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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu sem se osredotočila na teorijo psihologa Jeana Piageta o kognitivnem 

razvoju. Opisala sem izhodišča Piagetove teorije, metodo raziskovanja in dejavnike 

kognitivnega razvoja otrok. Največ pozornosti sem v tem delu namenila posameznim 

stadijem kognitivnega razvoja. Ker sem v diplomskem delu preučevala prehod iz 

predoperativnega v operativni stadij mišljenja, sem posebno pozornost namenila miselnim 

operacijam (t.j. ireverzibilnosti, konzervaciji, seriaciji in egocentričnosti), ki so značilne za 

omenjeni prehod. V nadaljevanju sem predstavila tudi teorijo uma, pomen Piagetove 

teorije za učitelje in vzgojitelje ter nekaj kritik Piagetove teorije.  

 

Raziskavo sem izvedla v oddelkih vrtca, t.j. med otroci v starosti od 5 do 6 let. Z različnimi 

nalogami piagetovskega tipa sem ugotavljala, ali imajo udeleženci že razvite zmožnosti 

seriacije in konzervacije, z njihovo pomočjo pa sem ovrednotila tudi njihov trenutni 

razvojni stadij. Piaget je trdil, da otrok v predoperativnem stadiju ne razume načela 

konzervacije konkretnih primerov in da nima razvite miselne operacije seriacije ter 

klasifikacije. Eden izmed udeležencev je pri vseh nalogah dejansko dosegel operativni 

stadij, medtem ko so se se pri večini ostalih odrazile le posamezne zmožnosti omenjenega 

stadija. Izsledki tako ne potrjujejo Piagetovih ugotovitev, ampak kritiko Piagetove teorije, 

ki poudarja Piagetovo podcenjevanje otrokovih dejanskih zmožnosti. Da bi dokazala, kako 

je z drugače zastavljenimi nalogami mogoče dobiti drugačne izsledke, sem dve nalogi 

prilagodila v skladu s predlogi nekaterih kritikov Piagetove teorije. Primeri tovrstnih nalog 

so bili uspešni, saj so se njihovi izsledki precej razlikovali od pričkovanih odgovorov 

Piageta. Izsledki potrjujejo, da je Piaget resnično podcenjeval dejanske intelektualne 

zmožnosti otrok, zato so različne kritike njegove teorije povsem upravičene. 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: razvoj mišljenja, Piagetova teorija, operativno mišljenje, 

konzervacija, seriacija, ireverzibilnost, egocentričnost, teorija uma.  

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The theoretical part of this diploma thesis focuses on Jean Piaget's theory of cognitive 

development. The thesis discusses the characteristics of Piaget's theory, the employed 

research method and the developmental factors affecting the cognitive development of 

children. The largest part of this section focuses on the characteristics of the individual 

stages of cognitive development. Since the thesis examines the transition from the 

preoperational to the operational stage of intellectual development, special attention is paid 

to the mental processes within the transition under consideration (i.e. irreversibility, 

conservation, seriation, and egocentrism). The continuation discusses the features of theory 

of mind, the educational implications of Piaget's theory for teachers and educators, and 

some criticisms of Piaget's theory.  

 

The survey was conducted in kindergarten classrooms, among children between 5 and 6 

years of age. Various Piagetian tasks were employed to determine whether the participants 

have already developed the abilities of seriation and conservation, and to evaluate their 

current stage of development. Piaget argued that children in the pre-operational stage do 

not understand the principles of conservation and that they have not yet developed the 

cognitive processes of seriation and classification. One of the participants actually 

exhibited the operational stage of development in all sets of tasks while the majority of 

others merely exhibited some of the characteristics of operational thinking. Thus, the 

findings do confirm the findings of Piaget's theory, but the criticisms of the latter, 

emphasising that Piaget underestimated the actual intellectual abilities of children. In order 

to show that the results would be different if the tasks were designed differently, I adapted 

two tasks in acccordance with the suggestions proposed by some critics of Piaget's theory. 

The tasks of this type proved effective since the findings greatlly differed from the ones 

obtained via Piagetian tasks. The findings confirm that Piaget truly underestimated the 

actual intellectual abilities of children, so various criticisms of his theory are completely 

justified. 

 

 

KEY WORDS: cognitive development, Piaget´s theory, operational thinking, conservation, 

seriation, irreversibility, egocentrism, theory of mind. 
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1 UVOD 

Vprašanja o lastnem izvoru in razvoju sodijo med najstarejša vprašanja v človeški 

zgodovini. V psihologiji, ki se je kot znanstvena disciplina oblikovala šele sredi prejšnjega 

stoletja, je dolgo prevladovalo mnenje, da se človek razvija le do obdobja zrelosti, t.j. v 

času otroštva in mladosti (Batistič Zorec, 2000: 11). 

 

Vsi avtorji teorij razvojne psihologije navajajo tri osrednje psihološke smeri, t.j. 

behaviorizem oz. teorije učenja, psihoanalizo oz. psihodinamske teorije (t.j. Freudovo in 

Eriksonovo teorijo) in Piagetovo kognitivno-razvojno teorijo oz. organizmično teorijo, 

poslužujejo pa se tudi spoznanj etološke teorije, ekološke teorije, humanistične teorije in 

teorije L. S. Vigotskega (Batistič Zorec, 2000: 13). 

 

V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na kognitivno teorijo Jeana Piageta, ki mi 

je vzbudila zanimanje že na začetku študija, ko sem opazovala svojo tedaj enoletno 

hčerkico. Vedno so me zanimali razlogi, zakaj otrok stvari vidi oz. dojema drugače kot 

odrasli ljudje. Osredotočila sem se na kognitivni razvoj v predšolskem obdobju, pri čemer 

sem posebno pozornost posvetila prehodu  iz predoperativnega v operativno mišljenje. 

 

Izvedla sem tudi empirično raziskavo med otroci iz vrtca v starosti pet do šest let. Z 

raziskavo sem skušala preveriti nekatere trditve Piagetove teorije in ugotoviti, ali se bodo 

otroci na naloge odzvali na načine, ki jih je predvidel Piaget. 

 

 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  KLAŠNJA, Dijana; diplomsko delo 

 

2 
 

2 MIŠLJENJE 

Mišljenje je miselni proces, ki nam omogoča, da postavljamo raznovrstna vprašanja in 

odgovarjamo nanje. Takšno vprašanje je že dokaz razmišljanja, saj ga lahko postavi le 

bitje, ki razmišlja. Že stari misleci so ugotavljali, da je mišljenje povezovanje izkušenj in 

odkrivanje novih odnosov iz zvez med njimi. Mišljenje si lahko predstavljamo kot proces 

povezovanja in predelovanja informacij. Ko mislimo, v naši duševnosti dejansko 

˝operiramo˝ z informacijami. Informacije, ki  jih imamo v svojem spominu, primerjamo 

med seboj ter jih analiziramo, razčlenjujemo in povezujemo (Musek in Pečjak, 2001: 160). 

 

Babšek (2009: 76) mišljenje opredeljuje v širšem in ožjem pomenu besede. Mišljenje v 

širšem pomenu besede vključuje večje število spoznavnih procesov, med katere sodijo 

presojanje, odločanje, sklepanje, spominjanje, sanjarjenje, načrtovanje, ocenjevanje, in 

nekateri drugi. Mišljenje v ožjem pomenu besede pa je odkrivanje novih odnosov med 

informacijami, ki jih posredujejo zaznave, predstave ali pojmi. 

 

Predstave so notranje reprezentacije (t.j. zastopniki) stvari in pojavov, ki ohranjajo 

podobnost z njimi. Predstavljajo namreč eno izmed pomembnih sestavin mišljenja, 

uporabljamo pa jih pri reševanju problemov in odgovorih na vprašanja o objektih. Druga 

sestavina mišljenja pa so pojmi, ki označujejo skupne značilnosti predmetov in pojavov. 

Oblikujemo jih z abstrakcijo (t.j. izločanjem) bistvenih značilnosti predmetov ali pojavov 

ter z zanemarjanjem drugih, t.j. nebistvenih značilnosti (Kompare, idr., 2002: 140). 

 

 

2.1 Opredelitev pojmov 

 

Glede na odnos do stvarnosti mišljenje delimo na realistično in domišljijsko. Za realistično 

mišljenje je značilno kombiniranje stvarnih dejstev, medtem ko gre pri domišljijskem 

mišljenju za kombiniranje dejstev glede na stvarnost in pod vplivom subjektivnih 

dejavnikov, kot so želje in čustva. K realističnemu mišljenju uvrščamo reševanje 

problemov, k domišljijskemu  pa izmišljanje, otroško igro, sanjarjenje, sanje, halucinacije 

ter še marsikaj, kar poimenujemo z besedo domišljija. Vendar pa se obe obliki povezujeta 

med sabo. Tako celo znanstvenik pri sestavljanju hipotez uporablja domišljijo (Musek in 

Pečjak, 2001: 162). 
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Babšek (2009: 76) navaja še nekaj vrst mišljenja, t.j.: 

 

1. Induktivno/deduktivno mišljenje. K induktivnemu mišljenju uvrščamo sklepanje iz 

posameznega na splošno (saj na podlagi posameznih primerov gradimo teorije), medtem 

ko gre pri deduktivnemu mišljenju za sklepanje iz splošnega na posamezno (saj na podlagi 

teorij in pravil definiramo posamezne primere). 

 

2. Konvergentno/divergentno mišljenje. Konvergentno mišljenje je usmerjeno k eni sami, 

optimalni rešitvi, ki temelji na predhodnem znanju in logičnem mišljenju, ter ponuja 

tipične in predvidljive rešitve (saj na podlagi prehodnega znanja izoblikujemo eno, 

najboljšo rešitev oz. se osredotočimo  le na eno možnost). Pri divergentnem mišljenju pa 

gre za večje število novih, izvirnih in nenavadnih rešitev, saj ena rešitev sproži nove 

rešitve, ki so nenavadne in nepričakovane. Rešitev namreč zahteva drugačno videnje 

problema in preseganje predhodnega znanja (t.j. postavljanje novih hipotez, razvijanje 

zamisli ali pa uporabo znanih stvari na nov, izviren način). 

 

3. Konkretno/abstraktno mišljenje. Pri konkretnem mišljenju gre za mišljenje in operiranje 

s stvarmi, ki jih zaznavamo okoli sebe (t.j. uporaba zaznav, predstav in konkretnih 

pojmov). Pri abstraktnem mišljenju pa se poslužujemo abstraktnih pojmov in simbolov (t.j. 

delovanje brez zaznav oz. le na podlagi pojmov na abstraktni ravni). 

 

 

Musek in Pečjak (2001: 164-166) opredeljujeta različne oblike mišljenja, t.j.:  

 

1. Presojanje in sklepanje. Omenjeno obliko mišljenja delimo na sodbe in sklepe ter na 

deduktivno, induktivno in analogno sklepanje. Sodbe so rezultat mišljenja, nastopajo pa 

tudi kot premise (t.j. izhodiščne postavke) ali pa kot sklepi v obliki deduktivnega in 

induktivnega sklepanja. Najenostavnejše sodbe so ugotovitve določenih odnosov. 

Razlikujemo več vrst sodb,  npr. sodbe na podlagi zaznavanja (npr. Zdajle dežuje.), sodbe 

na podlagi izkušnje (npr. Ptice imajo krila.), sodbe na podlagi logičnih odnosov (npr. a
2
 + 

b
2
 = c

2
) in sodbe na podlagi čustev (npr. Slovenija je najlepša dežela na svetu). 

Sklepanje je izvajanje novih sodb iz predhodno znanih ugotovitev. Kadar iz splošne sodbe 

izvajamo konkretno sodbo, govorimo o deduktivnem sklepanju, h katerem npr. sodi 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  KLAŠNJA, Dijana; diplomsko delo 

 

4 
 

ugotovitev, da je Sokrat nesmrten. Če pa iz konkretnih primerov izvajamo splošno sodbo, 

pa govorimo o induktivnem sklepanju, h kateremu npr. sodi sklep: ˝Ta golob je bel, oni 

golob je bel, drugi golobi so tudi beli, torej so vsi golobi beli.˝ Ker nikoli ne upoštevamo 

vseh primerov, se lahko zmotimo, saj so golobi prav tako lahko sivi ali pa celo črni. 

Posebna oblika sklepanja je analogno sklepanje, ki temelji na primerjavi s podobnimi 

pojavi. Avtorja kot primer slednjega navajata ugotovitev, da je pes vesel, ko maha z repom, 

saj vesel človek maha z rokami. Omenjena vrsta sklepanja je v vsakdanjem življenju zelo 

pogosta, saj daje domneve, vendar pa ne dokazuje ničesar. Čeprav v znanosti nima veljave, 

je bogat vir hipotez. 

 

2. Vsakodnevno in logično mišljenje. Človekovo mišljenje se ne ravna vedno po logičnih 

pravilih. Sodbe in sklepe izkrivljajo izkušnje, stališča in čustva. Duševnega bolnika zaman 

prepričujemo, da njegove preganjalne ideje nimajo nobene stvarne podlage. Če učitelj 

verjame, da je učenec slab, njegove odgovore ocenjuje strožje, kot bi jih ocenjeval v 

primeru, če bi verjel, da je učenec dober. Na sodbe vplivajo naši predsodki, npr. 

podcenjevanje oseb drugačnega spola, socialnega razreda ali narodnosti, in precenjevanje 

skupin, ki jim pripadamo. 

 

3. Mišljenje in drugi duševni procesi. Mišljenje se prepleta z drugimi duševnimi procesi, 

saj navadno največ razmišljamo o stvareh, ki so nam čustveno in motivacijsko blizu. 

Odvisno je tudi od učenja in spomina, saj lahko razmišljamo le o stvareh, ki so prisotne v 

našem spominu. Prav tako pa vpliva tudi na učenje in spomin, saj si bolje zapomnimo 

stvari, o katerih razmišljamo in jih bolje razumemo. Razmišljanje vpliva na naša stališča in 

prepričanja ter na naše vrednotenje samega sebe (t.j. samopodobo) in drugih 

posameznikov. 

 

4. Reševanje problemov s poskusi in napakami. Reševanje problemov s poskusi in 

napakami je najpreprostejši način reševanja problemov. Živo bitje bolj ali manj naključno 

poskuša priti do cilja, pri tem se velikokrat zmoti, dokler se mu ne posreči. Tovrsten način 

reševanja problemov lahko zasledimo pri živalih in majhnih otrocih, pri odraslih pa se 

pojavlja v primerih, kadar le-ti rešujejo pretežak problem ali pa kadar so preveč 

vznemirjeni. Višje razviti sesalci, zlasti človeku podobne opice, so sposobni rešiti 

preproste probleme tudi drugače, t.j. z vpogledom, ki je posebej značilen za človeka. Gre 

za nenadno povezavo izkušenj, ko mislec v trenutku poveže elemente problemske situacije, 
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ponovitve pa izvede brez poskušanja. Tako problem najprej reši mentalno, šele nato pa z 

dejanjem, ki mnogokrat niti ni potrebno. Mišljenje največkrat poteka kot postopna analiza, 

pri kateri je mislec celovito usmerjen k rešitvi problema, h kateri napreduje v majhnih 

korakih, ki so rezultat predvidevanja. Probleme namreč rešuje z miselnimi strukturami in 

miselnimi operacijami. Miselne strukture so tisto, s čimer mislimo, t.j. pojmi, predstave in 

sodbe. Z miselnimi operacijami pa primerjamo miselne strukture in jim spreminjamo 

položaj v problemskem prostoru. 

 

2.2 Proučevanje spoznavnega razvoja: klasični pristopi 

 

M. Batistič Zorec (2000: 13) navaja, da pri pregledu del, ki obravnavajo teorije v razvojni 

oziroma otroški psihologiji, vsi avtorji, ki pišejo o teorijah razvojne psihologije, navajajo 

tri glavne psihološke smeri: behaviorizem oziroma teorije učenja, psihoanalizo oziroma 

psihodinamske teorije (Freudovo in Eriksonovo teorijo) in Piagetovo kognitivno-razvojno 

ali organizmično teorijo. 

 

Behavioristični pristop preučuje osnovne tehnike učenja, pri čemer vedenjske spremembe 

interpretira kot odzive na izkušnje. Psihometrični pristop s pomočjo testov inteligentnosti 

meri razlike v inteligentnosti posameznikov. Višji je namreč otrokov rezultat, bolj je 

slednji inteligenten. Piagetov pristop pa opazuje spremembe oziroma stopnje kakovosti 

miselnega delovanja, saj preučuje, kako otrokov um ureja svoje dejavnosti in se prilagaja 

na okolje (Papalia, idr., 2003: 141). 

