prenosu znanja je še posebej pomembna vloga govora. 

 

• Uravnoteženje (equilibrium). Zadnji dejavnik uravnava prejšnje tri in ima po Piagetovem 

mnenju glavno, usklajevalno vlogo. Predstavlja nenehno interakcijo med otrokovim 

mišljenjem in realnostjo (prav tam, 53). 

 

 

3.3 ASIMILACIJA IN AKOMODACIJA 

Piaget (nav. po Marentič Požarnik, 2000: 143) trdi, da spodbuja razvoj od stopnje do stopnje 

proces sovplivanja med obstoječimi miselnimi strukturami in okoljem: izkušnjo »zmoti« 

otrokov način mišljenja in povzroči spoznavni konflikt ali neravnotežje. Otrok si prizadeva 

ponovno vzpostaviti ravnotežje (proces ekvilibracije), zato novo izkušnjo vključi v obstoječi 

okvir (proces asimilacije) ali pa spremeni svojo strukturo, okvir spoznavanja (proces 

akomodacije) (prav tam, 143).  

 

Hill (2001: 83) opisuje procesa asimilacije in akomodacije na naslednji način: 

Asimilacija je proces, s katerim otrok nove predmete, situacije ali ideje razume z vidika shem, 

ki jih že poseduje. Otrok svet »spravi« v tisto, kar že ve. 

 

Akomodacija pa je proces, s katerim je treba obstoječe sheme spremeniti, da bodo ustrezale 

novim situacijam, predmetom ali informacijam. Obstoječe sheme se razširijo ali pa se 

ustvarijo nove. 

 

3.4 METODA – KLINIČNI INTERVJU 

Metoda Piagetovega kliničnega intervjuja poteka tako, da izpraševalec otroka sprosti in ga 

spodbudi, da z njim govori, pri tem pa ne moti njegovih naravnih miselnih procesov. Čeprav 

ima izpraševalec vnaprejšnjo zamisel o stvareh, ki jih skuša ugotoviti, vprašanja prikroji tako, 

da ustrezajo otroku, s katerim govori (Hayes in Orrell, 1998: 465). 

Spraševalec ne postavlja otroku vprašanj zgolj o samih predmetih, marveč tudi o stvareh, ki bi 

pomagale odkriti miselne procese, na katerih temeljijo otrokovi odgovori. Otrokove odgovore 
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upošteva ne glede na to, ali so pravilni ali ne. Tak način upoštevanja odgovorov omogoča 

spraševalcu, da sledi zapletenemu vzorcu otrokovih misli, ne da bi jih pri tem izkrivljal. 

Fleksibilnost izpraševalca je skratka ključnega pomena za Piagetovo metodo intervjuja, ki 

mora biti prilagojena posamezniku (Labinowicz, 1898: 39) 

 

Na podlagi te metode je Piaget zastavljal vprašanja stotinam otrok, starih od treh do 

dvanajstih let, tudi o temah, kot so Bog, luna, sonce in pravica (Hayes in Orrell, 1998: 465). 

 

 

 

4. STOPNJE KOGNITIVNEGA RAZVOJA 

V. Manfreda Kolar (2006: 1) pravi, da se po Piagetovem mnenju otrokov razvoj odvija po 

diskretno ločenih razvojnih stopnjah, skozi katere otrok prehaja od rojstva do odraslosti po 

točno določenem vrstnem redu. Vsaka stopnja je natančno opredeljena s svojimi 

karakteristikami: 

 

4.1 Senzomotorična faza (od rojstva do 18 mesecev). V tem obdobju se otrok prične 

zavedati samega sebe – spozna, da je ločen od okolice in da obstaja fizični svet, ki je 

neodvisen od njegovih aktivnosti (prav tam: 1). 

 

4.2 Predoperacionalna faza (od 18 mesecev do 7 let). To fazo je Piaget opredelil z vidika 

pomanjkanja sposobnosti, ki se pojavljajo v naslednji razvojni fazi. V tem obdobju so otroci 

pod močnim vtisom svojih zaznav in zlahka podležejo tistemu, kar vidijo. So še egocentrični, 

torej se ne morejo vživeti v stališča oziroma glediščne točke drugih ljudi, prav tako tudi niso 

zmožni preprostega logičnega sklepanja. Sem sodi nesposobnost reverzibilnega mišljenja, tj. 

miselnega obrata akcije, in nesposobnost decentracije, tj. otrok ne zmore v zavesti obdržati 

spremembe dveh dimenzij (prav tam: 2). 

 

Predoperativna stopnja se (Horvat in Magajna, 1989: 137) deli na dve fazi: 

- predkonceptualno ali simbolično mišljenje v obdobju med 2. in 4. letom starosti, 

- intuitivno mišljenje med 4. in 7. letom starosti. 
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D. Skubic (2004) navaja, da morajo biti za razvoj predkonceptualnega ali simboličnega 

mišljenja  izpolnjeni naslednji pogoji (prav tam: 19): 

- povečevanje hitrosti, ki bo omogočila, da se bodo zaporedna spoznanja stopila v 

istočasno celoto; 

- težnja bolj k spoznanju kot pa k sami akciji; 

- povečevanje razdalj med dogodki in predmeti, ki jih lahko še vedno vežemo v celoto; 

realni dogodki se podaljšujejo s simboličnimi akcijami, ki niso ozko vezane na en 

prostor in čas. 

 

M. Batistič Zorec (2006: 58) pravi, da je za otroka na tej stopnji značilno transduktivno 

mišljenje, to je sklepanje iz posebnega na posebno. Značilne so tudi polposplošitve, to je 

nezmožnost hierarhične ločitve med razredi. Za velik del otrokovega razmišljanja in govora je 

značilen egocentrizem. 

 

Po predkonceptualnem ali simboličnem mišljenju se razvije intuitivno mišljenje, ki pa se še 

vedno bistveno razlikuje od mišljenja, kjer prevladujejo zgolj logična načela (stopnja 

konkretnega mišljenja). To je obdobje, za katerega je značilen premik k večji decentraciji. 

Otrok postopoma vidi več kot en dejavnik, ki vpliva na dogodek. Intuitivno rešuje probleme, 

kadar so objekti, vključeni v problem, pred njimi. Do konca tega obdobja je otrok še vedno 

bolj odvisen od percepcije kot od logičnega mišljenja (D. Skubic, 2004: 19). 

