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IZVLEČEK 

Šolski sistem in izobraževanje v šolah je v večini usmerjeno v pridobivanje kognitivnega 

teoretičnega znanja, razvoj kompetenc in razvoj raznih spretnostni. Vendar to za razvoj otroka 

kot socialnega bitja ni dovolj. Da se razvije v celovito osebo, mora razviti zmožnosti za 

razreševanje notranjih in zunanjih konfliktov, ki jih še potencirajo konflikti identitete; le-ti pa 

so sestavni deli odraščanja vsakega otroka in mladostnika. V magistrski nalogi bom zato 

poskušala ugotoviti, kako lahko pomagamo otrokom pri razreševanju konfliktov identitete. 

Raziskavo sem usmerila na začetek dveh razvojnih faz, kot ju je navedel Erikson v svoji teoriji 

psihosocialnega razvoja, in sicer na obdobje od 6. do 12. leta, torej v čas, ko otroci vstopajo v 

šolo, in na obdobje od 12. do 18. leta, ko otroci zapuščajo osnovno šolo. 

V teoretičnem delu naloge sem prikazala, kako otroci v različnih obdobjih razrešujejo konflikte 

identitete. Kot osnovo za določitev teh obdobij sem izbrala najbolj zaokroženo in dinamično 

teorijo osebnostnega razvoja, ki jo je podal Erikson. Najpogosteje se konflikti pojavljajo zaradi 

težav, ki jih imajo z razvojem identitete in samopodobe. Razreševanje teh kriz je zelo 

pomembno, zato je eno glavnih vprašanj pri socialnopedagoškem delu, kako otrokom nuditi 

primerno podporo. Ena od možnosti je s pomočjo pravljic. 

V nadaljevanju teoretičnega dela sem prikazala pomen pravljice kot primernega in prijaznega 

sredstva za pomoč otrokom pri razreševanju konfliktov identitete. Pravljica nagovarja otrokovo 

osebnost kot celoto, zato mu lahko pomaga pri premagovanju stisk, težav in problemov. Z njeno 

pomočjo lažje vzpostavimo stik z otroki, kar omogoča boljšo dostopnost in kasneje lažje 

izvajanje socialnopedagoških intervencij. Prikazala bom tudi možnosti uporabe pravljic v 

biblioterapiji pri izvajanju socialnopedagoških intervencij z osnovnošolskimi otroki.  

V empiričnem delu sem raziskala, kako izvesti socialnopedagoško intervencijo s pomočjo 

pravljice z otroki, ki so pogosto nezaupljivi in večinoma konfliktno naravnani, ko se jim 

pojavijo vprašanja, povezana z njihovo identiteto, s pomanjkanjem samozavesti, z 

nezmožnostmi razreševanja konfliktov z vrstniki, odnosom do staršev, šole in učiteljev. Eno 

osrednjih vprašanj, ki sem jih raziskala, je, ali lahko pri otrocih v osnovni šoli, ki so na tako 

različni starostni stopnji, ob vstopu v šolo, ko so stari 6 let, in tik preden jo zapustijo pri 13 

letih, uporabimo pravljico kot sredstvo za razreševanje njihovih notranjih konfliktov. Za 

potrebe raziskave sem oblikovala namenski vzorec. Vanj sem vključila 1. razred s 25 učenci in 

8. razred s 24 učenci izbrane osnovne šole v šolskem letu 2011/2012 ter 1. razred s 25 učenci 

in 8. razred s 24 učenci izbrane osnovne šole v šolskem letu 2012/2013. 

 

KLJUČNE BESEDE: pravljica, konflikt identitete, pedagoška intervencija s pravljico, 

biblioterapija 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The school and education system direction is that children’s acquire cognitive theoretical 

knowledge and develop working competence and various skills. However, for the development 

of the child as a social being this is not enough. In order to develop into a complete person 

children’s must develop the ability to resolve internal and external conflicts, enhanced by the 

conflicts of identity. These conflicts are an integral part of growing period of every child and 

adolescent. In this master thesis, I will therefore try to figure out how we can help children to 

resolve conflicts of identity. Focus of my study is beginning of two development phases, as 

indicated by the Erikson's theory of psychosocial development. First period is from 6 to 12 

years, the time when children are entering the school. Second period is from 12 to 18 years, 

when children are leaving primary school. 