 

Kognitivna psihologija izhaja iz pojmovanja, da se obnašamo v skladu s svojim videnjem 

in doživljanjem stvarnosti. Kognitivni psihologi predvsem preučujejo kognitivne sloge, t.j. 

načine našega zaznavanja in dojemanja sveta, samih sebe in drugih posameznikov, načine 

pridobivanja in interpretiranja informacij, ter naše načine odziva na slednje. Pomemben 

predstavnik kognitivne psihologije je prav Jean Piaget. Kognitivna psihologija predvsem 

preučuje višje mentalne procese, t.j. percepcijo, mišljenje, spomin, govor, reševanje 

problemov, odločanje, in nekatere druge. Omenjena psihološka smer skuša duševnost 

raziskovati po modelu računalniške obdelave podatkov, saj želi razviti preverljive modele 

delovanja možganov in jih nato potrditi s pomočjo znanstvenih metod. Strokovnjaki se pri 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  KLAŠNJA, Dijana; diplomsko delo 

 

6 
 

raziskovanju poslužujejo tako introspekcije kot tudi ekstraspekcije. Duševnost pa 

raziskujejo tudi z laboratorijskimi eksperimenti in s študijami primera (Babšek, 2009: 16). 

 

Predstavniki kognitivne psihologije so znanim področjem psihološkega raziskovanja dodali 

še raziskovanje kognitivnih procesov s poudarkom na proučevanju človekovega mišljenja. 

Tako so odprli  nova vprašanja o vplivu miselnih procesov na samo interpretacijo okolja, v 

katerem živimo. S tem ko so se usmerili na precej ozko področje, so zanemarili tako druga 

področja človekovega duševnega delovanja kot tudi vpliv drugih duševnih procesov na 

sam proces mišljenja (Babšek, 2009: 16). 

 

A. Woolfolk (2002: 24) kognitivni oz. spoznavni razvoj prepoznava kot postopne redne 

spremembe, s katerimi mentalni procesi postajajo kompleksnejši in bolj izdelani. 
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3 PIAGETOVA TEORIJA SPOZNAVNEGA RAZVOJA 

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

razvoja otrokovih procesov mišljenja. S svojim vpogledom in vživljanjem v otrokove 

umske procese je naredil korak naprej v spoznavanju otroka. V času pojmovanj, da se svet 

otrok ne razlikuje bistveno od sveta odraslih, je namreč spoznal in sprejel popolnoma 

nasprotno dejstvo, t.j. da se otrok in odrasel človek med seboj razlikujeta. Leta 1920 so 

Piageta, ki je pravkar z odliko diplomiral iz biologije in psihologije, povabili v Pariz, da bi 

na otrocih eksperimentalne šole standardiziral test sklepanja in statistično prikazal podatke, 

ki temeljijo na pravilnih odgovorih udeležencev. Namesto da bi pristopil k nalogi na 

tipično odrasel način, t.j da bi se osredotočil le na pravilne odgovore, je poslušal vse, kar so 

otroci dejansko govorili. Vzorci, ki so se pojavljali v nepravilnih odgovorih udeležencev, 

so ga tako prevzeli, da se je začel ukvarjati z miselnimi procesi, ki sprožajo tovrstne 

odgovore. Svoje življenje je posvetil preučevanju otrokovega načina pojmovanja in 

mišljenja o svetu, ki ga obdaja. O svojih odkritjih je objavil več kot 35 knjig in številne 

članke. Izvirnost teh odkritij je spodbudila veliko raziskav po vsem svetu (Labinowicz, 

1989: 40). 

 

Piagetovo teorijo uvrščamo k stopenjskim oz. diskontinuiranim teorijam razvoja mišljenja. 

Piageta je zanimalo, kako človek, predvsem otrok, razume svet, in kako pridobi znanje, ki 

postopoma postane vse bolj organizirano in strukturirano (Piaget, povz. po Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009: 40). V razlago razvoja mišljenja in konceptov znanja je vgradil 

genetsko-epistemiološki, biologistični in strukturalistični pristop (Piaget, povz. po 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009), pri čemer pa ga je zanimal tudi način razmišljanja  

otrok, primerno starostno obdobje za razumevanje določenih konceptov (npr. koncepta da 

dva predmeta ne moreta stati na istem prostoru), postopen razvoj spoznanj od konkretnih 

izkušenj do abstraktnega znanja, ter odnos med učečim se posameznikom in znanjem, t.j. 

kako otrok konstruira svoje znanje. 

 

S pomočjo intervjujev je Piaget nazadnje prišel do spoznanja, da se mlajši in starejši otrok 

med seboj ne razlikujeta le po količini znanja, ampak tudi po sami kvaliteti mišljenja. 

Spremembe v načinu mišljenja o svetu so tako zanj predstavljale spremembo v 

kognitivnem oz. intelektualnem razvoju. Z razvojem intelekta se namreč otrok postopoma 

usposoblja  za dejanja, ki mu bodo omogočala preživetje v njegovem okolju. Ko zna 
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govoriti, tako npr. lahko drugim posameznikom predstavi svoje počutje in potrebe, s čimer 

se razlikuje od dojenčka, ki je popolnoma odvisen od svojih negovalcev. V tem primeru 

gre za začetek napredovanja v razvoju, ki se zaključi z osvojitvijo abstraktne logike (Hayes 

in Orrell, 1998: 466). 

 

Razvoj se začne s prvimi miselnimi strukturami novorojenčkov in dojenčkov, ki jih je 

Piaget poimenoval sheme, zaključi pa se z višjimi miselnimi strukturami v obliki 

abstraktnih miselnih operacij,  ki so značilne predvsem za otroke po sedmem letu starosti, 

in ki so organizirane v logično-matematične sisteme (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 

41).  

 

3.1 Piagetova izhodišča in metoda 

 

Piagetova klinična metoda je združevala opazovanje in spraševanje. Ker je hotel razumeti 

načine razmišljanja otrok, je njihove odgovore nadgrajeval z novimi vprašanji. Tako je npr. 

ugotovil, da je po mnenju tipičnega štiriletnika kovancev oz. rož več v primeru, ko so ti 

postavljeni v vrsto, kot pa jih lahko opazimo v primeru, ko so ti zloženi na kup. Prepričan 

je namreč bil, da se spoznavni razvoj začne s prirojeno sposobnostjo prilagajanja okolju. 

Ko se otroci srečujejo z novimi izkušnjami, preoblikujejo svoj pogled na svet in se po njem 

ravnajo (Papalia, 2003: 29). Omenjena tehnika je znana tudi pod imenom kvazi 

opazovanje, ker gre za nekakšno vmesno stopnjo med opazovanjem in eksperimentom 

(Horvat in Magajna, povz. po Batistič Zorec, 2013: 51). 

 

Po Piagetovi metodi pred otroka postavimo predmete iz njegovega okolja, npr. glinene 

žogice, kozarce z vodo, ali pa kake druge predmete. Nato spraševalec opazuje, kaj otrok 

počne s temi predmeti in ga hkrati pozorno posluša. Med spraševanjem pa otroku ne 

zastavlja zgolj vprašanj o predmetih samih, temveč tudi o stvareh, ki bi mu pomagale 

odkriti miselne procese, na katerih temeljijo otrokovi odgovori. Otrokove odgovore 

upošteva ne glede na njihovo pravilnost ali nepravilnost, da mu tako ne bi vsiljeval lastnih 

razlag ali pa svojih pričakovanj o pravilnosti odgovora. Tak način upoštevanja odgovorov 

mu omogoča, da sledi zapletenemu vzorcu otrokovih misli, ne da bi jih pri tem ponarejal. 

Bolj kot sama vsebina otrokovega znanja namreč Piageta zanima pot, po kateri otrok 

osvaja omenjeno znanje (Labinowicz, 2010: 27).  
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Thomas (1992, povz. po Batistič Zorec, 2013: 52) trdi, da se Piagetov koncept znanja 

razlikuje od popularnega oziroma zdravo-razumskega pojmovanja. Običajno namreč 

menimo, da je znanje zbiranje informacij, ki smo jih pridobili preko učenja ali izkušenj. 

Piaget pa je prav nasprotno verjel, da je znanje proces pridobivanja informacij s pomočjo 

mentalne ali fizične akcije, ne pa inventar zbranih in shranjenih informacij.  

 

Piaget je prav tako zavračal pojmovanje, da je znanje reprezentacija tega, kar smo se 

naučili ali izkusili. Otrok namreč v svoje mišljenje ne preslikava objektivne realnosti, 

ampak stvari okrog sebe dojema v odvisnosti od svojega obstoječega mehanizma 

zaznavanja. Na njegov način sprejemanja informacij vplivajo njegove pretekle izkušnje in 

aktualna stopnja zrelosti (Thomas 1992, povz. po Batistič Zorec, 2013: 52). 

 

Znanje običajno pojmujemo predvsem kot kvantitativno zbiranje informacij. Čeprav se je 

Piaget strinjal, da se znanje okrepi z zrelostjo in izkušnjami, pa je verjel v aktivni spomin, 

ki sproti rekonstruira pretekle izkušnje. Po njegovem mnenju tako otrok v razvoju aktivno 

gradi (t.j. kostruira) svoje znanje oziroma vednost. Spoznanje se oblikuje preko interakcije 

med miselnimi strukturami in okoljem (Labinowicz, povz. po Batistič Zorec, 2013: 52). 

 

 

3.2 Dejavniki razvoja 

 

Piaget navaja štiri dejavnike razvoja (Piaget in Inhelder, 1982, Thomas, 1992, povz. po 

Batistič Zorec 2013: 52-53), t.j.: 

 

1. Dednost oziroma notranja zrelost. Večina avtorjev Piageta uvršča med t.i. 

interakcioniste, saj ključne vloge pri razvoju ni pripisal niti dednosti niti okolju, ampak 

interakciji med njima. Po njegovem mnenju dednost določa časovni urnik, po katerem se 

na periodičnih točkah odraščanja odpirajo nove razvojne možnosti, ko otrok lahko ob 

ustreznih spodbudah iz okolja napreduje oziroma osvoji določeno miselno sposobnost. 

 

2. Izkušnje. Piaget omenja fizične in logično-matematične izkušnje. Otrok fizične izkušnje 

pridobiva neposredno in spontano pri manipuliranju z objekti v okolju, ki se pojavlja v 
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obliki opazovanja, poslušanja, otipa, okušanja in vonja. Tako s pomočjo raziskovanja 

spoznava značilnosti objektov ter njihovo spreminjanje in delovanje, s čimer si pridobiva 

znanje o slednjih. Tudi logično-matematične izkušnje se nanašajo na objekte, vendar pa 

pridobljena spoznanja niso rezultat spoznanj o objektih kot takih, ampak so posledica akcij, 

ki jih vršimo na teh objektih. 

 

3. Socialna transmisija. Socialna transmisija je prenos znanja iz socialnega okolja, zato gre 

v tem primeru za izobraževanje v najširšem smislu. Znanje lahko prenašajo starši, vrstniki, 

šola ali pa drugi dejavniki iz socialnega okolja. Uspeh socialnega prenosa znanja je 

odvisen od posameznikove zrelosti in fizičnih izkušenj. Pri omenjeni vrsti prenosa znanja 

je še posebej pomembna vloga govora. 

 

4. Uravnoteženje oz. equilibrium. Omenjeni dejavnik uravnava vse tri predhodno 

omenjene dejavnike razvoja, zato ima po Piagetovem mnenju osrednjo, t.j. usklajevalno 

vlogo, saj predstavlja nenehno interakcijo med otrokovim mišljenjem in realnostjo. Otrok 

namreč izkušnje asimilira (t.j. sprejema) v obstoječi miselni okvir ter zaradi slednjih 

akomodira (t.j. spreminja) obstoječe strukture. Opisana ciklična interakcija je odvisna od 

otroka, ki je pobudnik svojega lastnega razvoja. Otrok namreč s svojo aktivnostjo odkriva 

nove probleme in s tem povzroča neravnotežje, hkrati pa gradi rešitve in dosega višjo 

stopnjo ravnotežja (Labinowicz, 1989). Cilj miselne aktivnosti je tako vzpostaviti 

ravnotežje med miselnim procesom in okoljem. Na vsakem razvojnem stadiju mora 

namreč otrok doseči določeno stopnjo ravnotežja, saj le tako lahko napreduje v višji stadij 

(Piaget in Inhelder, 1982). 

 

3.3 Mehanizmi razvoja 

 

Mišljenje je kompleksen proces, ki je sestavljen iz treh komponent, t.j. vsebine, miselne 

strukture in funkcije oz.  miselnih procesov (Shaffer, 1989, povz. po Batistič Zorec, 2013: 

53). Vsebina je tisto, kar oseba miselno izraža oz. izjavlja. Piaget se je v zgodnjem obdobju 

svoje kariere predvsem osredotočal na vsebino, kasneje pa je spoznal, da sta za 

razumevanje razvoja otrokovega mišljenja bolj bistveni miselna struktura in funkcija oz. 

miselni procesi (prav tam). 
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Vsebina mišljenja je določena z miselno strukturo ali konceptom. Miselna struktura je 

način mišljenja, ki je primeren za določeno stopnjo (Labinowicz 1989, povz. po Batistič 

Zorec, 2013: 53), oziroma organizacija mišljenja, ki se pojavlja na določenem stadiju 

miselnega razvoja in se odraža v posameznikovem vedenju (Zigler in Stevenson 1993, 

povz. po Batistič Zorec, 2013: 53). Miselne strukture so spremenljivke,  ker se med 

razvojem posameznika nenhno spreminjajo (Horvat in Magajna 1989, povz. po Batistič 

Zorec, 2013: 53).  Jean Piaget opredeljuje dve vrsti notranjih struktur, s katerimi razlaga 

spremembe v razvoju mišljenja, t.j. sheme in operacije. Sheme so nekakšni notranji načrti, 

ki omogočajo motorično aktivnost, npr. sesanje in hojo. Med hojo tako otrok sledi shemi 

hoje. Sheme niso toge kot refleksi, temveč se prilagajajo zunanjim razmeram, saj npr. 

otrok lahko hodi po travi in po stopnicah. Operacije pa so notranji sistemi mišljenja. V 

nasprotju s shemami jih je mogoče obrniti (tako npr. matematično operacijo 10+5 lahko 

obrnemo z operacijo 10-5), prav tako pa so tudi pregibne, saj lahko dosežejo cilj na 

različne načine (tako npr. račun 15x5 lahko rešimo s postopkom, ki smo se ga naučili v 

šoli, lahko pa 5-krat napišemo 15 in številke seštejemo). Operacije je mogoče uporabiti na 

zelo širokem območju problemov (Musek in Pečjak, 2001: 180). 

 

Miselni procesi vplivajo na razvoj mišljenja. Piaget tako opredeljuje dve osrednji funkciji, 

t.j. organizacijo in adaptacijo. Za razliko od miselnih struktur so miselni procesi 

nespremenljivke, saj se na enak način odvijajo skozi celotno posameznikovo življenje 

(Horvat in Magajna 1989, povz. po Batistič Zorec, 2013: 54). Pri organizaciji gre za 

kombiniranje, urejanje, razporejanje in preurejanje vedenja in misli v koherentne sisteme. 

Ljudje namreč nenehno želimo svoje mišljenje organizirati v določene psihološke 

strukture. Omenjene strukture so naši sistemi za razumevanje okolja in interakcijo s 

slednjim. Da bi preproste strukture postale bolj prefinjene in hkrati tudi bolj učinkovite, se 

nenehno medsebojno kombinirajo in koordinirajo. Tako npr. dojenčki opazujejo predmet 

ali pa ga pograbijo, če pride v stik z njihovimi rokami, ne morejo pa istočasno koordinirati 

opazovanja in oprijema. Postopoma nato ti dve ločeni vedenjski strukturi organizirajo v 

koordinirano strukturo na višjem nivoju opazovanja, dotikanja in prijemanja predmeta, pri 

čemer pa se ju še vedno poslužujejo  ločeno (Ginsburg in Opper 1998; Miller 1993, povz. 

po Woolfolk, 2002: 28-29). 

 

Adaptacija oz. prilagajanje pa je vzdrževanje ravnotežja med miselno strukturo in okoljem. 

Sestavljata jo dva nasprotna procesa, t.j. asimilacija in akomodacija (Batistič Zorec, 2013: 
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54), ki potekata sočasno in tvorita ravnovesje oz. ekvilibrum (Nemec in Kranjc, 2011: 74). 

Uravnoteženost (t.j. ekvilibrij) je kognitivno stanje, pri katerem sta asimilacija in 

akomodacija uravnoteženi, zato se lahko posameznik prilagojeno odziva na dražljaje iz 

okolja. Omenjeno stanje predstavlja nenehno interakcijo med otrokovim mišljenjem in 

realnostjo (Marjanovič Umek in Zupančič. 2009: 42).  