 

Te miselne zmožnosti so osnova za nadaljnji miselni razvoj, a se same ne morejo razviti v 

višje oblike kognitivne organiziranosti. Do te višje stopnje pride šele s preskokom, ki prinese 

nove kakovostne spremembe v ravnotežju kognitivnih struktur (prav tam: 19). 

 

Intuitivno mišljenje je zelo slikovito in natančnejše kot v predkonceptualnem obdobju, ker 

ima skupne cilje in ne več nediferencirane zbirke simbolov (M. Batistič Zorec, 2006: 59).  
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4.3 Konkretno operacionalna faza (od 7 do 11 let). Otrok je zmožen logičnega sklepanja 

o operacijah, ki so izvršene v fizičnem svetu; to je povezano z decentracijo otrokovega načina 

mišljenja, ki mu odpira vrata k izvajanju logičnih zaključkov. Otroci se v tej fazi začnejo 

zavedati reverzibilnosti pojavov iz fizičnega sveta in s tem povezanimi posledicami. Prav tako 

se že znajo vživeti v glediščne točke drugih oseb – njihov pogled na svet ni več egocentričen. 

Proces razvijanja pojmov je intenziven, vendar je še večino otrok na razvojni stopnji 

predkonceptov. To pomeni, da je vzpostavljen odnos med besedo in objektom, ki ga beseda 

označuje, miselna predstava pa še ni v celoti izoblikovana (V. Manfreda Kolar, 2006: 2). 

 

M. Batistič Zorec (2006: 62) pravi, da so otroci na tej stopnji razvoja mišljenja že zmožni 

reševati probleme seriacije, s tem pa je povezana tudi sposobnost tranzitivnosti, ki se nanaša 

na relacijo med elementi serije. Naslednja zmožnost operativnega mišljenja je klasifikacija, ki 

predstavlja predpogoj za razumevanje socialnega sveta in številčnosti sočasnih vlog ljudi ter 

za razumevanje drugih šolskih predmetov, npr. geografije, biologije (prav tam: 62). 

 

4.4 Formalno operacionalna faza (od 11 leta dalje). Ta faza je opredeljena s 

posedovanjem popolnega logičnega mišljenja. Otrok je sedaj sposoben logično sklepati tudi v 

odsotnosti predmetov. Na prejšnji stopnji je razvil številne odnose z interakcijo med 

konkretnimi materiali, zdaj pa lahko razvija predstave o predstavah, razmišlja o odnosih med 

odnosi in o drugih abstraktnih stvareh (operacijah, razredih, pojmih), kakor tudi o svojem 

lastnem mišljenju (V. Manfreda Kolar, 2006: 2).  

 

B. Marentič Požarnik (2000) pravi, da po Piagetovem mnenju razvoj po fazah ne poteka 

sunkovito in stopničasto, ampak postopno, tako da v novi stopnji ostaja še precej ostankov 

stare. Stopnje se prekrivajo; otrok potrebuje okvirno 5 let, da po pojmu konzervacije števila 

pridobi konzervacijo prostornine izpodrinjene tekočine. Med posamezniki so v tempu razvoja 

velike razlike v tem, kdaj vstopijo v določeno novo fazo in kdaj dosežejo zrelost. Nekateri 

ljudje nikoli ne dosežejo stopnje formalno logičnega mišljenja ali pa jo dosežejo razmeroma 

pozno (prav tam: 143). 

 

McLeod (2012) poudarja, da Piaget ni trdil, da otroci dosežejo določeno stopnjo mišljenja pri 

točno določeni starosti, čeprav v opise faz pogosto vključuje navedbo starosti, pri kateri bi 

povprečen otrok dosegel neko stopnjo mišljenja. Piaget je verjel, da so stopnje mišljenja 
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univerzalne – to pomeni, da se v enakem zaporedju ponavljajo pri vseh otrocih  sveta, ne 

glede na njihovo kulturo.  

 

 

 

5. MISELNE OPERACIJE NA PREHODU IZ PREOPERATIVNEGA 

V OPERATIVNO MIŠLJENJE 

 

5.1 Egocentričnost  
Primer naloge: Otrok si ogleduje stožce na mizi in prosimo ga, naj izbere risbo, ki kaže 

predmete z glediščne točke punčke, ki mu sedi nasproti. 

 

Predoperacionalna stopnja mišljenja: Mlajši otroci po Piagetu niso sposobni razumeti 

glediščne točke drugega človeka. Otrok na predoperacionalni stopnji izbere risbo, ki kaže 

predmete, kot jih vidi on sam, saj se je še nesposoben predstavljati predmet z glediščne točke 

nekoga drugega (Labinowicz, 1898: 100). 

 

Stopnja konkretno logičnih operacij: pri otroku v starosti od sedmih do osmih let 

egocentričnost vidno upada. Otrokova sposobnost vživeti se v glediščno točko druge osebe 

narašča, vendar jim pri tem presojanju manjka odločnosti (prav tam: 100). 

 

 

5.2 Seriacija  

Primer naloge: otroku pokažemo niz desetih palčk različnih velikosti v naključnem vrstnem 

redu. Prosimo ga, naj na mizo postavi najkrajšo palčko in poleg nje vedno daljšo. 

Spodbudimo ga, da jih postavi v obliki stopnic (Labinowicz, 1898: 98). 

 

Predoperacionalna stopnja mišljenja: otroci na tej stopnji težijo k temu, da se osredotočijo 

le na en vidik problema in zanemarijo druge relevantne informacije v celotni sliki. Ko 

primerjajo dva sosednja para palčk, mora biti tista v sredini hkrati krajša od ene daljša od 

druge palčke (prav tam: 98). 
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Stopnja konkretno logičnih operacij: otroci so med sedmim in osmim letom sposobni 

usklajevati med primerjanimi pari palčk in tako zgraditi niz palčk po vrstnem redu. Lahko se 

osredotočajo na dva problema istočasno (decentracija). To jim omogoča odkriti sistem 

gradnje niza in vključevanje dodatnih palčk v že zgrajen niz (prav tam: 98). 

 

 

5.3 Konzervacija  
Primer naloge: Otrok izmed več glinenih kroglic različnih velikosti izbere dve, ki imata enako 

količino gline (ugotavlja enakost). Potem eni izmed kroglic spremenimo obliko (predmet 

transformiramo) in otroka vprašamo, ali imamo sedaj še vedno enako količino gline v obeh 

kroglicah (otrok presoja konzervacijo). Po otrokovem odgovoru ga vprašamo, zakaj tako misli 

(otrok utemeljuje odgovor) (Labinowicz, 1898: 94). 