In the theoretical part, I present how children in different periods resolving conflicts of identity. 

As a basis for determining these periods I chose the most rounded and dynamic theory of 

personal development, given by Erikson. Most often, conflicts occur because of the problems 

children have with the development of identity and self-esteem. Resolving these crises is very 

important and therefore is one of the main issues in social pedagogical work. Through social 

pedagogy, we have to find answer to a question; in what possible way we could support children 

to resolve their conflicts of identity. One possible way is with help of fairy tales. 

In the theoretical part of master thesis, I show the importance of fairy tales as suitable and 

friendly resources to help children resolve conflicts of identity. Fairy tale addresses the child's 

personality as a whole, so it can help to overcome hardships, difficulties and problems. With its 

help it easier to establish contact with the children, allowing better accessibility and 

subsequently facilitate the implementation of socio-pedagogical intervention. In the theoretical 

part of master thesis, I show the possibility of using fairy tales in bibliotherapy, as part of socio-

pedagogical intervention in primary school. 

In the empirical part, I explore how to implement socio-educational intervention with the help 

of fairy tales with children, who are often distrustful and mostly conflict-oriented when they 

experience issues related to their identity, lack of confidence, inability to resolve conflicts with 

peers, attitudes towards parent’s attitude to school and teachers. One of the central issues I try 

to investigate is, can be fairy tale successfully used for resolving children’s internal conflicts at 

different age level when they enter the school at 6 years, and just before they leaving the school 

at 12 years.  

For research purposes, I created a dedicated sample, which include the 1st grade class with 25 

pupil and 8th grade with 24 pupil in the school year 2011/2012., 1st grade class with 25 pupil 

and 8th grade with 24 pupil in the school year 2012/2013., at selected primary school. 

 

KEY WORDS: fairy tale, conflict of identities, pedagogical intervention with a fairy tale, 

bibliotherapy 
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1 UVOD 

Šolski sistem in izobraževanje v šolah je v večini usmerjeno v pridobivanje kognitivnega 

teoretičnega znanja, razvoj kompetenc in razvoj raznih spretnostni. Vendar to za razvoj otroka 

kot socialnega bitja običajno ni dovolj. Da se razvije v osebo, ki bo lahko uspešno razreševala 

različne situacije v življenju, potrebuje zmožnosti za razreševanje notranjih in zunanjih 

konfliktov. Že vstop v osnovno šolo v njih vzbuja številna vprašanja in konflikte. Ti konflikti 

se še potencirajo s konflikti identitete, ki so sestavni del odraščanja vsakega otroka in 

mladostnika. Vse to lahko sproži zmes številnih težav in konfliktov tako v samih otrocih kot z 

njihovo okolico, ki jih brez ustrezne intervencije, pomoči in vira moči ne zmorejo razrešiti sami. 

Kot socialni pedagog se pri svojem delu vsakodnevno srečujem z otroki, ki imajo težave s 

konflikti identitete. Te težave so še bolj poudarjene pri otrocih s posebnimi potrebami.  

V magistrski nalogi sem zato poskušala ugotoviti, ali oziroma kako lahko s pomočjo pravljice 

pomagamo otrokom pri razreševanju njihovih notranjih konfliktov in konfliktov, ki jih imajo 

zaradi tega z okolico. Raziskavo sem usmerila na začetek dveh razvojnih stopenj, kot ju je 

navedel Erikson v svoji teoriji psihosocialnega razvoja, in sicer na obdobje od 6. do 11. leta, ko 

otroci vstopajo v šolo, in na obdobje od 12. do 18. leta, ko otroci zapuščajo osnovno šolo. 