Pri asimilaciji gre za posameznikovo težnjo po razumevanju novih izkušenj na osnovi 

predhodno znanih dejstev. Tako bo npr. otrok vse dečke iz svojega okolja poimenoval s 

samostalnikom brat, saj je njegov brat dejansko deček. Če je nova izkušnja celovitejša in se 

močno razlikuje od dosedanje izkušnje, pa je posameznik ne more integrirati v obstoječe 

strukture, zato v njem povzroči konflikt oz. neravnotežje, kar se odrazi v obliki 

neasimiliranja nove izkušnje ali akomodacije oz. spremembe obstoječe miselne strukture 

glede na nove izkušnje. Tako otrok npr. spozna, da mora moške osebe poimenovati z 

različnimi samostalniki, kot so npr. oče, stric, brat, dedek, ali pa prijatelj. Ko otrok 

spoznava različne živali, jih miselno organizira v večje število skupin glede na to, ali prve 

sodijo med ptice, sesalce, ali pa ribe. Istočasno pa svoje miselne strukture prilagodi tako, 

da morebitne nove ideje oz. izkušnje vodijo do novih informacij. Adaptacija poteka na dva 

načina, t.j. z asimilacijo in akomodacijo. Ko npr. otrok gleda film o naravi in se seznani z 

novo živaljo oz. živalmi, slednjo doda obstoječim živalskim skupinam, s čimer razširi 

svoje poznavanje živali (t.j. asimilacija), ali pa mora zaradi novih spoznanj o kitu, ki je 

sesalec in ki živi tako kot riba, ponovno urediti obstoječe skupine oz. izoblikovati nove (t.j. 

akomodacija) (prav tam).  

Za asimilacijo je tako značilna stabilnost, saj se ohrani obstoječa miselna struktura, 

medtem ko akomodacija prinaša spremembo miselne strukture, kar predstavlja napredek v 

razvoju otrokovega mišljenja. Da bi otrokova interakcija z okoljem lahko omogočila 

njegovo napredovanje na višje stopnje razumevanja, je potrebno vzpostaviti ravnotežje 

med omenjenima procesoma (Labinowicz 1989, povz. po Batistič Zorec, 2013: 54). 
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Po Piagetovem mnenju je za intelektualni razvoj značilen proces preoblikovanja spoznanj, 

ki se začne s strukturo ali z načinom mišljenja,  povzroča pa tudi konflikte oz. 

neravnotežje, ki ga posameznik lahko razreši z lastno miselno dejavnostjo. Končno stanje 

tako predstavlja nov način mišljenja, ki omogoča novo razmišljanje in zadovoljstvo, t.j. 

stanje ponovnega ravnotežja na višji stopnji (Labinowicz 1989, Batistič Zorec, 2013: 54).  

 

3.4 Značilnosti razvoja mišljenja 

 

Piaget navaja sedem osrednjih značilnosti razvoja mišljenja (Nemec in Kranjc, 2011: 72-

73): 

 

 Mišljenje se razvija v štirih zaporednih stopnjah. Otroci preidejo na naslednjo razvojno 

stopnjo takrat, ko je njihov organizem (oz. predvsem njihov živčni sistem) dovolj zrel 

za reševanje situacij oz. problemov na kakovostno višji ravni. V manjši meri pa 

napredovanje na višjo razvojno stopnjo prav tako spodbudita tudi socialno okolje in 

otrokova lastna aktivnost. 

Asimilacija 

Otrok uprablja 
svojo prirojeno 

shemo hranjenja, 
da sesa vsako 

bradavico 
(materino ali na 

steklenici). 

Ekvilibrum 

Otrok obvlada 
svet. 

Nova situacija 

Otrok prvič 
sreča čašo za 

pitje. 

Dezekvilibrum 

Otrokova sesalna 
shema ne usteza 
- nastane velika 

zmeda! 

Akomodacija 

Otrok mora 
spremeniti svojo 
shemo hranjenja, 

tako da lahko 
uporablja vse 

posode (tj. vrnitev 
k asimilaciji) 

(povzeto po Hill: 
2001: 83). 
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 Otroka je določene spretnosti mogoče naučiti le v primeru, če je le-ta zanjo ustrezno 

razvit oz. zrel. Če želimo triletnega otroka naučiti opismenjevanja, lahko 

predvidevamo, da bo omenjeni proces neuspešen, saj drobni gibi otrokovih prstov še 

niso ustrezno razviti za pisanje. Tudi mišljenje in govor otroku še ne omogočata 

zapisovanja besed in zlogov. 

 

 Najpomembnejši dejavniki razvoja mišljenja so dozorevanje, fizične izkušnje in 

socialne interakcije (t.j. stiki in odnosi z ljudmi okrog nas). Z odraščanjem zori tudi 

živčni sistem, s katerim pridobivamo vedno več miselnih struktur, ki delujejo vse bolj 

povezano. Za razumevanje sveta okrog sebe namreč potrebujemo raznolike izkušnje z 

materiali in predmeti, ki nas obdajajo. Prav zato naj bi se otrok (še posebno pa 

dojenček in malček) dotaknil čim večjega števila predmetov ter jih prijel, opazoval, 

vonjal in tudi okušal, saj bo tako lahko intenzivno spoznaval svet okoli sebe in s tem 

razvijal lastno mišljenje. 

 

 Misel se razvije iz lastne aktivnosti. Otroci z lastno aktivnostjo spoznavajo delovanje 

sveta in si tako izgradijo osebni svet miselnih predstav. Na predogovorni stopnji se 

pojavlja zaznavno-gibalna inteligentnost, ki zajema otrokove gibe, zaznave, 

eksperimentiranje s predmeti, in nekatere druge aktivnosti. 

 

 Človekovo mišljenje je le podaljšana oblika prilagoditve na okolje. Zmožnost 

prilagoditve na okolje je osrednje merilo uspešnosti v boju za obstanek. Posamezniki, 

ki bodo učinkoviteje razvili svoje mišljenje, se bodo pozneje bolje in hitreje prilagajali 

spremembam v okolju ter se učinkoviteje odzivali nanje. 

 

 Mišljenje otroka in mišljenje odraslega se razlikujeta. Pri tem pa ne gre le za razlike v 

količini znanja in izkušenj, temveč tudi za kakovostne razlike, saj bo štiriletnik isti 

problem rešil na drugačen način kot odrasel posameznik. 

 

 Razvoj spoznanj ali intelektualni razvoj poteka skozi proces preoblikovanja spoznanj.  
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4 STADIJI KOGNITIVNEGA RAZVOJA 

Posamezno razvojno stopnjo določajo miselne sheme oz. strukture, ki se odražajo v 

specifičnih miselnih dejavnostih oz. vedenju (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 45). 

Piaget je v odzivih otrok na intelektualne naloge opazil določene vzorce. Otroci podobne 

starosti odgovarjajo na zelo podoben način, ki pa se močno razlikuje od odzivov odraslih, 

in ki se pogosto ne ujema s pričakovanji slednjih. Na podlagi odgovorov otrok v različnih 

situacijah je tako Piaget njihovo mišljenje razdelil na štiri osrednje stopnje (Labinowicz, 

2010: 56). 

 

Med posameznimi fazami obstajajo določene kvalitativne in kvantitativne razlike. Kljub 

temu pa omenjene stopnje ne potekajo povsem ločeno, ampak prehajajo druga v drugo, saj 

se na vsaki novi stopnji ohranijo nekatere značilnosti njene predhodnice. Zaradi zorenja 

(t.j. maturacije) organizma zaporedje faz pri vseh otrocih poteka enako. Od okolja (t.j. 

kulture, socialno ekonomskih razmer) pa je odvisno, pri kateri starosti bo otrok dosegel 

posamezno fazo. Kljub temu pa otrok ni le pasiven sprejemnik vplivov iz okolja, ampak je 

aktiven pobudnik, ki s svojo dejavnostjo odkriva nove probleme in razvija nove spretnosti. 

Tako v aktivni interakciji z okoljem izgrajuje (t.j. konstruira) svojo miselno strukturo 

(Kompare idr., 2002: 159). Prehod na nov stadij poteka postopno, saj lahko traja mesec 

dni, več mesecev ali pa celo eno leto. Ko otrok vzorce mišljenja poveže v skladen sistem 

ravnanja, doseže stanje ravnotežja (Thomas 1992, povz. po Batistič Zorec, 2013: 55).  

 

Piaget je razvoj mišljenja opisal s štirimi stopnjami, ki predstavljajo strukturne celote z 

medsebojno povezanimi shemami ali operacijami. Posamezne razvojne stopnje (Miller in 

Thomas, povz. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 41) imajo sledeče značilnosti, t.j.: 

 

1. Univerzalnost. Z izjemo umsko prizadetih posameznikov se pri vseh ljudeh razvijejo 

enake strukture in koncepti, ne glede na njihovo geografsko ali kulturno okolje. Kljub temu 

pa na podlagi določenega vzorca vedenja, ki ga opazimo pri posameznem otroku, ne 

moremo zanesljivo opredeliti njegove razvojne stopnje. 

 

2. Invariantnost zaporedja. Razvojne stopnje potekajo v določenem zaporedju, zato ni 

nobene izmed njih mogoče preskočiti. Vsi otroci oz. mladostniki prehajajo skozi vse 

stopnje, ki potekajo v popolnoma enakem zaporedju. 
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3. Ravnotežje. Ko otrok na novi razvojni stopnji svoje miselne vzorce trdno izoblikuje v 

koherentno celoto, ki mu omogoča dejavnosti in razumevanje sveta, je tako dosegel 

stopnjo stabilnosti in ravnotežja. To se običajno zgodi ob koncu posamezne razvojne 

stopnje. 

 

4. Transformacija (t.j. pretvorba) in ireverzibilnost (t.j. nepovratnost). Vsaka predhodna 

stopnja določa pot k novi razvojni stopnji. Ko pa otrok doseže višjo razvojno stopnjo, se 

več ne vrne na nižjo razvojno stopnjo, kar je v nasprotju s Freudovo stopenjsko teorijo, po 

kateri npr.  posameznik lahko  premaga strah z vrnitvijo na nižjo razvojno stopnjo. Ko se 

npr. otrok na stopnji konkretnega operativnega mišljenja seznani s principom 

kompenzacije (t.j. ko npr. spozna, da je višino kozarca mogoče kompenzirati s širino), 

svojo pozornost pri iskanju rešitve (ko mora npr. ugotoviti enakost količine v dveh 

kozarcih različnih dimenzij oz. oblik) več ne omeji na eno samo dimenzijo. 

 

5. Postopnost v razvoju. Gre za začetno obdobje priprave in zaključno obdobje, za katerega 

so značilne stabilne, splošne in močno organizirane miselne strukture. Prehod na višjo 

razvojno stopnjo se ne zgodi nenadoma, ampak običajno poteka preko prehodne razvojne 

stopnje. Tako npr. otrok ne doseže hkrati konzervacije količine, teže in prostornine, ampak 

se miselna operacija konzervacije razvija več let. 

 

Piaget navaja štiri stadije razvoja (Batistič Zorec, 2013: 55), t.j.: 

I. senzomotorični ali zaznavno- gibalni stadij (od rojstva do 2 let), 

II. stadij predoperativnega mišljenja ali priprave konkretnih operacij (od 2 do 7 let), 

III. stadij konkretnih operacij (od 7 do 11 let), 

IV. stadij formalnih operacij (od 11 do 15 let). 

Labinowicz (1989, povz. po Batistič Zorec, 2013: 55) prva dva stadija uvršča k 

pripravljalnemu ali predlogičnem mišljenju, zadnja dva pa k naprednejšemu, t.j. logičnemu 

mišljenju. 
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4.1 Senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij (od rojstva do 2 let) 

Gre za predverbalno obdobje, v katerem otrok svet okrog sebe spoznava preko zaznavnih 

in gibalnih sposobnosti. Piaget omenjeni stadij deli na šest podstadijev (Batistič Zorec, 

2013: 55). Med posameznimi podstadiji otrok preko izmenične asimilacije (t.j. vaje v 

dejavnosti, ki jo že obvlada) in akomodacije obstoječih senzomotoričnih in poznejših 

mentalnih shem (t.j. spreminjanja obstoječih dejavnosti v smeri optimalnejšega 

prilagajanja okolju) postopno izgrajuje kompleksnejša spoznanja o predmetih (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009: 191). 

 

Nekaterih odraslih posameznikov dojenčki začno zanimati šele nato, ko pričnejo hoditi, 

govoriti in misliti. Tudi matere so bolj zadovoljne, ko njihovi otroci postanejo 

samostojnejši in učinkoviteje razumejo njihove zahteve. Tudi Piaget je že v prvih mesecih 

otrokovega življenja prepoznal določene intelektualne sposobnosti. Na podlagi opazovanja 

svojih treh otrok je opisal šest zaporednih podstopenj otrokove inteligentnosti v prvih dveh 

letih njegovega življenja. Kasneje so omenjena zaporedja v otrokovem razvoju na 

zaznavno-gibalni stopnji preučevali tudi nekateri drugi avtorji (Labinowicz, 2010: 57). 

Omenjene podstopnje se odražajo v sledečih značilnostih, t.j.: 

 

1. Podstopnja refleksov. Novorojenček se v 1. mesecu razvoja z okoljem povezuje preko 

enostavnih prirojenih refleksov, v omenjenem obdobju pa pridobi tudi določeno mero 

nadzora nad njimi, saj npr. dojenčki sesajo, ko se dotaknemo njihovih ust ali okolice ust. 

Prav tako se naučijo sesati tudi v primerih, ko se jih ne dotikamo, in tudi v trenutkih, ko 

niso lačni (Nemec in Kranjc, 2011: 75). Omenjeni refleks otroka vodi pri iskanju 

predmetov za sesanje. Z njegovo pomočjo se prav tako nauči prepoznavati predmete in jih 

medsebojno ločevati. Ker sesanje prsta poteka drugače kot sesanje materinih prsi, otrok 

svojo dejavnost postopoma začne prilagajati različnim velikostim, oblikam in legam 

(Labinowicz, 2010: 57). Česar namreč ne vidi, zanj ne obstaja, zato nikoli ne išče predmeta 

ali osebe, ki zapusti njegovo vidno polje. Ne zaveda se namreč stalnosti predmetov oz. 

dejstva, da predmeti ali ljudje obstajajo neodvisno od njegovih zaznav, saj je njegov svet še 

vedno omejen z njim samim in z njegovo dejavnostjo (povz. po Labinowicz, 2010: 57). 

 

2. Podstopnja primarnih krožnih reakcij. Na omenjeni podstopnji, ki obsega obdobje od 1. 

do 4. meseca starosti, dojenček na lastnem telesu ponavlja dejavnosti zaradi zadovoljstva, 
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ki mu ga povzročajo slednje (Marajnovič Umek in Zupančič, 2009: 191). Nekateri otrokovi 

naključni gibi sprožajo zanimive rezultate. Ko mu tako npr. palec zaide v usta, sproži 

sesalni refleks, nato pa pade ven. Otrok nemudoma skuša ponoviti dejanje, saj želi 

ponovno sprožiti prijetno sesanje. Po določenem številu poskusov in napak pa že zmore 

ponoviti svoje sprva brezciljne gibe in si tako ustvariti ponovljiv akcijski vzorec. Tako 

naključno oz. nenamerno odkriva novo vedenje, nato pa podobno vedenje ponavlja v krogu 

samostimulacije (Labinowicz, 2010: 57). V tem obdobju prav tako že zmore koordinirati 

različne vrste čutnih informacij (ko npr. obrne glavo v smeri zvoka) (Nemec in Kranjc, 

2011: 75). Na omenjeni podstopnji se tako otrok  nauči z očmi slediti premikajočemu se 

predmetu. Ko predmet izgine, pa še vedno gleda v isto smer, kot da pričakuje, da se bo 

predmet znova pojavil. Omenjeno pričakovanje je zgolj pasivno, saj otrok predmeta ne 

išče, ker ta zanj več ne obstaja (povz. po Labinowicz, 2010: 57). 

 

3. Podstopnja sekundarnih krožnih reakcij. Na omenjeni podstopnji, ki se pojavlja v 

obdobju med 4. in 8. mesecem starosti, pa začne otrok zaradi postopnega uskaljevanja 

primarnih krožnih reakcij ponavljati dejavnosti, s katerimi deluje na okolje izven sebe. 

Sedaj dejanj ne ponavlja več zaradi njih samih, ampak ga začnejo zanimati njihove 

posledice (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 191). Sposobnost plazenja širi njegovo 

obzorje in mu omogoča spoznavanje zunanjega sveta. Dejanja, ki jih je prej sprožil po 

naključju, sedaj zmore ponavljati hoteno. Ko npr. leži v posteljici, se z nogami nehote 

dotakne ropotuljice in jo zatrese. Nato omenjeni akcijski vzorec ponovi zato, da bi znova 

izzval zanimivo gibanje predmeta. Zanimivo je tudi dejstvo, da bo v primeru, ko mu 

pokažemo dva različna predmeta, t.j. znan in neznan predmet, najprej segel po drugem 

(povz. bo Labinowicz, 2010: 58). Otrok sedaj zmore tudi predvideti, kam bodo padli 

predmeti potem, ko jih bo izpustil, saj bo predmet iskal v pričakovani smeri, še posebej v 

primeru, ko ga bo odvrgel ali izpustil iz rok. Otrok namreč med rokovanjem s predmeti 

razvija sposobnost prepoznavanja deloma vidnih predmetov ter sposobnost iskanja deloma 

skritih predmetov (Labinowicz, 2010: 58). 

 

4. Podstopnja usklajevanja sekundarnih krožnih reakcij. V obdobju med 9. in 12. mesecem 

starosti dojenček med seboj poveže sekundarne krožne reakcije, zato slednje pridobijo 

kakovostno drugačno značilnost, saj se pojavi kakovostno kompleksnejša podstopnja 

usklajevanja sekundarnih krožnih reakcij (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 192). 