 

Predoperacionalna stopnja mišljenja: v mišljenju otrok na preoperacionalni stopnji igra 

velik pomen pojavna oblika predmeta. Če dve dimenziji naenkrat spremenimo, se otrok na 

predoperacionalni stopnji omeji le na eno dimenzijo, drugo pa zanemari. Večina otrok, 

mlajših od 7 do 8 let, občuti centracijo, ker so v zavesti nesposobni obdržati dve dimenziji 

naenkrat. Lahko že oblikujejo pravila, kot so «daljše je več« in »tanjše je manj«, vendar teh 

pravil ne znajo uskladiti (Labinowicz, 1898: 95).  

 

Otroci lahko soglašajo o tem, da je v predmetu, ki smo mu spremenili obliko, še vedno ista 

glina. Vendar spoznanje o identiteti gline ni dovolj, da bi prevladalo nad zaznavnimi 

značilnostmi prevladujočih dimenzij. Otroci se na tej stopnji osredotočajo na končni rezultat, 

ne pa na proces transformacije, ki ničesar ne odvzame niti ničesar ne doda. Njihovi odgovori 

izražajo ireverzibilnost takih transformacij k vrnitvi v prvotno stanje, saj so se nesposobni 

vrniti v mislih k prvotni obliki glinenih kroglic (Labinowicz, 1898: 95). 

 

Stopnja konkretno logičnih operacij: otroci utemeljujejo svoje odgovore z logičnimi 

argumenti. Otroci na stopnji konkretno logičnih operacij imajo naslednje logične sposobnosti: 

kompenzacijo, identiteto, reverzibilnost (Labinowicz, 1898: 96). 

Piaget (nav. po M. Batistič Zorec, 1006: 61) je ugotavljal tudi druge zmožnosti konzervacije: 

- Konzervacija števila: v primerjavi dveh nizov z enakim številom elementov otrok te 

starosti že ve , da ostaneta niza številčno enaka, tudi če enega od nizov raztegnemo, da 

postane daljši. 
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- Konzervacija dolžine: dve enako dolgi poti, ki ju lahko prikažemo, npr. s serijo 

vžigalic, zloženimi druga za drugo, ostaneta enako dolgi, tudi če drugi poti 

spremenimo obliko, npr. v cik-cak vzorec. 

- Konzervacija količine trde snovi: otrok razume, da se npr. količina gline ne spremeni, 

če od dveh enakih glinenih kroglic eno razvaljamo v valj. 

- Konzervacija prostora: če dve enaki površini, npr. lista papirja, pokrijemo z enakim 

številom kock, nato pa enemu od njiju kocke razporedimo po listu, otrok ve, da je 

količina pokritega prostora ostala enaka. 

- Konzervacija teže: uporabimo lahko enaki kroglici iz gline kot pri primeru 

konzervacije trdne snovi. Nato eno preoblikujemo v valj, otroka pa vprašamo, ali tudi 

kroglica in valj tehtata enako. 

- Konzervacija prostornine spodrinjene tekočine: tudi tu uporabimo glinene kroglice, 

otroka pa vprašamo, ali se bo voda, v katero ju potopimo, dvignila na enako raven tudi 

v primeru, če eno od kroglic razvaljamo v valj. 

 

Svetina (2005: 103) poudarja, da so Piagetove ugotovitve o razvoju logičnega mišljenja pri 

otrocih ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja sprožile obsežne raziskave, v katerih so 

ugotovili, da se med šestim in enajstim letom razvijejo tudi druge oblike sposobnosti 

ohranjanja količine, in sicer števila med šestim in sedmim letom starosti, dolžine med sedmim 

in osmim letom, količine tekočine in trdih snovi  okrog osmega leta, prostora okrog devetega 

leta starosti, teže okrog desetega leta, prostornine trdih snovi med enajstim in dvanajstim 

letom in prostornine izpodrinjene tekočine po dvanajstem letu. 

 

Podatki o starostih, pri katerih se razvije določen vidik konzervacije, niso enotni. V določenih 

okoliščinah lahko  npr. tri- do petletni otroci uspešno rešijo naloge konzervacije števila, npr. 

če so nizi števil krajši (prav tam: 103). 

 

Nekateri avtorji (prav tam: 103) menijo, da so podatki o razumevanju konzervacije, zbrani v 

zadnjih dvajsetih letih prejšnjega stoletja, postavili pod vprašaj utemeljenost Piagetove 

interpretacije kognitivnega razvoja. Piaget namreč meni, da so kognitivne spoznavne struktur 

stabilne, nestabilne postanejo samo v obdobju prehoda iz enega stadija v drugega, v kar 

sodobni raziskovalci dvomijo. 
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6. KRITIKE PIAGETOVE TEORIJE SPOZNAVNEGA RAZVOJA 

Nekatere splošnejše kritike Piagetove teorije so usmerjene v Piagetovo trditev, da so otroci pri 

prizadevanjih, da bi razumeli svoje okolje, popolnoma aktivni. Njegova teorija je pomembno 

vplivala na mnoge pedagoge, ki so jo vzeli dobesedno in so bili prepričani, da je treba otroke 

pustiti, da svoje okolje odkrivajo in spoznavajo tako, da stvari delajo sami in s čim manj 

nadzora in poseganja odrasle osebe. Otrok naj ne bi gledal, kako učitelj načrtuje ali gradi 

stvari, temveč naj bi ga ta spodbudil, da bi stvari delal samostojno (Hayes in Orrell, 1998:  

474) 

 

Nadaljne kritike so usmerjene v Piagetovo mnenje, da gre vsak otrok skozi razvojne faze z 

lastnim tempom in ga učitelji ne smejo »riniti naprej«. Kagan (1971, pov. po Hayes in Orrell, 

1998: 474) je Piageta kritiziral, ker ni priznaval pomembne vloge, ki jo imata pri spodbujanju 

intelektualnega razvoja otrokovo domače okolje in družba, v kateri živi. Po njegovem mnenju 

se otrok, enako kot se lahko uči iz lastnih dejanj, lahko uči tudi prek zunanjih vplivov (prav 

tam: 474) 

 

V. Manfreda Kolar (2006: 4) je povzela nekaj najpogostejših kritik Piagetove teorije. 

Piagetovi preizkusi konzervacije in razredne inkluzije so v sedemdesetih letih izzvali številne 

kritike, predvsem z vidika razumevanja pojma števila.  