V teoretičnem delu naloge sem prikazala, kako otroci v različnih obdobjih razrešujejo svoje 

težave in različne notranje in zunanje konflikte. Kot osnovo za določitev teh obdobij sem izbrala 

najbolj zaokroženo in dinamično teorijo osebnega razvoja, ki jo je podal Erikson, pri čemer sem 

se osredotočila na dve fazi, ki sovpadata z obdobjem, ko so otroci v osnovni šoli. Najpogosteje 

se konflikti pojavljajo zaradi težav, ki jih imajo z razvojem svoje osebnosti in samopodobe. 

Razreševanje teh kriz je zelo pomembno. Zato je eno glavnih vprašanja pri socialnopedagoškem 

delu, kako otrokom nuditi primerno podporo pri razreševanju konfliktov njihove identitete. Ena 

od možnosti je s pomočjo pravljic. 

V nadaljevanju teoretičnega dela sem prikazala pomen pravljice kot primernega in prijaznega 

medija. Pravljica nagovarja otrokovo osebnost kot celoto, zato lahko otroku pomaga pri 

premagovanju stisk, težav in problemov. Z vsemi svojimi elementi je izpostavljena kot 

učinkovito sredstvo za razreševanje notranjih konfliktov otrok, za vzpostavljanje stika z njimi, 

kar omogoča lažjo dostopnost do otrok in kasneje lažje izvajanje socialnopedagoških 

intervencij. 

V tretjem sklopu teoretičnega dela sem prikazala, kako različne znanosti, ki vključujejo izsledke 

in spoznanja iz antropologije, lingvistike, psihologije in psihoanalize, zgodovine, etnologije, 

sociologije, feministične kritike itd. preučujejo pomen pravljice. V nalogi sem se kasneje bolj 

temeljito osredotočila na pedagoški in psihološki vidik proučevanja pravljice; ta dva pristopa 

sta odločilno prispevala k uporabi pravljice v terapevtske namene. 

V četrtem in petem sklopu teoretičnega dela sem predstavila načine izvajanja 

socialnopedagoških intervencij predvsem v povezavi z razreševanjem konfliktov identitete in 

konfliktov nasploh. Pri tem sem prikazala tudi možnosti uporabe pravljic v biblioterapiji pri 

delu z osnovnošolskimi otroki.  
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V empiričnem delu sem raziskala, kako pristopiti k otrokom, ki so pogosto nezaupljivi in 

večinoma konfliktno naravnani, ko se pojavijo vprašanja, povezana z njihovo identiteto. 

Odločila sem se, da poizkusim v socialnopedagoško delo vplesti pravljice kot orodje za 

socialnopedagoško intervencijo.  

Raziskovalni problem, ki sem ga želela raziskati, je: Ali lahko pravljica pomaga pri 

razreševanju konfliktov identitete pri osnovnošolskih otrocih? 

Dodatno vprašanje, ki sem ga želela raziskati, pa je, ali lahko pri otrocih v osnovni šoli, ki so 

na tako različni starostni stopnji, ob vstopu v šolo, ko so stari 6 let, in tik preden jo zapustijo, 

stari13 let, uporabimo pravljico kot medij in orodje za razreševanje njihovih notranjih 

konfliktov.  

Kot vemo, se notranji konflikti pojavljajo zaradi težav z lastno identiteto in s tem povezanimi 

številnimi drugimi težavami, ki nastanejo pri otrocih, kot so na primer pomanjkanje 

samozavesti, nezmožnost razreševanja konfliktov z vrstniki, odnos do staršev, odnos do šole in 

učiteljev.  