Dojenček sedaj zmore različne aktivnosti povezati v zaporedje, ki ga lahko pripelje do 
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želenega cilja. Omenjena podstopnja predstavlja začetek namernega vedenja (Nemec in 

Kranjc, 2011: 75).  Tako se sedaj otrok premakne zato, da bi odstranil oviro (npr. roko 

odraslega), ki stoji med njim in zanimivim predmetom (ki je nameščen nad oviro tako, da 

ga lahko vidi). Sedaj že zmore uskladiti dva podobna akcijska vzorca, t.j. odstranjevanje 

ovire in seganje po predmetu. Ena izmed omenjenih akcij predstavlja sredstvo za dosego 

cilja, druga pa je cilj sam. Otrok sicer zna podobne akcije usklajevati v širše vzorce, vendar 

pa si še vedno ne zmore izmišljati novih akcijskih vzorcev. Ker ima namreč pred izvedbo 

same akcije v mislih njen cilj oz. namen, je po Piagetovem mnenju to že prvi znak 

inteligentnosti (Labinowicz, 2010: 58). V omenjenem obdobju se razvija tudi stalnost 

predmeta, saj dojenček že sega po popolnoma zakritih predmetih. Ko tako npr. igračo pred 

njim skrijemo pod robec, bo slednjega odkril in prijel igračo. Če pa bomo igračo najprej 

skrili pod prvi robec, nato pa jo izvlekli in skrili pod drugi robec, pa bo dojenček igračo 

iskal pod prvim robcem (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 192). Labinowicz (2010: 

58) trdi, da otrok išče predmet na njegovem prvotnem mestu, ker še ni sposoben upoštevati 

premestitve predmeta. 

 

5. Podstopnja terciarne krožne reakcije. V obdobju med 12. in 18. mesecem starosti prične 

malček eksperimentirati z novimi vedenji. Aktivnosti izvaja po načelu poskusov in napak, 

da bi tako spoznal značilnosti predmetov in sveta okrog sebe. Sedaj ne ponavlja zgolj 

prijetnega vedenja, ampak vedenje spreminja zato, da bi dosegel podoben rezultat. Če  tako 

npr. stopi na igračko, ki zacvili, želi tudi ugotoviti, ali bo slednja zacvilila tudi v primeru, 

če jo bo stisnil z roko. Otrok pri omenjeni starosti razvija izvirne načine iskanja najboljše 

možne poti za dosego cilja (Nemec in Kranjc, 2011: 75). Eksperimentiranje s predmeti ni 

vedno naključno, saj je prav tako zasnovano na izkušnjah predhodnih poskusov. Tako npr. 

otrok  padanje predmetov raziskuje tako, da spreminja višino, iz katere spušča izbrani 

predmet, ali pa se npr. poslužuje različnih vrst predmetov. To počne zato, da spreminja 

mesto padca, glasnost ropota pri padcu predmeta, moč sunka pri metu, in določene druge 

lastnosti. Tako s spreminjanjem vedenja dejavno išče novosti in prepoznava lastnosti 

predmetov. Spoznavanje vedno večjega števila predmetov pa mu omogoča hoja 

(Labinowicz, 2010: 59). Sedaj predmete išče na pravem mestu, kajti če izbrani predmet 

pred njim skrijemo najprej pod en predmet, takoj nato pa še pod drugega, bo skriti predmet 

dejansko iskal pod drugim predmetom. Če pa npr. igračo skrijemo najprej pod en predmet, 

nato pa jo premestimo pod drugega tako, da otrok omenjene premestitve ne bo videl (videl 

pa bo našo premikajočo se roko), pa bo igračo iskal pod prvim predmetom. Malček si 
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namreč še ne more predstavljati premika, ki ga ne vidi, zato igračo išče na mestu, na 

katerega smo jo skrili neposredno pred njegovimi očmi (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009: 193). Če bi namreč otrok želel najti predmet, bi si moral ustvariti miselno predstavo 

tega predmeta in jo med skrivanjem ohraniti v spominu. To pa zmore storiti šele po 18. 

mesecu starosti (Labinowicz, 2010: 59). 

 

6. Podstopnja mentalnih kombinacij. Stopnja senzomotoričnega razvoja se zaključi s 

podstopnjo mentalnih kombinacij oz. s sposobnostjo reprezentacije, ki se pojavi med 18. in 

24. mesecem starosti. Po Piagetu je reprezentacija sposobnost miselne predstave realnosti 

oz. njenega ponazarjanja v mislih. Malček tako na okolje okoli sebe ne deluje več 

neposredno (t.j. s poskusi in napakami), ampak že zmore z lastnim umom načrtovati svoja 

dejanja glede na predstave o realnosti (t.j. z vpogledom) (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009: 193).   Sedaj zmore miselno načrtovati določeno aktivnost oz. pot do cilja pred 

dejansko izvedbo same aktivnosti (Nemec in Kranjc, 2011: 75). Labinowicz (2010: 61) 

navaja primer eksperimenta, pri katerem svetlečo verižico postavimo v odprto škatlico, ki 

pa ni toliko odprta, da bi otrok lahko prvo izvlekel. To sicer poskuša storiti, vendar pa je 

pri tem neuspešen. Pri tem se osredotoči na odprtino in odpira usta, kar nakazuje, da 

razmišlja o  problemu in išče rešitev. Nato brez obotavljanja vtakne prst v odprtino. 

Namesto da bi skušal izvleči verižico, najprej izvleče notranjo škatlico. Sedaj je odprtina 

večja, zato lahko brez težav izvleče verižico. V tem obdobju je pri malčku že popolnoma 

razvita stalnost predmeta, saj si prvi že zmore v mislih predstavljati tudi premestitev 

predmeta, ki je dejansko ne vidi (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 193). Sedaj se 

pojavljajo tudi otrokova prva spoznanja o prostoru, času, vzročnosti in stalnosti predmetov, 

kar Labinowicz (2010: 61) ponazori s primerom žoge. Ko npr. otrok pod kavč vrže žogo, 

prve ne išče več pod kavčem, ampak predvideva, da se bo zakotalila ven na drugi strani 

kavča. Če tako želi doseči žogo, se mora obrniti nasprotno od smeri, v katero je prva 

izgnila. 
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4.2 Stadij predoperativnega mišljenja ali priprave konkretnih operacij 

(od 2 do 7 let) 

 

V omenjenem stadiju se razvijajo predstave in pojmi v obliki notranjih reprezentacij. Otrok 

začne uporabljati simbole, postopoma pa okrepi tudi sposobnost pomnenja in 

predstavljanja (saj lahko v spominu združi tudi dogodke, od katerih je preteklo neko daljše 

časovno obdobje). Sedaj se postopoma izgrajujejo širše pojmovne skupine. V obdobju med 

2. in 4. letom starosti otrok operira s predpojmi, saj ima že razvite nekatere strukture, 

vendar pa še ne dojema splošnosti pojmov (Babšek, 2009: 78).  

 

Simbolno mišljenje se odraža v odloženem posnemanju in simbolni igri, ki je pogostejša in 

poteka tudi na višjih razvojnih stopnjah (tako npr. metla otroku simbolizira konja, ali pa 

otrok kopa dojenčka v neobstoječi vodi), kot sta npr. likovno izražanje, pri katerem imajo 

narisani simboli določen pomen (tako npr. krožne oblike, ki jih je otrok narisal na papir, 

predstavljajo njega in muco), in govor (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 291). 

 

Po Piagetovem mnenju odloženo posnemanje predstavlja otrokovo napredovanje od 

predstave v dejavnosti k predstavi v mislih, kar nakazuje prehod na predoperativni stadij 

mišljenja. Piaget poudarja, da morajo biti omenjene dejavnosti najprej fizično udejanjene, 

saj se šele nato lahko začnejo oblikovati v mislih. Če otrok želi določeno vedenje 

posnemati nekaj ur pozneje, si mora najprej priklicati podobo oz. mentalno predstavo 

dogodka. Ker pa ne posnema stvarnosti, temveč jo razlaga preko svojih notranjih struktur, 

pa v tem primeru ne moremo govoriti oneposrednem posnemanju. Tovrstne notranje 

predstave že imenujemo mišljenje (Labinowicz, 2010: 62). 

 

Funkcijske igre so ena izmed prvih oblik igre v otrokovem razvoju, saj mu pomagajo 

razvijati njegove gibalne sposobnosti preko različnih dejavnostih, kot so npr. metanje in 

zlaganje kock ali pa preskakovanje vrvi. Otrok omenjene dejavnosti večkrat ponavlja z 

različnimi naključnimi variacijami, njihovi rezultati pa v njem sprožajo zadovoljstvo 

(Labinowicz, 2010: 63). 

 

Otroci se v družabne igre in v igre s pravili vključujejo zlasti v zadnjem delu 

predoperativnega stadija. Različne igre, kot sta npr. metanje frnikol in ristanc, potekajo po 

določenih pravilih, ki se prenašajo iz enega otroka na drugega. Čeprav otrok na tej stopnji 
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morda že pozna nekatera pravila, pa slednjih pri svoji igri ne potrebuje. Vsak otrok se 

namreč igra sam zase in ima svoje cilje, ki so neodvisni od ciljev drugih. V igri s samim 

seboj pa vedno zmaguje. Med preoperativnim stadijem namreč njegovo  sodelovanje v 

družabnih igrah omejuje njegova nezmožnost vživljanja v perspektivo drugega otroka 

(Labinowicz, 2010: 64). 

 

Stadij predoperativnega mišljenja (Batistič Zorec, 2000: 62) delimo na dve fazi, t.j.: 

1. pre(d)konceptualno ali simbolno mišljenje (med 2. in 4. letom starosti), 

2. intuitivno mišljenje (med 4. in 7. letom starosti). 

 

1. Pre(d)konceptualno ali simbolno mišljenje. Piaget je omenjeni podstadij poimenoval 

pre(d)konceptualno mišljenje, ker so ideje, koncepti oziroma mišljenje otroka omenjene 

starosti nekako primitivni v primerjavi s standardi odraslih (Shaffer 1989, povz. po Batistič 

Zorec, 2000: 62). Otrok se sedaj poslužuje transduktivnega mišljenja, t.j. sklepanja iz 

posebnega na posebno, saj dva istočasna dogodka poveže tako, da sklepa, da je eden 

povzročil drugega. Za tovrstno mišljenje so značilne tudi polposplošitve, t.j. nezmožnost 

hierarhične ločitve med razredi. Otroku v tem obdobju težave povzroča ločevanje med 

razredi in podrazredi, saj težko razume, da lahko isti objekt hkrati sodi v dva različna 

razreda (Zigler, Stevenson 1993, povz. po Batistič Zorec, 2000: 62). 

 

Nemec in Kranjc (2011: 77) navajata, da otroci uporabljajo predkoncepte. To so pojmi, ki 

jih je deloma že osvojil, vendar pa ti še niso dovolj posplošeni. Če ga bomo tako npr. 

vprašali, kdo je mama, bo pokazal le na svojo mamico, saj omenjenega pojma še ne more 

posplošiti na vse ženske, ki imajo otroke. Zanj omenjeni pojem označuje le njegovo mamo, 

ne pa določene skupine žensk. 

 

Otrok zmore hkrati razmišljati le o enem vidiku problema. Omenjeno značilnost je Piaget 

poimenoval centriranje mišljenja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 294). Otrok 

namreč svojo pozornost usmeri le na en vidik problema oz. situacije, vse preostale pa, tako 

pri fizičnih kot pri socialnih odnosih, zanemari. Tako npr. zmore barvice razvrstiti po 

velikosti ali po barvi, ne more pa hkrati upoštevati obeh kriterijev razvrščanja (Nemec in 

Kranjc, 2011: 77). 
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Piaget meni, da velik del otrokovega razmišljanja in govora v omenjenem obdobju 

obvladuje egocentrizem (Batistič Zorec, 2000: 63). Egocentrizem v zgodnjem otroštvu 

pomeni, da otrok svoje lastne perspektive (t.j. svoje dejavnosti in svojega zaznavanja, 

mišljenja ter doživljanja) ni zmožen razlikovati od perspektiv drugih. Otrok se namreč še 

ne zaveda dejstva, da lahko drugi posamezniki isto stvar vidijo in razumejo drugače kot jo 

razume on sam, saj je usmerjen le na lastno zaznavanje in mišljenje. To se po Piagetovem 

mnenju (1959, povz. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 291) odraža v sledečem 

dialogu med odraslo osebo in otrokom: 

 

Odrasla oseba: Ali imaš kakšnega brata ali sestro? 

Otrok: Ja, brata. 

Odrasla oseba: Kako mu je ime? 

Otrok: Til. 

Odrasla oseba: Ali ima Til brata? 

Otrok: Ne. 

 

Egocentrizem v govoru pa se po Piagetovem mnenju odraža v tem, da otroci v družbi 

drugih otrok govorijo tisto, kar imajo v mislih ali kar delajo sami, pri tem pa ne upoštevajo 

sogovornika. Ker se tovrstni govor pogosto pojavlja v skupini, ga je Piaget poimenoval s 

terminom kolektivni monolog (Batistič Zorec, 2000: 63). 

 

Otroci v tem obdobju še niso sposobni popolnega razvrščanja. Če tako npr. triletnika 

poprosimo, da naj deset paličic uredi po velikosti od največje do najmanjše, jih bo uredil 

naključno, saj zmore po velikosti primerjati le dve sosednji paličici, ne pa vseh deset 

(Nemec in Kranjc, 2011: 81). 

 

2. Intuitivno mišljenje. V tem prehodnem obdobju je otrokovo mišljenje deloma odvisno 

od percepcije, deloma pa od logičnega mišljenja. Za omenjeno obdobje je značilen premik 

k večji decentraciji (Batistič Zorec, 2000: 63). Decentriranje je obraten proces kot 

centriranje, saj gre za sposobnost razmišljanja o več različnih vidikih situacije oz. 

problema (Marjanovič Umek in Zuapnčič, 2009: 294). Otrok sedaj zmore intuitivno 

reševati probleme, če se objekti, ki so vključeni v reševanje problema, nahajajo neposredno 

pred njim. Vendar pa se do zaključka omenjenega obdobja še vedno močneje opira na 

percepcijo kot pa na logično mišljenje (Thomas 1992, povz. po Batistič Zorec, 2000: 63). 
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Razvrščanje (t.j. klasifikacija) je združevanje predmetov glede na njihovo medsebojno 

podobnost (Nemec in Kranjc, 2011: 81). Če npr. otroka omenjene starosti poprosimo, da 

naj predmete klasificira po eni lastnosti (npr. rdeči in rumeni kvadrati), mu to ne bo 

povzročalo težav. Če pa mora predmete klasificirati po dveh lastnostih, npr. kvadrate in 

trikotnike rdeče in rumene barve, pa bo nalogo pogosto reševal po principu figuralne 

kolekcije, saj bo v isto skupino razvrstil npr. kvadrat in trikotnik, svoj odgovor pa utemeljil 

z argumentom, da je naredil hišo (Batistič Zorec, 2000: 63). Večina otrok se bo tako raje 

odločila za združevanje predmetov glede na npr. njihovo bližino kot pa za njihovo 

združevanje na podlagi njihove dejanske medsebojne podobnosti. Na začetku omenjenega 

stadija otrok namreč še ne zmore upoštevati več kriterijev razvrščanja hkrati, npr. obliko in 

barvo predmetov (Nemec in Kranjc, 2011: 81).  

 

Piaget je razvojne stopnje mišljenja pri otrocih pogosto vrednotil s pomočjo nalog 

ohranjanja količine. Miselno ohranjanje (t.j. miselna kozervacija) zajema pojmovanje, da 

dva predmeta ostaneta enaka (npr. v količini, dolžini, teži) ne glede na zunanjo spremembo 

(kot je npr. sprememba oblike), a le pod pogojem, da prvima ničesar ne dodamo oz. 

odvzamemo. Predšolski otroci ne zmorejo osvojiti načel ohranjanja, saj je njihovo 

mišljenje ireverzibilno, t.j. osredotočeno le na en vidik problema. Ireverzibilnost omejuje 

otrokovo mišljenje, saj mu onemogoča pojmovanje, da miselne operacije potekajo v dveh 

ali več smereh, medtem ko je njegovo mišljenje osredotočeno le na en sam vidik problema. 

Otrokovo mišljenje je namreč usmerjeno le na trenutno stanje, ne pa na predhodne 

dogodke (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 295–296). 

 

Ena izmed značilnosti otrokovega mišljenja v predoperativnem stadiju je tudi nezmožnost 

razlikovanja med subjektivnimi in objektivnimi koncepti, ki jo je mogoče prepoznati v 

nekaterih specifičnih oblikah razumevanja sveta, kot sta npr. animizem in artificializem 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 293). Omenjeni del Piagetove teorije je bil deležen 

številnih kritik, pa tudi novejše raziskave ne potrjujejo Piagetovih odkritij na omenjenem 

področju (Batistič Zorec, 2000: 64). Animizem je značilnost mišljenja v zgodnjem 

otroštvu, ko otrok značilnosti živega pripisuje neživim stvarem in predmetom. 