 

6.1 Klinični intervju 

Večina raziskav se je osredotočila na preučevanje nalog, ki jih je Piaget uporabil pri določanju 

otrokovih razvojnih faz.  Najprej njegov način uporabe kliničnega intervjuja vzbuja dvom o 

vrednosti gradiva, pridobljenega s takimi intervjuji. Med intervjuji ni imel seznama vprašanj, 

ki bi jim sledil. To imamo lahko za prednost, ker otrokom omogoča, da se izrazijo v lastnem 

jeziku in je spraševanje lahko uglašeno na njihovo raven razumevanja. Vendar pa ni dvoma, 

da je pri takem postopku Piaget lahko vplival na otroke bodisi z vprašanji, ki jim jih je 

postavil, bodisi z interpretacijo njihovih odgovorov (Hayes in Orrell, 1998: 474). 

 

M. Donaldson (nav. po P. Sutherland, 1992: 69) je močno kritizirala način, na katerega je 

Piaget postavljal vprašanja otrokom. Menila je, da je vprašanja postavljal na tak način, da bi 

jih zavedel, namesto, da bi jim pomagal. 
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6.2 Podcenjavanje sposobnosti majhnih otrok 

Kritiki Piageta ne nasprotujejo rezultatom njegovih preizkusov, na primer presenetljivo 

velikemu deležu predšolskih otrok, ki standardiziranega konzervacijskega preizkusa ne rešijo 

pravilno, pač pa zaključkom, ki jih je Piaget izpeljal iz teh preizkusov. Menijo, da je Piaget 

neuspehe otrok pripisal napačnemu vzroku, to je pomanjkljivi kognitivni strukturi in 

neizdelanim konceptom, ki bi bili potrebni za uspešno rešitev naloge (Manfreda Kolar, 

2006:5). 

 

Gelman in Gallistel (1987, nav. po Manfreda Kolar, 2006: 5) opozarjata na nevarnost 

poudarjanja pomanjkljivosti in odsotnosti določenih kognitivnih sposobnosti predšolskega 

otroka. Problem vidita v tem, da so sposobnosti predšolskega otroka ocenjene glede na 

sposobnost, ki jo starejši otroci že imajo. Otroci različnih starosti rešujejo enake preizkuse; 

nato otroka, ki nalogo reši pravilno, obravnavamo, kot da ima preverjano sposobnost, otroka, 

ki je neuspešen, pa kot da je nima. Starejše otroke, ki so seveda uspešnejši (7 let), vzamemo 

za osnovo, mlajše pa ocenjujemo v odnosu do starejših in pravimo, da jim primanjkuje 

določenih izkušenj. Z vidika predšolskega otroka bi bilo koristneje, če bi njegovo stopnjo v 

kognitivnem razvoju opredelili z lastnostmi, ki jih takrat poseduje, nato pa bi spremljali 

napredek glede na te lastnosti. 

 

»Le v primeru, da otrok pravilno reši nalogo, lahko z gotovostjo trdimo, da je že dosegel 

stopnjo konzervacije števila, v nasprotnem primeru pa ne moremo sklepati o neosvojenosti 

konzervacije števila.« (Gelman in Gallistel, 1978, nav. po Manfreda Kolar, 2006: 5). 

 

6.3 Razmerje med vsebinskim in jezikovnim vidikom problema 

Po mnenju M. Donaldson (1985, nav. po Manfreda Kolar, 2006: 5) je bila otrokova 

sposobnost mišljenja dolgo časa podcenjena, nasprotno pa je bilo otrokovo razumevanje 

jezika precenjeno. Razloge za tako stališče vidi v močnem vplivu Piagetove teorije. Po 

Piagetovem mnenju imajo namreč otroci vse do 7. leta starosti omejene sposobnosti logičnega 

mišljenja. 

 

Precenjevanje pomena jezika gre pripisati jezikoslovcu Chomskemu, ki pravi, da je otrok pri 

starosti od 2 do 3 let zmožen tvorbe stavkov, ki jih pred tem še nikoli ni slišal. To utemeljuje z 

prirojeno strukturo jezika, ki omogoča, da se otrok zelo hitro uči jezika.  
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V osemdesetih letih se je zanimanje za jezik ponovno preusmerilo od zgradbe k vsebini. 

Odnos med jezikom in mišljenjem lahko opredelimo kot krožni odnos, pri katerem govor 

razširja in daje nove možnosti kognitivnemu razvoju in obratno (Skubic, 2004: 100). 

 

L. Marjanovič Umek (1992, nav. po Manfreda Kolar, 2006: 6) izpostavlja dve pomembni 

dilemi pri preučevanju miselnega in govornega razvoja: 

- navodila za reševanje miselnih problemov so verbalna, torej je njihovo reševanje vezano na 

govorno razumevanje; 

- uspešnost otrokovega odgovora običajno definiramo glede na ustreznost verbalno 

posredovanega odgovora. 

 

Zgornja razmišljanja lahko prenesemo tudi na Piagetove preizkuse razredne inkluzije in 

konzervacije, ki so pokazali, da ima otrok na predoperacionalni stopnji razvoja okrnjeno 

sposobnost mišljenja. M. Donaldson (1985, nav. po Manfreda Kolar, 2006: 6) meni, da so 

razlogi za neuspehe otrok pri Piagetovih preizkusih jezikovne narave. Njegove naloge po 

mnenju kritikov otroku ne dajo dovolj jasno vedeti, kaj naj naredi. Celo nasprotno od tega: 

otroka na nek način zavajajo. 

 

Mc Garigle (1978, nav. po Manfreda Kolar, 2006: 6) je bil prepričan, da je razlaga slabših 

rezultatov pri standardnih preizkusih razredne inkluzije verbalni nesporazum med 

izpraševalcem in otrokom, tj. otrok si napačno razlaga nalogo in jo zato reši drugače od 

raziskovalčevih pričakovanj. 