Za potrebe raziskave sem oblikovala namenski vzorec. V raziskavo sem vključila tri razrede po 

25 učencev 1. razreda izbrane osnovne šole, 2011/2012 in 2012/2013, in tri razrede po 24 

učencev 8. razreda izbrane osnovne šole, 2011/2012 in 2012/2013.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Otroci v različnih obdobjih na različne načine razrešujejo svoje težave in različne notranje in 

zunanje konflikte. Najpogosteje se ti konflikti pojavljajo zaradi težav, ki jih imajo z razvojem 

svoje osebnosti in samopodobe. Raziskave kažejo, da so odnosi z drugimi pomembni za razvoj 

posameznikove osebnosti in samopodobe. »Na osnovi odnosov z drugimi ljudmi si ustvarimo 

svojo identiteto. V stikih z njimi opazujemo, kako se na nas odzivajo, dobivamo povratne 

informacije o tem, kako nas drugi zaznavajo, in se naučimo, da na podoben način zaznavamo 

sami sebe. Odziv drugih nam pomaga, da razvijemo čimbolj jasno in točno predstavo o sebi. 

Če nas drugi doživljajo kot vredne, bomo tudi sami sebe ustrezno vrednotili. Lastnosti, ki jih 

občudujemo pri drugih, poskušamo razviti pri sebi. V medsebojnih odnosih se naučimo 

povzemati različne socialne vloge, ki jih vključimo v svojo predstavo o sebi. V odnosih z 

drugimi pravzaprav odkrivamo, kdo smo kot osebnost« (Lamovec v Kobal, 2000, str. 173). 

Socialno okolje, v katerem se odvija ta proces, je zelo pomembno, saj nudi podporo in modele, 

dovoljuje napake in tavanja. Za mlado osebo se podpora, ki jo dobi v družini, skupini vrstnikov, 

šoli in širši družbeni skupnosti ne bi smela skrčiti le na »preprosto priznavanje dosežkov«. 

Mladi osebi je za uspešno reševanje te krize potrebno, da se ji prizna «funkcija in status osebe, 

katere postopni razvoj in transformacije so smiselni v očeh tistih, ki so zanjo pomembni« 

(Horvat in Magajna, 1987). 

Vsaka stopnja socialnega razvoja je vezana na določeno vrsto krize, ki nastane kot posledica 

fiziološkega dozorevanja organizma in socialnih zahtev, ki jih okolica postavlja posamezniku 

v določenem obdobju njegovega razvoja. Individualne razlike so rezultat različnega reševanja 

posameznikovih kriz. Reševanje krize ima največji pomen za razvoj osebnosti. Če se kriza reši 

na zadovoljiv način, potem se bodo v egu posameznika pojavile pozitivne komponente, ki bodo 

olajšale nadaljnji razvoj. Če se posamezne krize in konflikti rešujejo na neustrezen način ali 

ostanejo nerešene, potem je razvoj ega upočasnjen ali neustrezen. Vendar pa uspešna rešitev 

konflikta v določeni stopnji ne zagotavlja uspešnega reševanja konfliktov tudi v naslednjih. 

Vsaka stopnja se naslanja na predhodno, zasnuje se na reševanju in integriranju psihosocialnih 

konfliktov iz predhodne stopnje (Horvat in Magajna, 1987). 

Najbolj zaokroženo in dinamično teorijo osebnega razvoja je podal Erikson. Zaradi 

dinamičnosti se izogiba statičnim izrazom, kot sosamopodoba, samospoštovanje in drugi 

sorodni izrazi. Uvaja proces diferenciacije in kristalizacije pri ustvarjanju samopodobe. Ta je 

utemeljena na razvojnih fazah psihosocialnega razvoja. Samopodoba je po njegovem mnenju 

temelj polnega in poglobljenega bivanja, ki ima svoj smisel, in je usklajena z realnimi danostmi 

(Horvat in Magajna, 1987). Erikson je v obdobje življenja, ki ga otroci preživijo v osnovni šoli, 

umestil dve od osmih faz osebnostnega razvoja. Ob vstopu v osnovno šolo se začne 4. faza, ki 

je stadij latence ─ obdobje pridobivanja delavnosti, in malo pred koncem osnovne šole, ko 

se začne 5. faza, ki je najbolj pomembna v razvoju identitete in je razvoj v adolescenci ─ 

obdobje izgradnje identitete (Erikson 2014). Krize osebnosti in samopodobe, ki nastopajo pri 

otrocih v osnovni šoli, pogosto vplivajo na njihov odnos do samega sebe in okolja. Otroci imajo 

v tem obdobju različne krize lastne identitete. Sprašujejo se, kdo sem, kaj sem, kam grem itd. 