Artificializem pa je način mišljenja, pri katerem otrok meni, da so različni naravni pojavi 

rezultat človekove dejavnosti (saj verjame, da naravne dogodke povzroča človek) 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 293). K omenjeni vrsti mišljenja sodita tudi 
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finalizem in realizem. Finalizem poudarja, da otrok vsem pojavom pripisuje določen 

namen, saj npr. meni, da sneg pada zato, da se lahko sankamo in smučamo (Nemec in 

Kranjc, 2011: 78). Piaget je predvideval, da otroci do približno 6. leta starosti ne zmorejo 

razlikovati med sanjami in realnim oz. fizičnim svetom, saj svoje lastne sanje razumejo kot 

del objektivne realnosti (Nemec in Kranjc, 2011: 79). 

 

 

4.3 Stadij konkretnih operacij (7 do 11 let) 

 

V tem obdobju otrokovo mišljenje postane bolj fleksibilno in logično, saj ni več odvisno le 

od trenutne vizualne zaznave. Otrok se namreč začne posluževati miselnih akcij, ki jih 

Piaget imenuje miselne operacije (Batistič Zorec, 2000: 64). Osnovne značilnosti te faze so 

zavedanje logične stabilnosti fizičnega sveta, spoznanje, da je elemente mogoče 

spreminjati ali preoblikovati, pri čemer pa ti še vedno obdržijo večino svojih prvotnih 

značilnosti, ter spoznanje, da je spremembe mogoče povrniti v prvotno stanje (Woolfolk, 

2002: 33). Otroci se miselnih operacij sedaj poslužujejo le ob konkretnih in jasnih oz. 

znanih objektih, kot so npr. besedni problemi, ne pa v zvezi s hipotetičnimi idejami in 

abstraktnimi dogodki. Sedaj konkretne entitete postanejo objekti, situacije ali dogodki, ki 

so resnični ali pa si jih otrok lahko predstavlja (Batistič Zorec, 2000: 64). 

 

Otrok sedaj že razume načelo konzervacije konkretnih primerov, razvite pa ima tudi že 

miselne operacije seriacije in klasifikacije. Prav tako razume tudi osnovna pravila 

računanja in verjetnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 408). Ena najpomembnejših 

značilnosti miselnih operacij pa je reverzibilnost, t.j. sposobnost, da na miselnem nivoju 

preidemo neko pot in se povrnemo v prvotni položaj. Druga pomembna sposobnost pa je 

decentracija, t.j. zmožnost sočasnega osredotočenja na več različnih vidikov objekta 

(Batistič Zorec, 2000: 65). 

 

Konkretno-logično mišljenje se razvija postopoma. V prehodnem obdobju otrok opušča 

načine reševanja problemov, ki jih je uporabljal na predoperativni miselni stopnji. V tem 

obdobju se konkretnih miselnih operacij poslužuje le pri reševanju nekaterih problemov, 

medtem ko ostale rešuje še na predhodni razvojni stopnji. Tako npr. na miselnem nivoju 

ohranja število, ne pa količine tekočine ali površine (Brainerd 1977 in Winkelman 1974, 
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povz. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 409). Prav tako npr. tudi razume dejstvo, da 

se število kovancev na mizi ne spremeni zaradi drugačne razporeditve, ne razume pa 

dejstva, da se količina vode ne spremeni v primeru, če slednjo prelijemo v kozarec 

drugačne oblike. Campbell (1993, povz. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 409) 

meni, da otrok določene miselne operacije razvije prej zato, ker so logično enostavnejše. 

 

Piaget je z različnimi tipi nalog ugotavljal sposobnosti konzervacije števila, dolžine, 

tekočine, količine trde snovi, prostora in teže ter konzervacijo prostornine izpodrinjene 

tekočine. Za razvoj konzervacije je pomemben razvoj treh logičnih operacij, t.j. 

reverzibilnosti, kompenzacije in identitete. Kompenzacija je operacija, pri kateri otrok v 

mislih eno lastnost pojava nadomesti z drugo tako, da ne pride do spremembe količine. 

Otrok bo npr. dejal, da je en kozarec širši, drugi pa ožji, zato je v ožjem kozarcu večja 

količina vode, čeprav se v obeh kozarcih dejansko nahaja enaka količina vode. Otrok, ki 

sklepa na podlagi identitete, pa bo dejal, da je tudi po prelivanju v obeh kozarcih enaka 

količina vode, ker gre za enako vodo kot prej (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 410). 

 

Otroci na tej stopnji mišljenja že zmorejo reševati tudi probleme seriacije, t.j. urejanja vrste 

elementov po kvantitativni dimenziji, npr. po velikosti ali dolžini. S tem je povezana tudi 

sposobnost tranzitivnosti, ki se nanaša na relacijo med elementi določene serije (Batistič 

Zorec, 2000: 66). 

 

Otroci sedaj že zmorejo predmete razvrščati po več kriterijih hkrati (t.j. multipla 

klasifikacija). Na omenjeni ravni mišljenja namreč predmete razporejajo tako, da hkrati 

upoštevajo več njihovih značilnosti, npr. obliko in velikost ali pa barvo in število. 

Omenjena sposobnost se razvije okoli osmega leta starosti (Nemec in Kranjc, 2011: 82). 

 

 

 

4.4 Stadij formalnih operacij 

 

Nekateri učenci na nivoju konkretnih operacij ostanejo skozi celotno obdobje svojega 

šolanja, nekateri pa celo vse življenje. Vendar pa jih nove izkušnje, s katerimi se običajno 

srečajo v šoli, kmalu seznanijo s problemi, ki jih ni mogoče rešiti s pomočjo konkretnih 

operacij (Woolfolk, 2002: 34). 
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Mladostniki so v omenjenem stadiju sposobni abstraktno-logičnega mišljenja in 

sistematičnega reševanja problemov. Formalno-logično sklepanje temelji na strukturi 

mreže in na štirih temeljnih transformacijah, t.j. identiteti, negaciji, recipročnosti in 

korelativnosti (Horvat in Magajna 1989, povz. po Batistič Zorec 2000: 66). Na formalno-

logični stopnji tako mladostniki logično sklepajo o hipotetičnih situacijah, predmetih in 

pojavih, znajo pa tudi razmišljati o pojmih in idejah, ki so konkretno nepredstavljivi oz. 

abstraktni (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 532). Pojme zmorejo nadomestiti s 

simboli (npr. X, H2O), učinkoviteje razumejo metafore (npr. ˝teče kot zajec˝), znajo pa tudi 

predvideti, kaj bi se lahko zgodilo (t.j. hipotetično mišljenje), in ne zgolj tistega, kar 

dejansko obstaja. Mišljenje in sklepanje namreč presegata materialno realnost (Nemec in 

Kranjc, 2011: 83). 

 

Čeprav je Piaget predvsem raziskoval mišljenje mladostnikov pri matematičnih in 

znanstvenih problemih, pa se je zavedal pomena formalnega mišljenja v njihovem 

socialnem življenju. Mladostniki so namreč sposobni razmišljati o filozofskih, moralnih, 

religioznih in podobnih vprašanjih. Pri vstopanju v svet odraslih pogosto razmišljajo o 

svoji prihodnosti in o družbi, ki ji pripadajo, ter izoblikujejo lastne teorije o omenjenih 

problemih (Batistič Zorec, 2000: 67). 

 

V tej fazi pa se pojavlja tudi mladostniški egocentrizem. V nasprotju z egocentričnimi 

majhnimi otroki adolescenti ne zanikajo, da imajo drugi posamezniki morda drugačne 

zaznave in prepričanja kot jih imajo sami, vendar pa večji pomen pripisujejo lastnim 

idejam. V tem obdobju analizirajo svoja lastna prepričanja in stališča. Čeprav se odzivajo 

na  stališča drugih posameznikov, pogosto predvidevajo, da tudi druge zanimajo njihove 

misli, občutki in vedenje (Woolfolk, 2002: 37).  

Premik k formalnemu mišljenju je Piaget pripisal zorenju možganov in izkušnjam iz 

okolja, ki so zaradi različnih dejavnikov (kot so npr. spodbude, izzivi ali konkurenca) 

bogatejše kot v predhodnih obdobjih (Nemec in Kranjc, 2011: 83). 
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5 MISELNE OPERACIJE NA PREHODU IZ 

PREDOPERATVINEGA V OPERATIVNO MIŠLJENJE 

 

5.1 Konzervacija 

 

Naloga: Otroku pokažemo več glinenih kroglic različnih velikosti, nato pa si izbere dve, ki 

vsebujeta enako količino gline (t.j. otrok ugotavlja enakost). Potem eno izmed kroglic 

preoblikujemo in otroka vprašamo, ali je v obeh predmetih enaka količina gline, in ali eden 

izmed predmetov vsebuje večjo količino slednje (t.j. otrok presoja enakost). Ko otrok 

odgovori na zastavljeno vprašanje, ga vprašamo, zakaj tako misli (t.j. otrok utemeljuje 

odgovor) (Labinowicz, 2010: 67). 

 

Stadij predperativnega mišljenja: Za otroke v omenjenem stadiju je pomembna 

predvsem pojavna oblika predmeta. Če hkrati spremenimo dve dimenziji, se omejijo le na 

eno dimenzijo, drugo pa zanemarijo. Večina otrok, ki so mlajši od 7 oz. 8 let, se poslužuje 

centracije, saj v zavesti niso sposobni ohraniti dveh dimenzij hkrati. Čeprav že zmorejo 

izoblikovati določena pravila, npr. ˝daljše je več˝ in ˝tanjše je manj˝, slednjih še ne znajo 

uskladiti (Labinowicz, 2010: 67). 

Otroci morda res soglašajo s tem, da se v predmetu, ki smo mu spremenili obliko, še vedno 

nahaja enaka količina gline. Vendar pa spoznanje o identiteti gline ne zmore preseči 

zaznavne značilnosti dimenzij. Otroci se namreč na tej stopnji osredotočajo na končni 

rezultat, ne pa na proces preoblikovanja, v katerem nismo ničesar odvzeli in ničesar dodali. 

V njihovih odgovorih se odraža ireverzibilnost tovrstnih transformacij na prvotno stanje 

predmeta, saj se v mislih niso sposobni povrniti k prvotni obliki glinene kroglice 

(Labinowicz, 2010: 67). 

 

Stadij konkretnih operacij: Otroci svoje odgovore utemeljujejo vsaj z enim izmed 

sledečih argumentov: 

 ˝Podaljšali smo jo, vendar je ožja, količina v obeh pa je enaka.˝ 

 ˝Enako gline je. Ničesar nismo dodali in ničesar odvzeli.˝ 

 ˝Če jo zvijemo spet nazaj v kroglico, bo enako.˝ 
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V svojih utemeljitvah pa le redkokdaj navedejo več kot dva logična argumenta. Na 

omenjeni stopnji se namreč poslužujejo treh logičnih zmožnosti, t.j. kompenzacije, 

identitete in reverzibilnosti. Tovrstne povezave in reverzibilne miselne akcije, ki delujejo 

ob fizični prisotnosti ali predstavljivosti predmetov, imenujemo konkretne operacije. 

Prenašanje pojma konzervacije na različna druga področja pa zahteva več časa in izkušenj 

(Labinowicz, 2010: 67). 

 

Čeprav so avtorji pričakovali, da razumevanje katerekoli od omenjenih treh relacij 

zadostuje za razvoj logične operacije reverzibilnosti, pa so empirični izsledki pokazali 

(Piaget in Inhelder, 1986; povz. po Svetina, 2005: 103), da se sposobnost konzervacije 

razvije šele s kompozicijo najmanj dveh relacij. 

 

Piaget in sodelavci (Piaget, 1977; Piaget in Inhelder, 1986; povz. po Svetina, 2005: 102) so 

razvoj konzervacije raziskovali z različnimi poskusi. Tako so v enem izmed poskusov 

otroku pokazali dva široka kozarca, ki sta bila napolnjena z enako količino tekočine. Nato 

so v otrokovi prisotnosti tekočino iz enega kozarca prelili v tretji, ožji kozarec, zaradi česar 

je bila gladina vode v njem višja. Otrok je moral presoditi, ali se je količina vode med 

pretakanjem spremenila oz. ali se v obeh kozarcih še vedno nahaja enaka količina vode. 

Otroci po dopolnjenem približno 6. letu starosti so menili, da se količina tekočine ni 

spremenila, ker so raziskovalci vso tekočino prelili iz enega kozarca v drugega, pri čemer 

pa slednji niso ničesar odvzeli ali dodali. Večina mlajših otrok pa je menila, da se je z 

nivojem tekočine spremenila tudi njena količina (Svetina, 2005: 102). 

 

Med 6. in 11. letom starosti se razvijejo različne oblike konzervacije. Izsledki različnih 

študij dokazujejo, da se konzervacija števila razvije med šestim in sedmim letom starosti, 

konverzacija dolžine med sedmim in osmim letom starosti, konzervacija količine tekočine 

okrog osmega leta starosti, konzervacija količine trdnih snovi okrog osmega leta starosti, 

konzervacija površine okrog devetega leta starosti, konzervacija teže okrog desetega leta 

starosti, konzervacija prostornine trdnih snovi med enajstim in dvanajstim letom starosti, 

konzervacija prostornine izpodrinjene tekočine pa po dvanajstem letu starosti (povz. po: 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 410).  

 

Vendar pa podatki o starostih, pri katerih se razvije določen vidik konzervacije, niso 

enotni. V določenih okoliščinah tako npr. že otroci med tretjim in petim letom starosti 
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uspešno rešujejo naloge konzervacije števila, a le v primerih, ko gre za krajše nize števil 

(Winer 1974, povz. po Svetina, 2005: 103), za konkretnejša vprašanja (Donaldson, 1978, 

1986; Sutherland, 1922; povz. po Svetina, 2005: 103), ali pa če otroci menijo, da je šlo za 

naključno oz.  nenamerno transformacijo (McGarrigle in Donaldson, 1974; Nielson in 

Dockrell, 1982; povz. po Svetina, 2005: 103). Izsledki prav tako pričajo o tem, da se že 

triletni otroci lahko naučijo operacionalnega reševanja nalog konzervacije števila (Siegler, 

1995, povz. po Svetina, 2005: 103). 

 

5.2 Klasifikacija 

 

Naloga 1: Pred otroka postavimo kvadrate in trikotnike rdeče in rumene barve ter ga 

poprosimo, da jih klasificira po dveh lastnostih (Batistič Zorec, 2000: 63). 

 

Stadij predoperativnega mišljenja: Otrok pogosto rešuje nalogo po principu figuralne 

kolekcije. Tako bo npr. skupaj postavil kvadrat in trikotnik, svoj odgovor pa utemeljil z 

argumentom, da je naredil hišo (Piaget, Inhelder, 1982:10; povz. po Batistič Zorec, 2000: 

63). 

 

Stadij konkretnih operacij: Otrok med sedmim in osmim letom starosti že zmore 

uvrstiti predmete v dva prekrivajoča se razreda in pravilno utemeljiti svojo izbiro 

(Labinowicz, 2010: 68). 

 

Naloga 2: Pred otroka postavimo serijo lesenih kock, od katerih je večina rumenih, 

manjšina pa zelenih. Ko ga najprej vprašamo, ali gre za lesene kocke, bo odgovoril 

pritrdilno. Tudi na vprašanje, ali se pred njim nahaja večje število rumenih ali zelenih 

kock, bo odgovoril pravilno. Nazadnje pa ga vprašamo še, ali se pred njim nahaja večje 

število rumenih ali lesenih kock (Batistič Zorec, 2000: 63). 

 

Stadij predoperativnega mišljenja: Otrok v svoji zavesti ne zmore hkrati zadržati dveh 

vidikov problema. Tako ni sposoben hkrati primerjati podrazreda rumenih žetonov z 

večjim razredom lesenih elementov, saj se zmore osredotočiti le na posamezne podskupine 

(povz. po Labinowicz, 2010: 69) 
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Stadij konkretnih operacij: Otrok zmore odgovoriti na vprašanja iz razredne inkluzije 

ob navzočnosti predmetov, t.j. rumenih in zelenih kock (povz. po Labinowicz, 2010: 69). 

 

5.3 Seriacija 

 

Naloga: Na mizo položimo pet paličic različne dolžine in otroka poprosimo, naj jih zloži 

po velikosti (povz. po Batistič Zorec in Prosen, 2011: 15). 

Stadij predoperativnega mišljenja: Otroci se v tem stadiju običajno osredotočijo na en 

vidik problema in zanemarijo druge pomembne informacije v celotni sliki. Če namreč 

primerjamo dva sosednja para paličic, mora biti tista v sredini hkrati krajša od ene in daljša 

od druge paličice. Otrok sedaj še ni sposoben usklajevati dveh vidikov problema in ga tako 

rešiti. Po Piagetovem mnenju otrok v tem stadiju še nima razvite logične operacije, ki se 

imenuje tranzitivnost (povz. po: Labinowicz, 2010: 71). 