 

Raziskave M. Donaldson (1978, nav.  po Hayes in Orrell, 1998: 476), kažejo, da so otroci v 

svojih mislih in dejanjih bolj logični, kot jim je priznal Piaget. Kadar so eksperimenti 

izpeljani tako, da dajejo otrokom najboljšo možnost, da situacijo razumejo (tj. da so povezane 

z njihovimi izkušnjami), in kadar se eksperimentator zaveda, da se dajo otroci z načinom 

ubesedenja vprašanj zlahka napeljati na to, da dajo napačen odgovor, tedaj je mnogo 

verjetneje, da otroci pokažejo, da mislijo logično. 
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7. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

 

V diplomskem delu sem se podrobneje posvetila področju mišljenja otrok. Ta tema me je že 

od nekdaj zanimala, ko sem opažala, da nekaterih stvari otroci niso zmožni razumeti zaradi 

razvojne stopnje mišljenja, na kateri se nahajajo (npr. operacije reverzibilnosti, konzervacije, 

egocentrizma ...). Opazovala sem značilnosti razvoja mišljenja  pet-, šest- in sedemletnikov. S 

testnimi nalogami, ki sem jih zastavila otrokom, sem preverila njihove zmožnosti 

decentracije, konzervacije števila in mase ter seriacije.  

 

Opazovala sem, kako razmišljajo otroci v vrtcu, prvem in drugem razredu, točneje, na kateri 

stopnji mišljenja po Piagetu se nahajajo in ali to velja za vse naloge. Skladno s problemom 

raziskave sem oblikovala naslednje cilje: 

- ugotoviti na kateri stopnji razvoja mišljenja po Piagetovi teoriji – predoperativni ali 

konkretno logični – so otroci v vzorcu (stari od 5 do 8 let); 

- ugotoviti ali otroci vse zastavljene naloge rešijo tako, kot predvideva Piagetova teorija za 

določeno stopnjo razvoja; 

- določiti povprečno starost prehoda v stadij konkretno logičnega mišljenja; 

- ugotoviti, ali so opazne razlike med spoloma glede na doseženo stopnjo mišljenja (ali je v 

skupini/razredu na višji stopnji več dečkov ali deklic). 

 

8. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Hipoteza 1: Večina testiranih otrok se nahaja na predoperativni stopnji razvoja mišljenja po 

Piagetovi teoriji. 

Hipoteza 2: Vsi otroci rešijo zastavljene naloge tako, kot predvideva Piagetova teorija. 

Hipoteza 3: Povprečna starost prehoda na višjo stopnjo je sedem let in pol. 

Hipoteza 4: Opazne so razlike med spoloma glede na doseženo stopnjo mišljenja. 
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9. METODOLOGIJA 

 

9.1 RAZISKOVALNA METODA 

Za pridobitev podatkov sem uporabila metodo opazovanja ter t. i. klinični intervju. Otrokom 

sem individualno predstavila štiri testne naloge, potem pa jih opazovala pri reševanju in 

zapisala njihove odgovore. 

 

9.2 VZOREC 

Vzorec testiranih otrok je bil priložnostni, vključenih je bilo 97 otrok, od tega 56 deklic in 41 

dečkov. Pri testiranju je sodelovalo 32 predšolskih otrok, 30 otrok iz prvega razreda in 35 

otrok iz drugega razreda. Od tega sem 17 otrok testirala dvakrat: prvič, ko so še obiskovali  

vrtec in nato čez pol leta, ko so obiskovali prvi razred osnovne šole. 

 

V vrtcu je sodelovalo 18 deklic in 14 dečkov, v 1. razredu je sodelovalo 19 deklic in 11 

dečkov, v 2. razredu pa 19 deklic in 16 dečkov. 

 

Graf 1: Vzorec 
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9.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem pridobila s testiranjem otrok v vrtcu Hansa Christiana Andersena in OŠ Riharda 

Jakopiča. Njihove starše sem predhodno prosila za pisno soglasje. Vsakemu otroku sem 

individualno predstavila štiri naloge in jih opazovala pri reševanju. Naloge so povzete po 

knjigi avtorja E. Labinowicza: Izvirni Piaget (1898). Z njimi sem opazovala otrokovo 

zmožnost decentracije, konzervacije mase in števila ter zmožnost seriacije.  

Pri statistični obdelavi podatkov sem si pomagala s programom Microsoft Excel. 

 

 

10. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

10.1 ODGOVORI  PREDŠOLSKIH  OTROK 

Najprej sem testirala predšolske otroke. Pri reševanju nalog so porabili več časa, kot sem 

kasneje opazila pri testiranju šolskih otrok, potrebovali so dodatne pojasnitve, pomagali so si s 

štetjem na prste in glasnim preštevanjem. Prvo nalogo (Priloga 1) konzervacije števila so vsi 

otroci rešili s preštevanjem, ne s prirejanjem (pravilno in nepravilno rešene naloge).  

 

Drugo nalogo (Priloga 1) konzervacije mase je pravilno rešila le ena deklica, ostali otroci so 

po transformaciji predmeta brez pomisleka odgovorili bodisi da ima več plastelina kroglica 

bodisi da ga ima več ploščica in kot pojasnilo za spremembo navedli moje dejanje, torej ker 

sem glineno kroglico sploščila oz. ker je nisem sploščila. 

 

Tretjo nalogo za preverjanje egocentrizma v mišljenju (Priloga 1) je večina otrok (75 %) 

rešila skladno z predoperacionalno stopnjo, saj so izbrali sliko, kjer sta bili igrači prikazani 

tako, kot so jih videli oni. Osem otrok (25 %) pa je nalogo rešilo pravilno, torej gledano iz 

druge glediščne točke oz. glediščne točke dojenčka. Vseh osem pa je nalogo rešilo po 

temeljitem premisleku, nekateri so se vmes odločili za napačno sliko in so se kasneje 

popravili, nekateri pa so se na stolu malo prestavili, da so usmerili pogled v smeri 

dojenčkovega. 

 

Četrto nalogo zmožnosti seriacije (Priloga 1) je 27 od 32 otrok pravilno rešilo. Enajst otrok jo 

je rešilo s preizkušanjem (prestavljanjem slamic in primerjanjem velikosti), dodatnimi 



26 
 

navodili ali začetnimi napakami, ki so jih potem popravili. Otrok, ki naloge edini ni rešil 

pravilno, je slamice že na začetku postavil v napačnem vrstnem redu in jih tudi v drugem delu 

naloge ni uvrstil na pravilno mesto v nizu, ampak je dodatno slamico, ki je po velikosti 

spadala na sredino niza, postavil na začetek vrste. Ko sem ga vprašala, če se mu zdi postavitev 

pravilna, mi je pritrdil, da je pravilna. 