12 
 

Vprašanje, ki si ga morajo zastaviti pedagogi, pa je, kako jim v tem obdobju priskočiti na 

pomoč, kako jim nuditi primerno podporo pri razreševanju konfliktov identitete. Ena od 

možnosti je s pomočjo pravljic. 

Pravljica v domišljijski obliki prikazuje proces zdravega človekovega razvoja od simbioze z 

materjo prek separacije do individuacije. »Šele ko otrok premaga separacijo in individuacijo, 

lahko uresniči lastno sebstvo. Velik je prostor, po katerem potuje junak pravljice do kraja, kjer 

se razrešijo vsi problemi. Vendar pa tam, v deželi Nikjer-nikoli, obstajajo bitja, ki so nam 

podobna« (Bastašić, 1988). Torej nismo sami, čeprav smo se prisiljeni ločiti od tega, kar 

poznamo, in iti v neznano. Že Bettelheim trdi, da pravljični junak lahko le tako, da odide v svet, 

najde samega sebe. Ko to doseže, pa lahko najde ljubljeno osebo, s katero bo živel (Bettelheim, 

2002). Pravljica otroke uči, da je odraščanje nujno, da s tem sicer nekaj izgubiš, a tudi veliko 

pridobiš (obljubljeno kraljestvo). Kociper trdi: »Usoda pravljičnih junakov dopoveduje otroku, 

da se tako kot oni sme počutiti izobčen, zapuščen v svetu, da tava v temi, prav tako kot pravljični 

junaki pa bo v svojem življenju usmerjan in bo dobil pomoč takrat, ko jo bo potreboval. 

Pravljica otroku dopoveduje, da človeku pomagajo priti do cilja – osebne sreče – okoliščine, v 

katere zaide« (Kociper, 1996). Otroka tudi vzgaja in poučuje, in sicer na nivoju, ki ga razume, 

brez moraliziranja in nepotrebnega ocenjevanja. Uči se prek identifikacije s pravljičnim 

junakom, spontano in nevsiljivo. Rutar vzgojno-izobraževalni vpliv pravljic pojasni s tem, da 

pravljica otroka vzgaja in poučuje. Ob njej čustveno, intelektualno, moralno in socialno 

dozoreva, brez moraliziranja, ocenjevanja in izključevanja (Rutar, 2008). Nagovarja vse dele 

otrokove osebnosti na način, ki ga otrok razume. Pravljice usmerjajo otroka, da najde svojo 

identiteto in poslanstvo. Njegovi domišljiji dajejo novo razsežnost, v njih spozna smisel 

vrednot. Pravljica vse situacije poenostavi, hkrati pa osnovno sporočilo ostane jasno.  

Pravljice otroka učijo socializacije in vedenja v določenih situacijah. Prav tako mu pomagajo 

obvladovati njegove probleme z odraščanjem in ga spodbujajo, da ne kloni pred ovirami. Pri 

tem pa mu lahko pedagogi pomagamo z različnimi posegi in načini. Eden pomembnejših 

načinov, ki ga uporabljamo pri svojem delu socialni pedagogi, je pomoč s socialnopedagoško 

intervencijo. Že Kobolt (1997, str. 101) navaja: »V preventivni vlogi je socialni pedagog 

usmerjen h konfliktnim in stresnim situacijam, ki povzročajo največ problemov. V teh 

situacijah s pedagoškimi posegi pospešuje proces osamosvajanja in pomaga posameznikom pri 

oblikovanju bolj učinkovitih vedenjskih strategij. Cilj vseh socialnopedagoških dejavnosti in 

posegov je pomagati ljudem različnih starosti v razvojnih, konfliktnih in posebnih situacijah. 