 

Stadij konkretnih operacij: Otroci med sedmim in osmim letom starosti so sposobni 

usklajevati primerjane pare paličic in tako izoblikovati niz slednjih po njihovem vrstnem 

redu, saj se osredotočijo na dva vidika problema hkrati (t.j. decentracija). To jim omogoča, 

da prepoznajo sistem gradnje niza in v že zgrajeni niz vključijo dodatne paličice 

(Labinowicz, 2010: 70) 

 

5.4 Egocentričnost 

 

Naloga: Ko si otrok ogleduje stožce na mizi, ga poprosimo, da naj izbere risbo, ki 

predmete A, B in C prikazuje z glediščne točke punčke, ki sedi pravokotno na njegov stol 

(Labinowicz, 2010: 72). 

 

Stadij predoperativnega mišljenja: Otrok izbere risbo, ki predmete prikazuje tako, kot 

jih vidi on sam, saj si jih še ni sposoben predstavljati z glediščne točke kakega drugega 

posameznika (Labinowicz, 2010: 72). 

 

Stadij konkretnih operacij: Čeprav se otroci v prvi fazi omenjenega stadija že zmorejo 

vživeti v glediščno točko kakega drugega posameznika iz istega prostora, jim za tovrstno 
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presojanje primanjkuje odločnosti. Otroci do devetega leta starosti namreč še niso sposobni 

izbrati pravilnih risb za vse tri različne punčkine glediščne točke (Labinowicz, 2010: 72). 

 

6 TEORIJA UMA 

Teorija uma je ena izmed najpomembnejših otrokovih socialno-spoznavnih sposobnosti, ki 

največji premik v svojem razvoju doživi v obdobju med tretjim in petim letom otrokove 

starosti (Wellman, Cross in Watson, 2001, povz. po Skubic, 2012: 52). Pri teoriji uma gre 

za razumevanje in pojmovanje samega sebe in drugih posameznikov kot osebnosti z 

lastnimi željami, prepričanji, čustvi, namerami in interpretacijami sveta (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2009: 304). 

 

Med začetnike preučevanja omenjene teorije lahko uvrstimo prav Piageta (1929, povz. po 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 304), saj je otroke z vprašanji, kot sta npr. Od kod 

pridejo sanje? oz. Kaj misliš s tem? spodbudil k zavedanju lastnih mentalnih procesov in 

mentalnih procesov drugih posameznikov. Na podlagi odgovorov je nato sklepal, da otroci 

do šestega leta starosti ne zmorejo razlikovati med mišljenjem oz. sanjami in realnimi 

fizičnimi entitetami. Tovrsten način mišljenja je imenoval realizem. Rezultati številnih 

novejših raziskav pa pričajo o tem, da v starostnem obdobju med drugim in petim letom 

prihaja do pomembnih premikov v razvoju teorije uma (npr. Astington, 1991, 1993, povz. 

po Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 304). Medtem ko so bila Piagetova vprašanja 

abstraktna in se je otrok nanje moral odzvati verbalno, so se poznejši raziskovalci 

posluževali predmetov in besed, ki so bile otroku bolj domače in zanimive. Tako so npr. s 

pomočjo vsakdanjih in enostavnih problemov opazili, da triletnik že zmore prepoznati 

razliko med dečkom, ki ima piškote, in tistim, ki o slednjih le razmišlja (Wellman in Estes, 

1986, povz. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 304). Tudi drugi raziskovalci (npr. 

Harris in Kavanaugh, 1993,  povz. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 304) 

ugotavljajo, da otroci po dopolnjenem osemindvajsetem mesecu starosti že zmorejo 

razlikovati med realnimi in domišljijskimi koncepti.  

 

Raziskovalci so ugotovili, da imajo že dveletni otroci razvito enostavno teorijo uma, saj 

razumejo, da je posameznikovo vedenje rezultat njegovih želja. Če namreč otroci poznajo 

želje drugega posameznika, lahko pravilno napovedo njegovo vedenje in odziv. Tako npr. 
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razumejo, da lahko isti predmet različno vpliva na dva različna posameznika, saj bo enega 

v skladu z njegovimi željami razveselil, drugega pa razžalostil. Tako bo nas npr. razveselil 

ponujeni prigrizek, ker nam osebno ugaja, medtem ko bo razžalostil otroka, ki bi zase 

izbral kaj drugega. Dveletni otroci namreč še ne razumejo razlike med prepričanji 

posameznika in realnostjo oz. dejanskim stanjem (Nemec in Kranjc, 2011: 79). Wellman 

(1990, povz. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 304), kar je Piaget poimenoval s 

terminom psihologija želja. 

 

Pri treh letih pa večina otrok že razume, da so mentalna stanja reprezentacije, zato ti 

preidejo na drugo razvojno stopnjo, ki jo je Wellman (1990, povz. po Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009: 304) poimenoval s terminom psihologija prepričanja–želje. Wellman 

(1990, povz. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 304) je navedeno stopnjo ilustriral z 

eksperimentom o iskanju knjig. Otrokom je pokazal škatlo z igračami in polico, v obeh pa 

so se nahajale knjige. Potem jim je pokazal lutko in rekel: ˝To je Ema. Ema misli, da so 

knjige samo na polici. Ema ne ve, da so knjige tudi v škatli z igračami. Ema bi rada nekaj 

knjig. Kje bo Ema iskala knjige?˝ Večina triletnikov je pri napovedi Eminega obnašanja 

upoštevala prepričanja lutke, zato je menila, da bo Ema iskala knjige na njej znanem 

mestu, na katerem se te običajno nahajajo (t.j. na polici). Ker pa otroci reprezentacije (in 

tudi prepričanja) najprej razumejo kot posnetke realnosti, ne pa kot njene interpretacije, 

težje razumejo napačna prepričanja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 305). 

 

Štiriletni otroci sicer razumejo, da imajo ljudje, ki vidijo ali slišijo različne variacije istega 

dogodka, lahko različna prepričanja o teh dogodkih, vendar pa se do približno šestega leta 

ne zavedajo dejstva, da dva posameznika lahko isti dogodek interpretirata različno (Pilow 

1989, povz. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 305).  

Otrok lahko napačna prepričanja oz. posameznikova zmotna prepričanja o realnosti razume 

le, če ima  izoblikovan koncept reprezentacij oz. če določeno prepričanje dojema kot 

interpretacijo in reprezentacijo (prim. Wellman (1990, povz. po Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009: 305) 

Medtem ko po Wellmanovem mnenju (1990, povz. po Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009: 305) vsaka razvojna stopnja teorije uma izhaja iz predhodne, pa Perner (1991) meni, 

da tudi odrasli v vsakdanjem življenju prepričanj ne obravnavajo na stopnji reprezentacije, 
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ampak na stopnji situacijske teorije, zaradi česar reprezentacijska teorija ne izniči razvojno 

nižje stopnje. 

 

7 POMEN PIAGETOVE TEORIJE ZA UČITELJE 

Čeprav Piaget ni veliko pisal o izobraževanju, je njegova teorija  pomembno vplivala na 

omenjeno področje, saj na njej temeljijo mnogi programi (oz. kurikuli) predšolske vzgoje, 

med katerimi so najpogosteje omenjeni program Lavatellijeve, High/Scope kurikulum in 

kurikulum Kamijeve in DeVriesove (povz. po Batistič Zorec, 2000: 67). 

 

Odnosi med učiteljem in otroki bi morali biti prijateljski in brezkonfliktni. Učitelj naj 

otroka ne bi skušal zastrašiti ali pa ga napeljevati k pričakovanemu odgovoru. Po 

Piagetovem mnenju bi morali učitelji najmanj leto dni opravljati nadzorovano individualno 

delo z učenci, saj bi si le tako lahko pridobili ustrezne spretnosti za delo z otroki. 

Omenjene individualne metode pa zahtevajo visoko usposabljen kader in veliko časa za 

usposabljanje (Labinowicz, 2010: 141). 

 

Učenci se znotraj razredov zelo razlikujejo po nivoju kognitivnega razvoja in po količini 

akademskega znanja. Učitelj kmalu ugotovi, ali imajo učenci težave zaradi pomanjkanja 

ustreznih sposobnosti mišljenja ali pa le zato, ker se niso naučili osnovnih dejstev. Prav 

zato mora učence opazovati med reševanjem zastavljenih problemov in prisluhniti 

njihovim strategijam (povz. po Woolfolk, 2002: 39). Tudi Labinowicz (1989, povz. po 

Batistič Zorec, 2000: 68) poudarja pomen dobrega poznavanja otrok, saj Piagetova teorija 

opozarja na precejšne razlike med otroki iste starosti. Ker se učenje začne s 

prepoznavanjem problema,  mora biti naloga dovolj blizu otrokovemu miselnemu okviru. 

Na učenje ključno vplivajo prav obdobja prehoda oz. stanja neravnotežja v mišljenju, ki se 

kažejo v obliki negotovosti, zato na videz najbolj ˝zmedeni˝ otroci običajno pridejo do 

rešitev na najvišjem nivoju razumevanja (Labinowicz 1989, povz. po Batistič Zorec, 2000: 

68).  

V piagetovskem razredu ima učitelj vlogo pomočnika, saj naj bi znanje posredoval 

posredno, ne pa z neposrednim poučevanjem. Prav zato (se) mora (Hill, 2001: 88): 

 osredotočiti na proces učenja, ne pa na njegov končni rezultat; 
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 oceniti raven otrokovega razvoja, ki mu bo pomagala pri izbiri primernih nalog; 

 izbrati naloge, ki motivirajo otroka, vzbudijo njegov interes in spodbujajo njegov lastni 

razvoj; 

 sestavljati naloge, ki otroka izzovejo do take mere, da v njem povzročijo neravnotežje 

(t.j. dezekvilibrum), ki nato sproži akomodacijo (t.j. privajanje) in ustvarjanje novih 

shem; 

 izbirati abstraktne in formalno operacijske naloge s konkretnimi primeri, 

 spodbujati aktivno interakcijo tako z materiali iz same naloge kot tudi z drugimi otroki, 

saj se v majhnih delovnih skupinah otroci lahko učijo eden od drugega. 

 

Pomembno implikacijo Piagetove teorije za poučevanje pa po Huntovem mnenju (1961, 

povz. po Woolfolk, 2002: 39) predstavlja ˝problem ujemanja˝. Učenci se namreč med 

delom ne smejo dolgočasiti, ker je slednje preveč enostavno, prav tako pa tudi ne smejo 

zaostajati zaradi nerazumevanja snovi. Če želimo spodbujati rast, moramo namreč 

vzdrževati ˝ravno pravi˝ disekvilibrium, ki ga je npr. mogoče doseči z ustvarjanjem 

situacij, ki vodijo do napak. Če namreč učenci doživljajo določen konflikt med tem, kar 

mislijo, da bi se moralo zgoditi (t.j. da bi npr. košček lesa moral potoniti zato, ker je velik), 

in med tistim, kar se zgodi v resnici (t.j. les plava!), lahko ponovno razmišljajo o situaciji 

in tako ustvarjajo novo znanje.  

 

Po Piagetovem mnenju naj učitelji ne bi nepremišljeno pospeševali razvoja svojih učencev, 

ampak naj bi slednjim zagotovili priložnosti za raziskovanje v polni širini misli na določeni 

stopnji in jim tako ponudili temelje za prehod na višje razvojne stopnje (Labinowicz, 2010: 

141-142).  

 

Labinowicz (1989, povz. po Batistič Zorec, 2000: 68) meni, da temelje učenje predstavlja 

spontana igra v obliki iger s kockami, iger s peskom in vodo, ter družabnih in drugih iger. 

Vzgojitelji bi morali otroke spodbujati k razmišljanju, ne pa jim vsiljevati svojih 

odgovorov in znanj. Otrok mora imeti čas za razmislek in možnost, da pride do rešitev z 

lastno aktivnostjo. Odrasli morajo sprejeti tako pravilne kot tudi napačne odgovore. Pri tem 

naj otrok pretirano ne hvalijo, predvsem pa naj jih ne kritizirajo ali pa se jim posmehujejo, 

ampak naj jim ponudijo konkretne in natančne povratne informacije o nalogi. 
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8 KRITIKE IN PREDNOSTI PIAGETOVE TEORIJE 

SPOZNAVNEGA RAZVOJA 

Piaget je poudarjal, da otroci ne razmišljajo tako kot odrasli. S svojimi idejami je močno 

vplival na razvojno psihologijo in izobraževanje, čeprav najnovejše raziskave ne potrjujejo 

vseh njegovih prepričanj. Čeprav se večina psihologov strinja z njegovimi poglobljenimi 

opisi načina razmišljanja otrok, pa mnogi ne odobravajo njegovih argumentov za razvoj 

omenjenega načina (Woolfolk, 2001: 40). 

 

8.1 Podcenjevanje mišljenja predšolskih otrok 

 

Novejše raziskave potrjujejo, da je Piaget podcenjeval mišljenje predšolskih otrok, 

precenjeval pa je miselne zmožnosti adolescentov (Thomas 1992, povz. po Batistič Zorec, 

2000: 69). Tudi dojenčki in malčki na področju mišljenja zmorejo več, kot je trdil. Menil je 

namreč, da se otroci do starosti enega leta in pol učijo le s pomočjo čutil in gibov. Izsledki 

novejših raziskav pa dokazujejo, da spoznavne zmožnosti dojenčkov in malčkov le niso 

tako omejene. Ker ti s pomočjo svojih gibalnih sposobnosti ne morejo izraziti svojih 

miselnih sposobnosti, so sodobnejši raziskovalci svoje raziskovalne metode prilagodili 

njihovim gibalnim zmožnostim. Otroci  se sicer zavedajo stalnosti predmeta in dejstva, da 

predmet obstaja, čeprav ni prisoten v njihovem zaznavnem polju, vendar pa se za njim ne 

morejo stegniti, ker jim njihov trenutni telesni razvoj tega še ne omogoča (Nemec in 

Kranjc, 2011: 76).  

 

Novejše raziskave tako dokazujejo, da predšolski otroci niso tako egocentrični, kot je 

menil Piaget, saj so že od starosti treh let naprej sposobni reševati naloge, s katerimi 

ugotavljamo egocentrizem, naloge iz konzervacije števil ter inkluzije razredov (povz. po 

Batistič Zorec, 2000: 69). Nemec in Kranjc (2011: 78) navajata primer naloge, v kateri so 

dveletnim otrokom pokazali avto, na katerem je bila na eni strani narisana muca, na drugi 

pa ped. Otroci so na vprašanje, kaj vidijo sami in kaj vidi druga oseba, odgovorili pravilno 

in tako presegli egocentrično oceno, da druga oseba predmet vidi enako, kot ga nekdo vidi 

sam.  

Crain trdi (1992: 132, povz. po Batistič Zorec, 2000: 69), da je Piaget predoperativno 

obdobje morda res opisoval pesimistično, ker je predvsem poudarjal, česa otrok takrat ne 
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zmore storiti. Po njegovem mnenju ne bi smeli pretirano dokazovati sposobnosti 

predšolskega otroka, ampak bi morali značilnosti njegovega mišljenja prepoznavati kot 

kvalitativno drugačne in edinstvene, ne pa kot inferiorne mišljenju odraslega. S tem ko se 

je Piaget osredotočal na otrokove napake, je morda spregledal pomembne sposobnosti, ki 

jih otroci dejansko premorejo, ali pa je morda neustrezno interpretiral razloge za njihovo 

neuspešnost (Hill, 2001: 86) 

 

8.2 Klinični intervju 

Obstajajo različne kritike Piagetove metode kliničnega intervjuja. Tako npr. njegov način 

izvajanja kliničnega intervjuja vzbuja dvom o relevantnosti gradiva, ki je bilo pridobljeno s 

tovrstnimi intervjuji, saj med njimi ni imel seznama predhodno pripravljenih vprašanj, ki bi 

jim sledil med razgovorom. To lahko za otroke predstavlja prednost, saj jim omogoča, da 

se izrazijo v lastnem jeziku, ker je vprašanja  tako mogoče prilagoditi njihovi ravni 

razumevanja. Vendar pa ni dvoma o tem, da je pri omenjeni metodi Piaget morda na otroke 

vplival s samimi tipi vprašanj ali pa z interpretacijo njihovih odgovorov (Hayes in Orrel, 

1998: 474). 

 

8.3 Težave s fazami 

Nekateri psihologi so dvomili o obstoju štirih faz mišljenja, čeprav so se strinjali z 

dejstvom, da otroci dejansko doživljajo spremembe, ki jih je opisal Piaget (Gelman in 

Baillarggeon, 1983, povz. po Woolfolk, 2002: 40). Njegov štirifazni model je 

problematičen zato, ker pretirano poudarja konsistentnost mišljenja. Če namreč obstajajo 

ločene faze, in če otrokovo mišljenje temelji na določeni zbirki operacij, potem mora 

slednji od trenutka, ko osvoji določene operacije, vse iz njih izhajajoče probleme reševati 

konsistentno. Ko tako npr. otrok osvoji konzervacijo, bi se moral zavedati, da se število 

kock ne spremeni po njihovem preurejanju (t.j. konzervacija števila), ter da se teža glinene 

žoge ne spremeni, če slednjo sploščimo (t.j. konzervacija teže). Vendar pa razvoj 

konzervacije ne poteka na omenjen način, saj otroci konzervacijo števila osvojijo leto ali 

dve prej kot pa konzervacijo teže (Gelman in Baillarggeon, 1983, povz. po Woolfolk, 

2002: 40). 
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Prav tako pa se tudi zdi, da je Piaget precenil formalno operacijske sposobnosti ljudi, saj 

po mnenju nekaterih raziskovalcev omenjeno fazo dejansko doseže samo ena tretjina 

populacije. Čeprav Piagetova teorija podrobno opiše razvoj posameznih faz mišljenja, pa 

po mnenju nekaterih strokovnjakov zanje ne poda dovolj prepričljivih argumentov (Hill, 

2001:86). 