 

Tabela 1: Pravilno rešene naloge v vrtcu 

 DEČKI DEKLICE SKUPAJ 

Št. % Št. % Št. % 

1. naloga 1 7 4 22 5 16 

2. naloga 0 0 1 6 1 3 

3. naloga 3 21 5 28 8 25 

4. naloga 10 71 17 94 27 84 

 

 

V vrtcu je naloge reševalo 32 otrok, starih od 5,5 let do 6,7 let, od tega  je bilo 18 deklic in 14 

dečkov. Povprečna starost otrok je bila 5 let in 7 mesecev. 

 

Prvo nalogo so pravilno rešile štiri deklice (22 %) ter en deček (7 %), drugo nalogo je 

pravilno rešila ena deklica (6 %) in noben deček (0 %), tretjo nalogo je pravilno rešilo pet 

deklic (28 %) in trije dečki (21 %), četrto nalogo pa je pravilno rešilo 17 deklic (94 %) in 10 

dečkov (71 %). 

 

Rezultati reševanja nalog so pokazali, da se vsi testirani otroci nahajajo na predoperativni 

stopnji mišljenja, saj nihče izmed njih ni rešil vseh nalog pravilno, kar je po Piagetovi teoriji 

ustrezno za njihovo starost. Le en deček (5,7 let) je vse naloge rešil napačno, ostali pa so vsaj 

eno nalogo rešili pravilno, kar pomeni, da so tudi na  predoperacionalni stopnji zmožni rešiti 

naloge tako, kot Piagetova teorija kognitivnega razvoja predvideva za otroke na stopnji 

konkretnologičnih operacij. 
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10.2 OTROCI V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

 

Otroci iz treh prvih razredov so naloge rešili uspešneje kot vrtčevski otroci. Pri prvi nalogi 

konzervacije števila (Priloga 1) so si pomagali s štetjem in dodatnimi vprašanji, vendar v 

manjšem številu kot mlajši otroci. 

  

Drugo nalogo konzervacije mase (Priloga 1) so rešili uspešneje kot otroci v vrtcu (20 %, 

otroci v vrtcu pa 3 %). Odgovore so pojasnjevali z: »Enako je, ker si jo samo spološčila«  ali 

»Enako je, ker bi bilo isto, če bi tudi drugo prisitnila«. Otroci, ki so nalogo rešili napačno, so 

odgovor pojasnjevali enako kot otroci v vrtcu, torej ali da ima več plastelina kroglica ali da ga 

ima več ploščica. 

 

Tretjo nalogo preverjanja egocentrizma (Priloga 1) so otroci v 30 % pravilno rešili, za 

razmislek so porabili približno enako časa kot otroci v vrtcu in tudi tu je nekaj otrok najprej 

izbralo napačno sliko in se potem popravilo. 

 

Četrto nalogo zmožnosti seriacije (Priloga 1) je pravilno rešilo 27 od 30 otrok. Pet otrok jo je 

rešilo s preizkušanjem ali začetnimi napakami, ki so jih v veliki večini sami popravili. Narobe 

so jo rešili trije dečki (povp. starost je bila 6,2 let) od tega dva, ki sta celotno nalogo rešila 

narobe in en deček (najstarejši od trojice; 6,6 let), ki je prvi del rešil pravilno, drugi del 

(uvrstitev slamice na pravilno mesto) pa je rešil napačno. 

 

Tabela 2: Pravilno rešene naloge v 1. razredu  

 DEČKI DEKLICE SKUPAJ 

Št. % Št. % Št. % 

1. naloga 2 18 4 21 6 20 

2. naloga 2 18 4 21 6 20 

3. naloga 5 45 4 21 9 30 

4. naloga 8 73 19 100 27 90 

 

 

V 1. razredu je naloge reševalo 30 otrok, starih od 5,11 let do 6,10 let, od tega jih je bilo 19 

deklic in 11 dečkov. Povprečna starost otrok je bila 6 let in 3 mesece.  
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Prvo nalogo so pravilno rešile štiri deklice (21 %) ter dva dečka (18 %), drugo nalogo so 

pravilno rešile štiri deklice (21 %) in dva dečka (18 %), tretjo nalogo so pravilno rešile štiri 

deklice (21 %) in pet dečkov (45 %), četrto nalogo pa je pravilno rešilo 19 deklic (100 %) in 

osem dečkov (73 %). 

 

Rezultati reševanja nalog so pokazali, da se večina otrok (90 %) nahajajo na predoperativni 

stopnji mišljenja, kar je po Piagetovi teoriji njihovi starosti primerno. Trije otroci so pravilno 

rešili vse naloge  (en deček in dve deklici). Njihova povprečna starost znaša 6 let in 3 mesece. 

Glede na predpostavke Piagetove teorije kognitivnega razvoja, se ti trije otroci nahajajo na 

stopnji konkretnologičnih operacij, kar je za njihovo starost nadpovprečno. 

 

 

10.3 OTROCI V DRUGEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

Otroci iz treh drugih razredov so naloge rešili najuspešneje. Pri prvi nalogi konzervacije 

števila (Priloga 1) so si od šestnajstih otrok, ki so jo pravilno rešili, le trije pomagali s štetjem. 

Drugo nalogo konzervacije mase (Priloga 1) je več kot polovica otrok rešila pravilno, 

pojasnitve pa so bile enake kot pri otrocih iz prvega razreda. Tretjo nalogo za preverjanje 

egocentrizma v mišljenju (Priloga 1) so tako kot mlajši otroci rešili po daljšem premisleku in 

natančnem opazovanju postavitve igrač na mizi. Pri četrti nalogi za preverjanje zmožnosti 

seriacije (Priloga 1) je bilo 33 od 35 otrok uspešnih, od tega si je devet otrok pomagalo s 

preizkušanjem in so potrebovali malo več časa kot ostali otroci iz drugega razreda. 

 

Tabela 3: Pravilno rešene naloge v 2. razredu 

 DEČKI DEKLICE SKUPAJ 

Št. % Št. % Št. % 

1. naloga 9 47 7 37 16 46 

2. naloga 10 62 9 47 19 54 

3. naloga 7 44 10 53 17 49 

4. naloga 15 94 18 95 33 94 

 

V 2. razredu je naloge reševalo 35 otrok, starih od 6,10 let do 7,11 let, od tega je bilo 19 

deklic in 16 dečkov. Povprečna starost otrok je bila 7 let. 
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Prvo nalogo je pravilno rešilo sedem deklic (37 %) ter devet dečkov (47 %), drugo nalogo je 

pravilno rešilo devet deklic (47 %) in deset dečkov (62 %), tretjo nalogo je pravilno rešilo 

deset deklic (53 %) in sedem dečkov (44 %), četrto nalogo pa je pravilno rešilo 18 deklic (95 

%) in 15 dečkov (94 %). 