Pomagati tako, da razvijejo svoje možnosti in sposobnosti, da razrešijo svojo situacijo in se 

polnovredno integrirajo v svoje okolje.« Vlogo integracije pri delu socialnega pedagoga 

poudarja tudi Tuggener (v Kobolt, prav tam), ki meni, » ... da je osnovna naloga socialnega 

pedagoga z dajanjem opore, s svetovanjem in z različnimi pedagoškimi programi ustvariti ali 

izboljšati subjektivne pogoje za boljši razvoj in integracijo posameznika.« Intervencija je 

profesionalno delovanje, ki temelji na teoretskih dognanjih. Socialnopedagoške intervencije so 

kombinacija znanega z neznanim, vedenja z nevednim, razvidnega z nerazvidnim. Delovanje 

strokovnjaka je zato usmerjeno v posameznika in njegov socialni prostor. Socialnopedagoške 

intervencije (metode, tehnike, postopki) so vedno usmerjene na določenega klienta ali skupino 
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ljudi. Njihova področja segajo vse od pedagoškega do socialno terapevtskega. Težišče dela 

socialnega pedagoga je odvisno od področja dela, kjer je zaposlen. V praksi je med samimi 

področji intervencij težko postavljati meje, saj se področja med seboj prepletajo, pokrivajo, 

dotikajo. Pri intervencijah zasledujemo zlasti naslednje splošne cilje (Pallasch, v Kobolt, 1997): 

prenos informacij in znanj, razvoj doživljanja, vedenja, samorazumevanja, podpora za 

sprostitev in razrešitev problemov, predelava kriz in konfliktov. 

Eno od zelo uporabnih možnosti za izvedbo socialnopedagoških intervencij, predvsem v 

povezavi s pravljico, je t.i. biblioterapija. Definicijo biblioterapije sta postavili Arleen Hynes in 

Mary Hynes-Berry v priročniku Bibliotherapy. Biblioterapijo sta opredelili kot interaktivni 

proces, v katerem usposobljeni terapevt z vodenimi diskusijami pomaga uporabniku pri 

integraciji čustev in odzivov. To doseže s pomočjo izbranega dela literature, ki je lahko tiskano 

besedilo, oblika avdiovizualnega materiala ali kreativnega pisanja, s katerim se izraža 

uporabnik terapije (Hynes A, in Hynes-Berry M., 1986). Gradivo, ki se uporablja pri 

biblioterapiji, niso samo knjige, ampak literatura v najširšem smislu. Literatura je orodje, ki 

celostno pritegne posameznika in se ne osredotoči le na deficite. Uspešnost biblioterapije je 

odvisna od terapevta, ki mora biti empatičen in pozoren na potrebe posameznika. 

 

2.1 RAZVOJ IN KRIZA IDENTITETE SKOZI PSIHOSOCIALNI RAZVOJ 

Psihosocialni razvoj in razvoj identitete sta eni od osrednjih razvojnih nalog v otroštvu, še 

posebej pa v obdobju adolescence. Številni avtorji ugotavljajo, da je razvoja identitete, ki je 

tesno povezan s samopodobo, ni možno preučevati kot celoto, ampak samo skozi različne 

socialne situacije. V tem poglavju sem natančneje predstavila pojem identitete in model 

psihosocialnega razvoja identitete Eriksona, ki predstavljata izhodišče za raziskavo, izvedeno 

v pričujočem magistrskem delu. 

Najpogosteje pojem identitete delimo na osebno identiteto, socialno identiteto in identiteto jaza. 