  

8.4 Vrste nalog 

 

Po mnenju raziskovalcev je veliko odvisno tudi od vrste nalog.  Tako lahko npr. otrok  

razume nekatere probleme klasifikacije, medtem ko mu drugi povzročajo težave. 

Uspešnost reševanja pa je odvisna tudi od otrokove informiranosti in interesov, zato otroci 

ne kažejo istih sposobnosti pri tako širokem razponu nalog, kot je to predvideval Piaget 

(Batistič Zorec, 2000: 69). Kritiki namreč Piagetu očitajo, da so imeli otroci težave 

predvsem s problemi, ki niso del njihovega vsakdanjika, kot je npr. razmišljanje o  luni. 

(Nemec in Kranjc, 2011: 78). Otrok namreč nepovezano razmišlja le v primerih, ko še ni 

sposoben povezanega in logičnega razmišljanja. Če ga tako npr. vprašamo, zakaj sonce ne 

pade, bo njegov odgovor gotovo sinkretičen. Če pa ga sprašujemo  o stvareh iz njegovih 

lastnih izkušenj oz. o stvareh, ki jih lahko praktično preveri, pa zagotovo ne moremo 

pričakovati sinkretičnega odgovora (Piciga, 1995: 141-142). 

 

Piaget je otrokom pokazal škatlo z 2 belima in 18 rjavimi kroglicami. Vse kroglice so bile 

lesene. Ko je nato otroke vprašal, ali je v škatli več belih ali rjavih kroglic, so ti na 

vprašanje brez težav odgovorili pravilno. Ko pa jih je vprašal, ali je v škatli več rjavih ali 

pa več lesenih kroglic, so otroci na predoperativni stopnji odgovorili, da se v škatli nahaja 

večje število rjavih kroglic. Piagetovi kritiki so ugotovili, da je mogoče z drugače 

zastavljenimi vprašanji pridobiti drugačne izsledke.Tako so uporabili 4 igračke v obliki 

krave, med katerimi so se nahajale  tri črne in ena bela krava.Vse krave so položili na bok 

in dejali, da spijo. Ko so nato otroke vprašali, ali je več krav črnih ali belih, so ti na 

vprašanje brez težav odgovorili pravilno, kot pri predhodno omenjenih Piagetovih nalogah. 

Ko so nato otrokom zastavili še vprašanje o tem, ali je več črnih krav ali krav, ter 

Piagetovo vprašanje o tem, ali je več črnih krav ali  krav, ki spijo, so tako dodali dejstvo, 

da krave spijo, in pozornost otrok usmerili na celotno skupino krav, zato je večje število 

otrok pravilno odgovorilo na drugo vprašanje (Nemec in Kranjc, 2011: 78-79).    

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  KLAŠNJA, Dijana; diplomsko delo 

 

39 
 

S poenostavitvijo nalog in s ˝človeško smiselnimi˝ nalogami, ki jih je zagovarjala 

Donaldsova, so določeni raziskovalci, kot sta npr. Bowe in Wishard (1972) (z 

eksperimentom o trajnosti objekta) ter Hughes (1975) (z eksperimentom ˝Lutke policaja˝), 

dokazali, da  imajo otroci razvite določene kognitivne sposobnosti, ki jih pri njih ne bi 

pričakovali (Hill, 2001: 86). 

 

 

8.5 Dejavniki 

 

Jerome Kagan (1971, povz. po Hayes in Orrell, 1998: 474) je Piageta kritiziral zato, ker 

slednji ni priznaval pomembne vloge, ki jo pri spodbujanju intelektualnega razvoja igrata 

otrokovo domače okolje in družba. Trdil je namreč, da se otrok lahko uči tako iz lastnih 

dejanj kot tudi preko zunanjih vplivov.  

 

Tako zlasti majhni otroci dosežejo ogromen napredek v razvoju mišljenja zgolj s 

spontanim učenjem ob raziskovanju okolja. Po Piagetovem mnenju učenje lahko spodbudi 

le ˝pripravljenega˝ otroka, t.j. tistega na prehodu v stadij operativnega mišljenja. Novejše 

raziskave pa dokazujejo, da trening koristi tudi otrokom, ki se v danem trenutku še 

nahajajo na predoperativnem stadiju, saj ti zato lahko hitreje napredujejo v prehodno 

obdobje (Newcombe, 1990, povz. po Batistič Zorec, 2000: 70). 
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9 RAZISKOVALNA METODA 

9.1 Vzorec 

V raziskavo sem vključila 20 predšolskih otrok v starosti od 5 do 6 let. Podatke sem 

pridobila v vrtcu v Litiji. 

 

9.2 Merske tehnike in pripomočki 

Za potrebe raziskave sem s pomočjo nalog piagetovskega tipa (Papalia idr., 2003: 234; 

Batistič Zorec in Prosen, 2011: 15) preverjala razvoj konzervacije (t.j. konzervacije števila, 

dolžine, količine trdnih snovi, količine tekočih snovi, površine, prostornine in teže) ter 

sposobnost seriacije oz. urejanja predmetov po vrstnem redu. 

 

Pripomočki: plastelin, leseni krogci, paličice, voda, kozarci in listi. 

 

9.3 Postopek zbiranja podatkov 

Naloge sem izvajala v obdobju svoje pedagoške prakse, t.j. v aprilu 2014. Vsakega otroka 

sem testirala individualno tako, da je moral reševati  pripravljene naloge, jaz pa sem sproti 

beležila njegove odgovore. Otroke sem testirala sama, saj sem vsem udeležencem hotela 

zagotoviti enake pogoje testiranja. Otroci so reševali naloge ločeno od preostalih otrok, pri 

čemer je reševanje potekalo v njim znanem prostoru. Testirala sem le otroke, ki so to 

želeli, pri čemer sem njihove starše predhodno prosila za pisno soglasje. 

Izsledke sem najprej kvantitativno in kvalitativno analizirala, nato pa sem jih prikazala v 

obliki tabel in grafov in jih interpretirala. 
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

10.1 Konzervacija števila 

 

 

Slika 1: Rezultati preverjanja konzervacije števila z 10 žetoni 

 

Pri nalogi za preverjanje konzervacije števila sem najprej uporabila deset elementov v 

obliki žetonov. Na začetku sem vsakemu otroku pokazala žetone in ga vprašala, ali se v 

obeh vrstah nahaja enako število žetonov. Nato pa sem izvedla spremembo in v drugi vrsti 

povečala razmak med elementi ter otroka vprašala, ali se v obeh vrstah nahaja enako 

število elementov. V skladu s Piagetovo teorijo bi morali šestletni in mlajši otroci trditi, da 

se v daljši vrsti nahaja večje število žetonov. To se je izkazalo tudi v mojem eksperimentu, 

saj je kar 18 izmed skupno 20 udeležencev odgovorilo, da je v daljši vrsti večje število 

elementov, medtem ko sta le dva otroka menila, da  se  v obeh vrstah nahaja enako število 

žetonov. Omenjena dečka sta stara 6 let in 3 mesece. Eden izmed njiju je celo trdil, da je 

opazil, kako sem elemente postavila bolj narazen. Dva  dečka v starosti  6 let in 6 let in 3 

mesece pa sta najprej odgovorila, da se v daljši vrsti nahaja večje število elementov, nato 

pa sta med štetjem ugotovila, da obe vrsti vsebujeta enako število žetonov. Preostalih 16 

otrok v starosti med 5 let in 11 mesecev ter 6 let in 11 mesecev pa je menilo, da je v daljši 

vrsti več elementov. Pridobljeni izsledki tako potrjujejo dognanja Piagetove teorije, saj 

imata le dva šestletnika iz raziskave že razvito konzervacijo števila, dva izmed dečkov se 
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nahajata na prehodu v konkretno mišljenje, preostale udeležence pa lahko uvrstimo na 

predoperativno stopnjo mišljenja.  

 

Ker pa kritiki Piagetove teorije (Babšek, 2009: 81) menijo, da je rešitev odvisna od 

zastavljene naloge, sem otrokom zastavila enako nalogo z manjšim številom (t.j. 5) 

elementov. V tem primeru je kar 9 izmed skupno 20 udeležencev nalogo rešilo pravilno, 

saj so odgovorili, da se v obeh vrstah nahaja enako število elementov. Odgovor so 

utemeljili z argumentom, da je daljša vrsta le malce raztegnjena. Na vprašanje so pravilno 

odgovorili otroci v starosti med 5 let in 11 mesecev ter  6 let in 8 mesecev. Preostalih 11 

otrok pa je menilo, da se v daljši vrsti še vedno nahaja večje število elementov. Pridobljeni 

izsledki se tako ujemajo z dognanji kritikov Piagetove teorije, saj ima v omenjenem 

primeru  kar devet otrok že razvito konzervacijo števil, medtem ko preostalih enajst otrok v 

skladu z izsledki lahko uvrstimo na predoperativno stopnjo mišljenja. 

 

 

Slika 2: Rezultati preverjanja konzervacije števila s 5 žetoni 
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10.2 Konzervacija dolžine 

 

 

Slika 3: Rezultati preverjanja konzervacije dolžine 

 

Dve palici enake dolžine sem vzporedno položila na mizo in nato otroke vprašala, ali sta 

obe enako dolgi. Ko sem nato izvedla spremembo in eno od palic premaknila na desno, pa 

sem udeležence vprašala, ali sta obe palici enako dolgi, ali pa je ena izmed njiju daljša. V 

skladu s Piagetovo teorijo bi morali otroci trditi, da je ena izmed palic daljša.  To se je 

izkazalo tudi v mojem eksperimentu, saj je kar 16 otrok odgovorilo, da je desna (oz. leva) 

palica daljša. Omenjeni otroci so bili stari med 5 let in 11 mesecev ter 6 let in 10 mesecev. 

Štirje otroci v starosti med 6 let ter 6 let in 3 mesece pa so menili, da sta palici enako dolgi. 

Dva izmed omenjenih udeležencev sta dva tudi pri prejšnji nalogi pravilno ovrednotila 

število elementov, kar dokazuje, da imata že razvito konzervacijo števila in konzervacijo 

dolžine. Preostala dva udeleženca pa sta pravilno število elementov iz prejšnje naloge 

ovrednotila šele po zmanjšanju njihovega števila. 
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10.3 Konzervacija količine tekoče snovi 

 

 

Slika 4: Rezultati preverjanja konzervacije tekoče snovi 

 

Na mizo sem postavila dva enaka kozarca, v katerem se je nahajala enaka količina vode. 

Nato sem otroke vprašala, ali se v obeh kozarcih nahaja enaka količina vode. Ko sem nato 

izvedla spremembo in vodo iz enega kozarca prelila v višji in ožji kozarec, pa sem 

udeležence vprašala, ali se v obeh kozarcih še vedno nahaja enaka količina vode, ali pa  je 

v enem izmed njiju večja količina slednje. V skladu s Piagetovo teorijo bi morali otroci 

trditi, da je v višjem kozarcu več tekočine. To se je izkazalo tudi v mojem eksperimentu, 

saj sta le 2 izmed skupno 20 udeležencev odgovorila, da se v obeh kozarcih nahaja enaka 

količina vode. Omenjena dečka sta bila stara 6 let ter 6 let in 3 mesece. Deček v starosti 6 

let in 3 mesece je tudi pri prejšnjih dveh nalogah pravilno ocenil število in dolžino 

elementov, kar dokazuje, da ima že razvito konzervacijo števila, dolžine in tekočine. Deček 

v starosti 6 let pa je število elementov pri nalogi za preverjanje konzervacije števila najprej 

ocenil napačno, po premisleku oz. štetju pa je število ovrednotil pravilno. Ker je tudi 

dolžino palice ovrednotil napačno, lahko sklepamo, da so nekateri otroci sposobni rešiti le 

nekatere naloge konzervacije, medtem ko so pri nekaterih drugih njihova predvidevanja 

izkažejo za napačna. Omenjeni izsledek ni v skladu s Piagetovo teorijo (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2009: 410). 
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10.4 Konzervacija količine trdne snovi 

 

 

Slika 5: Rezultati preverjanja količine trdne snovi 

 

Na mizo sem postavila dve krogli iz plastelina. Nato sem otroke vprašala, ali sta krogli 

enaki. Ko sem nato izvedla spremembo in eno izmed krogel zvaljala v svaljek, pa sem 

udeležence vprašala, ali se v obeh kosih nahaja enaka količina plastelina, ali pa je v enem 

izmed njiju večja količina slednjega. V skladu s Piagetovo teorijo bi morali otroci trditi, da 

je v svaljku več plastelina. To se je izkazalo tudi v mojem eksperimentu, saj je kar 11 

izmed skupno 20 otrok odgovorilo, da se v svaljku nahaja večja količina plastelina, 5 

udeležencev je menilo, da več plastelina vsebuje krogla, štirje pa so trdili, da se v krogli in 

v svaljku nahaja enaka količina plastelina.  
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10.5 Konzervacija teže 

 

 

Slika 6: Rezultati preverjanja konzervacije teže 

 

Na mizo sem postavila dve enako veliki krogli iz plastelina in nato otroke vprašala, ali sta 

krogli enako veliki. Ko sem nato izvedla spremembo in eno izmed obeh krogel zvaljala v 

svaljek, pa sem udeležence  vprašala, ali sta svaljek in krogla enako težka. Kar 12 izmed 

skupno 20 otrok je odgovorilo, da je kroglica težja od svaljka, kar ni v skladu s Piagetovo 

teorijo (Labinowicz, 2010: 67). Čeprav bi pričakovali odgovor, da je svaljek težji, je to 

trdilo le 6 posameznikov. Le dva izmed vseh udeležencev, t.j. šestletna deklica in deček v 

starosti 6 let in 3 mesecev, sta pravilno ocenila, da sta kroglica in svaljek enako težka. 

Omenjeni deček je pravilno odgovoril tudi na vsa predhodno zastavljena vprašanja. 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

˝Kroglica je težja˝ ˝Svaljek je težji.˝ ˝Enako sta težka.˝ 

Konzervacija teže 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  KLAŠNJA, Dijana; diplomsko delo 

 

47 
 

10.6 Konzervacija prostora/ploščine 

 

 

Slika 7: Rezultati preverjanja konzervacije prostora/ploščine 

 

Otrokom sem pokazala plišasta zajčka in dva lista papirja,  ki sta predstavljala travnato 

površino. Nato sem lista prekrila s kockami, ki so predstavljale skednje na polju, pri čemer 

se je na vsakem listu nahajalo enako število skednjev. Ko sem nato izvedla spremembo in 

kocke na enem izmed ˝polj˝ razporedila drugače, pa sem udeležence vprašala, ali ima vsak 

zajec na voljo enako količino trave, ali pa ima eden izmed zajcev na razpolago večjo 

količino trave kot drugi. V skladu s Piagetovo teorijo bi morali otroci trditi, da se na 

travniku z bližje postavljenimi kockami nahaja večja količina trave. To se je izkazalo tudi 

v mojem eksperimentu, saj je večina (t.j. 11) udeležencev potrdila Piagetova pričakovanja 

(Batistič Zorec, 2000: 65). Pet otrok je menilo, da se na travniku z bolj oddaljenimi 

kockami nahaja večja količina trave, medtem ko so trije trdili, da se na obeh travnikih 

nahaja enaka količina trave. Eden izmed udeležencev pa je pravilno količino trave 

ovrednotil šele po preštevanju skednjev. 

 

Ker pa kritiki Piagetove teorije (Babšek, 2009: 81) menijo, da je rešitev odvisna od 

zastavljene naloge, sem otrokom zastavila enako nalogo z manjšim številom (t.j. 3) 

skednjev. Podobno kot pri nalogi iz konzervacije števila sem tudi v tem primeru pridobila 

učinkovitejše izsledke, saj je kar 8 izmed skupno 20 udeležencev odgovorilo, da se na obeh 

travnikih nahaja enaka količina trave. Devet otrok je še vedno menilo, da se večja količina 
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trave nahaja na travniku z bližje postavljenimi kockami, medtem ko so trije vztrajali pri 

prepričanju, da se večja količina trave nahaja na travniku z bolj oddaljenimi kockami.  

 

10.7 Seriacija 

 

 

Slika 8: Rezultati naloge za preverjanje seriacije 

 

Na mizo sem položila pet paličic različne dolžine in otroke poprosila, da naj jih zložijo po 

velikosti. Kar 13 otrok je pravilno rešilo nalogo in paličice ustrezno razvrstilo po velikosti, 

kar pa ni v skladu s Piagetovo teorijo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 411). 