 

Rezultati reševanja nalog so pokazali, da se večina otrok (77 %) nahaja na predoperativni 

stopnji mišljenja, kar je glede na njihovo povprečno starost (7 let) skladno s Piagetovo teorijo 

kognitivnega razvoja. 

 

Osem otrok je pravilno rešilo vse naloge (štirje dečki in štiri deklice), kar glede na 

predpostavke teorije kognitivnega razvoja kaže, da se nahajajo na konkretnologični stopnji 

mišljenja. Povprečna starost teh osmih otrok je 7 let in 1 mesec. 

 

 

 

10.4 PRIMERJAVA REZULTATOV OTROK, KI SO NALOGE REŠILI 

DVAKRAT 

Sedemnajst otrok (deset deklic in sedem dečkov) je testiranje opravilo meseca maja, ko so še 

obiskovali vrtec in spet novembra, ko so že obiskovali osnovno šolo.  

 

Tabela 4: Primerjava števila pravilno rešenih nalog pri prehodu iz vrtca v 1. razred 

 

 

 

1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga Skupaj 

Spol Stopnja Št. % Št. % Št. % Št. % Št. 

Deklice 
Vrtec 1 10 0 0 3 30 10 100 10 

1. razred 1 10 1 10 3 30 10 100 10 

Dečki 
Vrtec 0 0 0 0 1 14 5 71 7 

1. razred 1 14 1 14 2 28 5 71 7 
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Deklice: 

V vrtcu je prvo nalogo konzervacije števila (Priloga 1) pravilno rešila ena deklica, druge 

naloge za konzervacijo mase (Priloga 1) nobena, tretjo nalogo za preverjanje egocentrizma v 

mišljenju (Priloga 1) tri deklice in četrto nalogo seriacije (Priloga 1) vseh deset deklic. Ob 

ponovnem reševanju nalog je prvo nalogo rešila ena deklica (vendar ne ista deklica kot v 

vrtcu), drugo ena deklica, tretjo tri deklice (ena od njih je bila ista deklica kot v vrtcu), četrto 

pa ponovno vseh deset deklic. 

 

Dečki: 

V vrtcu ni prve naloge konzervacije števila (Priloga 1) in druge naloge konzervacije mase 

(Priloga) pravilno rešil nobeden od dečkov, tretjo nalogo preverjanja efocentrizma (Priloga 1) 

je pravilno rešil en deček, četrto nalogo seriacije (Priloga 1) pa pet dečkov. Ob ponovnem 

reševanju nalog meseca novembra je prvo nalogo rešil en deček, ki je prav tako edini pravilno 

rešil tudi drugo nalogo, tretjo nalogo sta pravilno rešila dva dečka (od tega eden isti deček kot 

v vrtcu), četrto nalogo pa je ponovno pravilno rešilo istih pet dečkov kot v vrtcu. 

 

Ob pregledu rezultatov sem opazila le majhen napredek pri odstotku pravilno rešenih nalog 

pri deklicah in dečkih, ki je zaradi kratkega časovnega obdobja med testiranjema (6 mesecev) 

lahko pričakovan glede na Piagetovo teorijo kognitivnega razvoja. Opazila sem, da so bile 

deklice za spoznanje uspešnejše pri obeh testiranjih, predvsem so uspešneje kot dečki rešile 

zadnjo nalogo. 

V obdobju šestih mesecev ni nihče prešel na višjo stopnjo mišljenja, kar je za njihovo starost 

primerno. 

 

 

Pregled rezultatov vseh 97 otrok prinese 27 pravilno rešenih prvih nalog (26,2 %), 26 pravilno 

rešenih drugih nalog (25,2 %), 34 pravilno rešenih tretjih nalog (33 %) in 87 pravilno rešenih 

četrtih nalog (84,4 %). 
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11. PREVERJANJE RAZISKOVALNIH HIPOTEZ 

 

V nadaljevanju bom preverila pravilnost hipotez, ki sem si jih postavila na začetku 

empiričnega dela. 

 

 

Hipoteza 1: Večina otrok se po Piagetovi teoriji nahaja na predoperativni stopnji razvoja 

mišljenja. 

Hipotezo potrjujem, saj se glede na pridobljene rezultate raziskave večina otrok (89 %) nahaja 

na predoperativni stopnji mišljenja, 11 otrok (11 %) pa se nahaja na konkretnologični stopnji 

mišljenja, od tega trije otroci iz prvega razreda in osem otrok iz drugega razreda (skupna 

povp. starost teh 11 otrok je 6 let in 9 mesecev). 

 

Hipoteza 2: Vsi otroci rešijo zastavljene naloge tako, kot predvideva Piagetova teorija. 

Hipoteza je ovržena, saj so nekateri otroci pravilno rešili težje naloge, kot je to značilno za 

njihovo starost, prav tako pa je tudi nekaj starejših otrok, ki bi glede na njihovo starost 

praviloma morali znati rešiti naloge, značilne za usvojeno stopnjo konkretnologičnega 

mišljenja, a so jih rešili, kot je značilno za predoperativno stopnjo mišljenja. 

 

Hipoteza 3: Povprečna starost prehoda na višjo stopnjo je sedem let in pol. 

Glede na pridobljene rezultate raziskave je hipoteza ovržena. Izkazalo se je, da so trije otroci 

iz prvega razreda, ki so že na stopnji konkretnologičnih operacij, povprečno stari 6 let in 3 

mesece, otroci v drugem razredu pa 7 let in 1 mesec. Teh 11 otrok je hitreje doseglo stopnjo 

konkretnologičnih operacij, kot to predvideva Piagetova teorija kognitivnega razvoja. 

 

Hipoteza 4: Opazne so razlike med spoloma glede na doseženo stopnjo mišljenja. 