Pojem socialne identitete obsega celoto normativnih pričakovanj, ki jim mora ustrezati 

posameznik v neki socialni situaciji, in identifikacij, s katerimi ga največkrat prepoznavajo in 

pripoznavajo drugi ljudje. Osebna identiteta pa zajema povsem individualne značilnosti 

posameznika in njegovo spontanost delovanja. Tudi osebna identiteta nalaga posamezniku 

določena pričakovanja glede lastnega obnašanja, npr. pričakovanja, da bo v vsaki situaciji 

potrdil tudi svojo edinstvenost in individualnost. Posameznik stalno vzpostavlja ravnotežje med 

socialno in osebno identiteto. Ohranjanje ravnotežja je pogoj za to, da posameznik pridobi 

identiteto jaza. Različnim definicijam identitet je skupno, da se razvoj identitete pojmuje kot 

iskanje ravnotežja med sebstvom (angl. selfom) in vsem, kar naj bi predstavljalo drugo (angl. 

other); kako diferenciramo sebe od drugih in od svojih organskih funkcionalnih konstruktov, to 

pa je izkušnja osebne identitet (Poljšak - Škraban 2002).  

Blasi (po Kovačevi, 1995) govori o vidikih, ki so pomembni pri opredeljevanju identitete. 

Identiteta je odgovor na vprašanje, kdo sem. Določa doseganje nove enote iz elementov lastne 

preteklosti in pričakovanj v zvezi z lastno prihodnostjo. Omogoča določitev izvora temeljnega 

občutka enakosti in kontinuitete. Do odgovora na vprašanje o identiteti je mogoče priti z 
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realističnim ocenjevanjem samega sebe in lastne preteklosti. Pri definiranju identitet je 

pomembno tudi proučevanje kulture, posebno njene ideologije in tega, kaj družba pričakuje od 

posameznika. Proces integracije in preverjanja se mora odvijati predvsem na tistih področjih, 

ki imajo za posameznika odločilen pomen, npr. bodoči poklic. Voditi mora v fleksibilno, toda 

trajno odločenost na tem področju, tako da lahko zagotovi subjektovo produktivno integracijo 

v družbo na objektivni ravni in njegovo bazično lojalnost na subjektivni ravni. Poleg tega mora 

omogočiti še globok, predzavestni občutek zakoreninjenosti, dobrega počutja, samospoštovanja 

in načrtnosti. 

Eriksonova teorija osmih stadijev razvoja predstavlja teoretično osnovo razlage razvoja 

identitete in avtonomije v različnih obdobjih življenja. Razvoj identitete se začne v zgodnjem 

otroštvu, višek doseže v adolescenci, nadaljuje pa se še globoko v odraslo dobo. Za adolescenco 

kot osrednjo obdobje razvoja identitete je značilna velika intenzivnost tega procesa. Vzrok za 

tako intenzivnost se nahaja v hitrih in intenzivnih bioloških spremembah mladostnika in hitrem 

dozorevanju mnogih psihičnih funkcij. Kaže se tudi skozi izražena pričakovanja, ki jih družba 

postavlja mladostniku. Vsi ti faktorji vplivajo na mladostnika, da spremeni videnje in 

razumevanje samega sebe in svojega odnosa do okolja. Zato ima oblikovanje identitete dvojno 

funkcijo – psihološko in socialno. Proces oblikovanja identitete vključuje vrednotenje preteklih 

in sedanjih osebnostnih lastnosti in odločitev o tem, kakšna osebnost želimo postati. Vsi 

faktorji, ki v procesu razvoja vplivajo na doživljanje sebe kot neodvisne in različne, integrirane 

in dosledne osebe, vplivajo tudi na oblikovanje identitete. V kolikor pa ne uspemo povezati 

vseh preteklih in sedanjih izkušenj ter lastnosti, pa nastane identitetna zmedenost, kot to 

imenuje Erikson. Gre za neuspeh pri vzpostavitvi integrirane in čvrste percepcije samega sebe 

(Erikson po Poljšak - Škraban, 2002). 

 

2.1.1 E. Erikson in teorija psihosocialnega razvoja 

Erikson je gradil svojo teorijo na psihoanalitičnih temeljih, saj je izhajal iz Freudove 

psihoanalitične šole. Njegov prispevek k teoriji je v tem, da je razvil pojem osebne identitete, 

ki ga pojmuje kot dinamični mehanizem, prek katerega se uresničuje človekova individualna 

duševna in družbena narava. V psihodinamični razlagi je poleg psiholoških dejavnikov v ožjem 

smislu upošteval tudi dinamične in družbeno-zgodovinske okoliščine. Dopolnil je tudi 

dinamični model razvoja osebnosti od rojstva do človekove zrele dobe.  