Omenjeni otroci so bili stari med 5 let in 11 mesecev ter 6 let in 8 mesecev. Sedem 

udeležencev pa paličic ni znalo zložiti po velikosti. V naslednjem koraku sem paličice 

vzela z mize in eno izmed njih odstranila, ostale pa razporedila po velikosti. Ko sem nato 

13 udeležencev, ki so uspešno rešili predhodno nalogo, poprosila, da naj odstranjeno 

paličico postavijo na ustrezno mesto v nizu, je kar 12 izmed njih vse paličice pravilno 

zložilo po velikosti. 
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10.8 Pregled odgovorov posameznih otrok 

 

Tabela 1: Pravilno rešene naloge pri posameznem otroku 

Otrok Starost 

otroka  

1. naloga - 

konzervacij

a števila 

(10) 

1. naloga - 

konzervacij

a števila (5) 

2. naloga - 

konzervacij

a dolžine 

3. naloga - 

konzervacij

a tekočine 

4. naloga - 

konzervacij

a trdne 

snovi 

5. naloga - 

konzervacij

a teže 

6. naloga - 

konzervacij

a ploščine  

(6) 

6. maloga - 

konzervacij

a ploščine 

(3) 

7. naloga - 

seriacija 

1. 5 let, 7 

mesece; 

Deklica 

          

2. 5 let, 11 

mesecev; 

deček 

           

 

3. 5 let, 11 

mesecev; 

deček 

           

4. 6 let; 

deklica 

              

5. 6 let;  

deček 

          

6. 6 let;  

deklica 

         

7. 6 let;  

deček 

  

(po štetju) 

         

(po štetju) 

   

8. 6 let, 1 

mesece;  

deček 

          

9. 6 let, 3 

mesece;  

deček 

                

10. 6 let, 3 

mesece;  

deček 

             

11. 6 let, 3 

mesece;  

deček 

          

12. 6 let, 3 

mesece;  

deklica 

          

13. 6 let, 3 

mesece;  

deček 

  

(po štetju) 

            

14. 6 let, 3 

mesece;  

deklica 

         

15. 6 let, 4 

mesece;  

deček 

          

16. 6 let, 4 

mesece;  

deklica 

            

17. 6 let, 5 

mesecev;  

deček 
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Kot je razvidno iz tabele 1, je vse naloge pravilno rešil deček št. 9 v starosti 6 let in 3 

mesece, kar nedvomno dokazuje, da je že prešel na stadij konkretnih operacij. Štirje otroci, 

ki nobene izmed nalog niso rešili pravilno, pa se zagotovo še vedno nahajajo na 

predoperativnem stadiju mišljenja. Kar 15 udeležencev je nekatere izmed nalog rešilo 

pravilno, nekatere pa napačno. Najbolj uspešno pa so se otroci odrezali pri nalogi za 

preverjanje seriacije, saj je slednjo kar 13 izmed njih rešilo pravilno. 

 

Labinowicz (1989: 119, povz. po Batistič Zorec 2000: 66) v diagramu predstavlja 

povprečne starosti otrok z že razvito sposobnostjo konzervacije. Tako se konzervacija 

števila, dolžine in količine tekočine razvije med sedmim in osmim letom starosti, 

konzervacija količine trdne snovi in prostora med osmim in devetim letom starosti, 

konzervacija teže med desetim in enajstim letom starosti, konzervacija prostornine 

spodrinjene tekočine pa šele po dvanajstem letu starosti. Shaffer (1989: 322, povz. po 

Batistič Zorec, 2000: 66) pa navaja več raziskav, ki dokazujejo, da je zaporedje različnih 

sposobnosti konkretnih operacij bolj variabilno, kot je to predvideval Piaget. 

 

Kar 11 udeležencev moje raziskave ima že razvito konzervacijo števila, štirje imajo razvito 

konzervacijo dolžine, le dva pa konzervacijo tekočine. Čeprav naj bi se omenjene 

sposobnosti razvile med sedmim in osmim letom starosti, so se pri omenjenih udeležencih 

odrazile pred navedeno starostjo, saj še nihče izmed njih ni dopolnil 7 let. Pri nekaterih 

udeležencih so razvite tudi  ostale sposobnosti konzervacije. Tako se je npr. pri dveh 

udeležencih v starosti 6 let ter 6 let in 3 mesece že razvila konzervacija teže, ki naj bi se 

dejansko razvila šele med desetim in enajstim letom starosti. 

 

V skladu z omenjenimi izsledki so verjetno realnejše povprečne starosti, ki jih navajata L. 

Marjanovič Umek in Zupančič (2009: 410). Izsledki različnih študij namreč pričajo o tem, 

18. 6 let, 8 

mesecev;  

deklica 

            

19. 6 let, 8 

mesecev;  

deček 

          

20 6 let, 10 

mesecev;  

deček 
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da se konzervacija števila razvije med šestim in sedmim letom starosti, konzervacija 

dolžine med sedmim in osmim letom starosti, konzervacija količine tekočine okrog osmega 

leta starosti, konzervacija količine trdnih snovi okrog osmega leta starosti, konzervacija 

površine okrog devetega leta starosti, konzervacija teže okrog desetega leta starosti, 

konzervacija prostornine trdnih snovi med enajstim in dvanajstim letom starosti, 

konzervacija prostornine izpodrinjene tekočine pa po dvanajstem letu starosti. 

 

Tabela 2: Pregled pravilnih odgovorov glede na spol 

 DEČKI DEKLICE SKUPAJ 

 Št. % Št. % Št. % 

1. naloga (število, 

10 žetonov) 

2 10 0 0 2 10 

1. naloga (število, 

5 žetonov) 

5 25 4 20 9 45 

2. naloga 

(dolžina) 

3 15 1 5 4 20 

3. naloga 

(tekočina) 

2 10 0 0 2 10 

4. naloga (količina 

trdne snovi) 

4 20 0 0 4 20 

5. naloga (teža) 1 5 1 5 2 10 

6. naloga 

(ploščina, 6 

elementov) 

4 20 0 0 4 20 

6. naloga 

(ploščina, 3 

elementi) 

5 25 3 15 8 40 

7. naloga 

(seriacija) 

9 45 4 20 13 65 

 

Pri pregledu izsledkov sem opazila, da so bili dečki uspešnejši od deklic. Omejeval me je 

namreč majhen slučajnostni vzorec, ki ni omogočal izračunave statistično pomembnih 

razlik.  

Testiranje je zelo učinkovita metoda za ugotavljanje stopnje razvoja mišljenja. Po mojem 

mnenju otroci začno prekmalu hoditi v šolo, ki od njih pričakuje pretirano storilnostno 

naravnanost. S pomočjo piagetovskih nalog bi npr. lahko preverjali otrokovo 

usposobljenost za pričetek osnovnošolskega izobraževanja. Šola bi se namreč morala 
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prilagoditi otrokom in jih razbremeniti tako, da bi ti z osnovnošolskim izobraževanjem 

pričeli s 7. letom starosti, ki je bila določena pred uvedbo devetletke. Po Piagetovem 

mnenju posamezne naloge (kot so npr. naloge za konzervacijo) ne morejo spremeniti toka 

razvoja otrokovega mišljenja, kar pa tudi ni potrebno. Omenjeni razvoj bi verjetno potekal 

lažje, če bi otroci kasneje pričeli z osnovnošolskim izobraževanjem. Nekateri raziskovalci 

trdijo, da bi se otroci z vajami lahko naučili logičnega razmišljanja, vendar pa bi bila po 

mojem mnenju to le izguba časa, saj bodo sami osvojili logično razmišljanje takrat, ko 

bodo na to ustrezno pripravljeni. 
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11 ZAKLJUČEK 

Cilj diplomske naloge je bilo empirično preverjanje nekaterih izhodišč Piagetove teorije ter 

primerjava med odzivi otrok in Piagetovimi predvidevanji. Osredotočila sem se na prehod 

z predoperativnega v operativno mišljenje, pri čemer sem s testnimi nalogami poskušala 

ugotoviti, ali imajo otroci že razvite sposobnosti konzervacije in seriacije. 

 

Moji izsledki pričajo o tem, da se odgovori udeležencev ne skladajo povsem s Piagetovo 

teorijo, saj imajo nekateri izmed njih že razvite sposobnosti konzervacije in seriacije. 

Veliko jih  je namreč uspešno rešilo naloge, ki jih običajno rešujejo starejši otroci. Tako 

ima konzervacijo števila razvito kar 11 udeležencev (t.j. 55%), konzervacijo dolžine imajo 

razvito štirje posamezniki (t.j. 20%), konzervacijo tekočine pa le dva udeleženca (t.j. 10%), 

konzervacijo količine trdne snovi imajo razvito štirje otroci (t.j. 20 %), konzervacijo teže 

imata razvito dva otroka (t.j. 10 %), konzervacijo ploščine ima razvito kar 12 udeležencev 

(t.j. 60 %), zmožnost seriacije pa kar 13 otrok (t.j. 65 %). Konzervacija števila naj bi se v 

skladu z izsledki različnih študij (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009: 410) razvila med 

petim in sedmim letom starosti, medtem ko se je pri udeležencih iz moje raziskave slednja 

odrazila kar pri 11 otrocih (t.j. 55 %) v starosti med 5 let in 7 mesecev ter 6 let in 8 

mesecev. Naslednja razvojna stopnja, t.j. konzervacija dolžine, pa naj bi se razvila med 

sedmim in osmim letom starosti, medtem ko se je pri udeležencih iz moje raziskave 

odrazila pri štirih posameznikih (t.j. 20 %). Tudi konzervacija količine tekočine, 

konzervacija količine trdnih snovi in konzervacija površine in prostornine naj bi se razvile 

pri poznejših starostih, medtem ko so se pri nekaterih udeležencih iz moje raziskave 

odrazile že pred predvideno starostjo. Konzervacijo količine tekočine imata tako razvito 

kar dva udeleženca (t.j. 10%) v starosti 6 let ter 6 let in 3 mesece. Konzervacijo količine 

trdne snovi pa imajo razvito celo štirje otroci (t.j. 20 %) v starosti med 6 let in 6 let in 3 

mesece. Konzervacijo teže sem prepoznala pri dveh udeležencih (t.j. 10 %) v starosti med 

6 let in 6 let in 3 mesece. Konzervacijo ploščine pa ima razvito celo 12 udeležencev (t.j. 

60%) v starosti med 5 let in 11 mesecev in 6 let in 8 mesecev. Zmožnost seriacije pa ima 

razvito kar 13 otrok (t.j. 65%) v starosti med 5 let in 11 mesecev in 6 let in 8 mesecev. 

 

Na vse naloge je pravilno odgovoril le en deček, ki je nedvomno že prešel v stadij 

konkretnih operacij, ki ga navaja Piagetova teorija. Štirje otroci v starosti med 6 let in 6 let 

in 10 mesecev, ki nobene izmed nalog niso rešili uspešno, pa se zagotovo nahajajo na 
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predoperativnem stadiju mišljenja. Vsi preostali udeleženci pa so na prehodu iz 

predoperativnega v operativno mišljenje. Sedem udeležencev je pravilno rešilo po eno 

nalogo, dva sta se odrezala pri dveh oz. treh nalogah, eden je pravilno ovrednotil štiri 

naloge, kar trije pa so uspešno rešili po pet nalog.  

 

Na podlagi izsledkov svoje raziskave lahko sklepam, da na odgovore otrok zagotovo 

vpliva način zastavljene naloge. Ko sem tako najprej pri 1. nalogi uporabila deset žetonov, 

sta na nalogo pravilno odgovorila le dva otroka (t.j. 10 %). Potem ko sem neuspešnim 

udeležencem v naslednjem poskusu enako nalogo zastavila s petimi žetoni, je pravilno 

število elementov ovrednotilo kar devet posameznikov (t.j. 45 %), kar dokazuje, da na 

odgovore udeležencev vpliva število uporabljenih elementov. Manjše je namreč število 

elementov, večje število otrok bo pravilno rešilo nalogo. 

 

Tudi pri preverjanju konzervacije prostora/ploščine sem nalogo zastavila na dva različna 

načina. Ko sem tako v prvem poskusu uporabila šest elementov, so na nalogo pravilno 

odgovorili štirje otroci (t.j. 20%). Potem ko sem neuspešnim udeležencem enako nalogo 

zastavila s tremi elementi,  pa je nalogo pravilno rešilo dvakrat toliko udeležencev (t.j. 8 

otrok oz. 40 %) otrok. To dokazuje, da imajo otroci, ki so pravilno rešili le nalogo z 

manjšim številom elementov, le deloma razvito konzervacijo števila in prostora/ploščine, 

kar je v nasprotju s Piagetovo teorijo, ki ni predvidevala tovrstnih izsledkov. 

 

Čeprav je Piaget izoblikoval eno izmed najbolj izpopolnjenih teorij na področju kognitivne 

psihologije, tudi jaz tako kot njegovi kritiki menim, da je podcenjeval sposobnosti 

predšolskih otrok. Čeprav sem svojo raziskavo izvedla na majhnem in slučajnostnem 

vzorcu, njeni izsledki dokazujejo, da je uspešnost reševanja naloge odvisna od njene 

težavnosti (t.j. od števila elementov), in da lahko otroci pravilno rešijo nekatere naloge 

konzervacije, medtem ko so pri nekaterih drugih neuspešni.  

 

Testiranje je zelo učinkovita metoda za ugotavljanje stopnje razvoja mišljenja. Po mojem 

mnenju bi se ga lahko posluževale tako učiteljice kot tudi vzgojiteljice, saj bi tako lahko 

določile stopnjo otrokovega razvoja in delo s posameznim otrokom prilagodile njegovim 

sposobnostim razmišljanja. Priporočljivo bi bilo izvesti tudi longitudinalno raziskavo, s 

katero bi lahko spremljala otroke, ki niso vseh nalog rešili uspešno, in tako ugotavljala, pri 
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kateri starosti se pri njih pojavi sprememba v mišljenju oz. prehod na operativni stadij 

mišljenja.  

Eno izmed slabosti moje raziskave je gotovo predstavljal čas testiranja. Ko so tako otroci 

naloge reševali v času igre, sem imela občutek, da se jim mudi nazaj v igralnico, zato so 

zastavljene naloge želeli rešiti v čimkrajšem možnem času. Ko pa so naloge reševali v času 

počitka, pa sem imela občutek, da si bolj prizadevajo uspešneje rešiti zastavljene naloge. 
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PRILOGA 1: Naloge 

I. NALOGE KONZERVACIJE (Papalia, 2003: 234) 

1. Število  

Prvi korak: otroku pokažem, da sta količini krogcev enaki. Drugi korak: izvedem 

spremembo tako, da v eni vrsti povečam razmak med bomboni. Vprašam: Ali je v obeh 

vrstah enako število krogcev? Ali jih je v eni vrsti več kot v drugi? Običajen odgovor: ˝V 

daljši jih je več˝. 

 

Poskusim z manjšim številom krogcev, da tako preverim, ali bo otrok lažje izvedel nalogo 

(prej imam 10 krogcev, nato pa samo 5). 

 

2. Dolžina  

Dve palici enake dolžine postavim na mizo vzporedno. Izvedem spremembo: eno od palic 

premaknem na desno. Vprašam: Ali sta obe palici enako dolgi ali je ena daljša? Običajen 

odgovor: ˝Tista na desni (levi) je daljša.˝ 

 

3. Količina tekoče snovi 

Dva enaka kozarca z enako količino vode. Izvedem spremembo: iz enega kozarca prelijem 

vodo v višji in ožji kozarec. Vprašam: Ali je v obeh kozarcih enako vode ali je je v enem 

več? Običajen odgovor: ˝V višjem kozarcu je več tekočine.˝ 

 

4. Količina trdne snovi 

Imam dva kosa plastelina, oblikovana v krogli. Izvedem spremembo: eno kroglo plastelina 

zvaljam v svaljek. Vprašam: Ali je v obeh kosih enako plastelina ali ga je v enem več?). 

Običajen odgovor: ˝V svaljku je več plastelina.˝ 

 

5. Teža 

Krogli plastelina enake velikosti. Izvedem spremembo: eno kroglo zvaljam v svaljek. 

Vprašam: Ali sta svaljek in krogla enako težka? Običajen odgovor: ˝Svaljek je težji.˝ 

 

6. Prostor/ploščina 

Otroku pokažem plišasta zajčka. Dva lista papirja (ki predstavljata travnato površino) 

prekrijem s kockami (ki predstavljajo skednje na polju), na vsakem listu pa je enako število 
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skednjev. Izvedem spremembo: kocke na enem ˝polju˝ drugače razporedim. Vprašam: Je 

za vsakega zajca enako trave ali ima en zajec več trave kot drugi? Običajen odgovor: ˝Tisti 

s kockami bližje skupaj ima več trave.˝ 

 

II. NALOGE SERIACIJE (Batistič Zorec in Prosen, 2011: 15) 

 

Otroku na mizo položim pet paličic različne dolžine. Prosim ga,da naj jih zloži po 

velikosti. Če nalogo pravilno reši, poberem paličice in eno odvzamem, ostale pa 

razporedim po velikosti. Otroka nato prosim, da naj odstranjeno paličico postavi na 

ustrezno mesto. 

 