Hipotezo deloma potrjujem, saj so opazne majhne razlike v odstotkih pravilno rešenih nalog 

med spoloma. V vrtcu in prvem razredu so bile deklice uspešnejše, v drugem razredu pa so 

bili uspešnejši dečki (4 deklice oz. 40 % in 4 dečki oz. 57 %). Tudi pri otrocih, ki so testiranje 

opravili dvakrat, so bile deklice uspešnejše.  
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12. ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi sem podrobneje predstavila kognitivno teorijo Jeana Piageta ter njene 

kritike. Ugotovila sem, da je tudi v današnjih časih tema razvoja mišljenja zelo zanimiva, še 

posebej v zadnjih letih ob uvedbi devetletne osnovne šole, saj se strokovnjaki sprašujejo, ali je 

težavnost učnega načrta primerna nižji starosti otrok. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se 86 otrok (89 %) nahaja na predoperacionalni stopnji 

stopnji po Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja, 11 otrok (11 %) pa se nahaja na stopnji 

konkretologičnih operacij. 32 otrok (100 %) iz vrtca, starih od 5,5 do 6,7 let, se je nahajalo na 

predoperativni stopnji razvoja mišljenja po Piagetu, 27 otrok (90 %) iz prvega razreda, starih 

od 5,11 do 6,10 let, se je prav tako nahajalo na predoperacionalni stopnji, trije (10 %) pa na 

stopnji konkretnologičnih operacij. Pri otrocih iz drugega razreda, starih od 6,10 do 7,11 let,  

pa se jih je 27 (77 %) nahajalo na predoperacionalni stopnji mišljenja, 8 otrok (23 %) pa na 

stopnji konkretnologičnih operacij. 

 

Kot kritiko svoje raziskave lahko navedem potek testiranja prve naloge v vrtcu, saj sem 

otrokom ponudila točno število krogcev za nadaljevanje vrste. Menim, da bi v nasprotnem 

primeru, če bi jim ponudila večje število krogcev, kot jih je bilo potrebno za dokončanje vrste, 

velika večina otrok nadaljevaja s postavljanjem v drugo vrsto ali v to vrsto postavila preveč 

krogcev. Enako se je zgodilo tudi z nekaj otroki v prvem in drugem razredu, saj sem njim 

ponudila več krogcev. Nekateri so postavili točno število, drugi so nadaljevali. Odstotek 

pravilno rešene prve naloge v vrtcu bi bil zagotovo manjši, če bi jim dala več krogcev.  

 

Tovrstno testiranje se mi zdi ustrezno za ugotavljanje stopnje razvoja mišljenja in menim, da 

bi se jih lahko posluževale tudi učiteljice v šolah, saj bi s tem vedele, česa je otrok okvirno 

zmožen in bi lahko prilagodile težavnost za njihovo stopnjo. 

 

Zanimivo bi mi bilo, če bi lahko opravila longitudinalno raziskavo in spremljala napredek 

otrok, od tistih, ki so bili neuspešni pri vseh nalogah, do tistih, ki so vse naloge rešili pravilno. 

 

Mnogo strokovnjakov se ne strinja z uvedbo pričetka šolanja s 6. letom starosti, saj so 

mnenja, da so otroci še premladi, predvsem pa, da se velika večina prvošolskih otrok ne 
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nahaja na potrebni stopnji razvoja mišljenja, kar sem ugotovila tudi sama ob pregledu 

rezultatov raziskave. Ne le da je večina prvošolskih otrok na predoperativni stopnji mišljenja 

tudi večina učencev drugega razreda osnovne šole se nahaja na isti stopnji. To pa predstavlja 

problem za uresničevanje po mojem mnenju vedno bolj zahtevnih učnih načrtov za osnovne 

šole. Včasih so otroci vstopali v prve razrede pri sedmih letih, nekateri še mesece kasneje in 

so, vsaj glede na predpostavke Piagetove teorije kognitivnega razvoja, hitreje dosegli stopnjo 

konkretnologičnih operacij, pri kateri otroci probleme bolje razumejo (konzervacija, 

decentracija, seriacija …) in so posledično v šoli uspešnejši. 

 

Menim, da ljudi, ki so odgovorni za potek šolanja, čaka še veliko dela za ureditev primernih 

razmer za učne procese naših otrok.  

 

Osebno si želim manj storilnostno naravnanega sistema in več usmerjanja v potrebe in želje 

otrok, vse od zahtevnosti in obsega učnih vsebin pa do števila učencev v posameznih 

oddelkih. 

 

» Glavni cilj izobraževanja v šolah bi moral biti ustvarjati ljudi, ki so sposobni narediti nekaj 

novega, in ne le ponavljati, kar so prejšnje generacije že naredile.« 

Jean Piaget (www.brainyquote.com) 
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PRILOGA 1: Testne naloge 

 

1. Konzervacija števila:  

Pred otroka postavim krogce, izrezane iz kartona. V drugo vrstico postavim le en krogec in 

otroka prosim, naj nadaljuje do konca. S tem preverim, ali je otrok zmožen prirejati števila 

predmetom 1-1. 

○○○○○   

           

○xxxx 

 

Izvedem spremembo: v spodnji vrstici krogce razmaknem bolj narazen, tako da otrok moje 

dejanje vidi. Vprašam ga, ali je v obeh vrsticah enako število krogcev ter ga prosim, naj mi 

odgovor pojasni (»Zakaj tako misliš?«) (Labinowicz, 2009). 

○○○○○ 

 

○       ○      ○      ○      ○ 

 

 

 

2. Konzervacija mase: 

Pred otroka postavim dve enaki kroglici iz plastelina. Vprašam ga, ali sta enaki. Potem pred 

njegovimi očmi eno razvaljam v ploščico. Otroka ponovno vprašam, ali je v kroglici in 

ploščici enako plastelina, in ga prosim, naj mi odgovor pojasni (Labinowicz, 2009). 

 

 

3.  Egocentrizem v mišljenju: 

Na mizo položim dve igrači (majhna želva in velik medved). Otroku pokažem tri risbe, na 

katerih sta narisani različno razporejeni igrači s ptičje perspktive. Na stol poleg naju položim 

lutko in otroku rečem, naj izbere sliko,  na kateri sta igrači postavljeni tako, kot jih vidi lutka 

(Labinowicz, 2009). 
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4. Seriacija: 

Otroku dam pet slamic različnih dolžin in ga prosim, da jih postavi v vrsto od najmanjše do 

največje. Če otrok slamice postavi pravilno, pomeni, da je zmožen urejanja po velikosti. 

 

 
 

Potem eno izmed slamic na skrivaj vzamem, preostale pa postavim po velikosti v vrsto, tako 

da med njimi ni prostora. Otroku dam dodatno slamico in ga prosim, naj jo uvrsti na ustrezno 

mesto (Labinowicz, 2009). 
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