Avtor v delu Identity and the Life Cycle (Erikson, 1980) uporablja termin osebne ego identitete. 

Na tak način poimenuje obsežne pridobitve, ki jih posameznik ob koncu adolescence združi iz 

preteklih izkušenj s ciljem pripraviti se na naloge, ki ga čakajo v odrasli dobi. Identiteto razume 

kot vzajemno povezanost s samim seboj (angl. selfsameness) in povezanost z drugimi. V svoji 

teoriji poudarja dve temeljni potrebi človeka – potrebo po avtonomnosti, ločenosti od drugih, 

in potrebo po intimni povezanosti z drugimi (Erikson po Poljšak - Škraban, 2002). Človekov 

življenjski cilj je ohranjati ravnotežje med tema dvema potrebama, česar se začne učiti v 

družini, ki igra pomembno vlogo v oblikovanju identitete. Erikson meni (Erikson po Škraban, 

2002), da se posameznikov razvoj kaže zlasti v razvoju njegovega ega, njegovih osrednjih sil 



15 
 

in funkcij osebnosti. Temeljni pogoj polnega osebnostnega razvoja je vzpostavljanje osebne 

identitete, zavestna opredelitev lastne življenjske vloge ter vsebin »samega sebe«. Občutju 

identitete pripisuje Erikson poseben pomen. Postavlja ga v središče svoje teorije zato, ker s tem 

teoretično pojasnjuje, kako lahko človek postane oblikovalec samega sebe. Tako opredeljuje, 

da to občutje temelji na celoti devetdelnih občutij samega sebe. To so (Erikson po Kobal, 2000):  

(1) subjektivno občutje osebne celovitosti,  

(2) občutje časovne nepretrganosti,  

(3) občutje čustvene zavzetosti,  

(4) občutje različnosti,  

(5) občutje ontološke zavesti,  

(6) občutje avtonomije,  

(7) občutje samokontrole,  

(8) procesi samovrednotenja v primerjavi z drugimi in  

(9) procesi integracije vrednot in procesi identifikacije.  

V razlago oblikovanja identitete je Erikson vpletel dva temeljna pojava, in sicer opazovanje in 

predstavo, ki odločilno vplivata na tretjega – presojo. Menil je, da je identiteta izrazito socialen 

in dejaven proces, v katerem se posameznik opazuje, vzpostavlja določene predstave o sebi in 

se na podlagi teh tudi presoja. Vsi ti procesi pa se odvijajo le v nenehnem odnosu z drugimi. 

Zato je Erikson sklepal, da je oblikovanje identitete psihosocialni proces presojanja samega 

sebe, ki hkrati poteka na dveh pretežno nezavednih nivojih (Erikson po Poljšak - Škraban, 

2002): 

 Na prvem nivoju se posameznik presoja v skladu s sodbami, ki jih doživlja in za katere 

misli, da jih imajo o njem drugi. Drugi pa vzpostavljajo o njem predstave in sodbe na 

podlagi treh primerjalnih vidikov: (1) na primerjavi sebe z njim, (2) na podlagi 

primerjave sebe z drugimi člani skupine in (3) na podlagi primerjave sebe z idealno 

predstavo o sebi in predstavo o drugem.  

 Drugi nivo oblikovanja identitete pa zajema posameznikove presoje, ki naj bi jih imeli 

o njem drugi. Tudi on vzpostavlja sodbe na podlagi treh primerjalnih vidikov: (1) na 

podlagi primerjave predstave o sebi s predstavo, za katero meni, da jo imajo o njem 

drugi, (2) na podlagi primerjave sebe z drugimi in (3) na primerjavi sebe z idealno 

predstavo o sebi in predstavo o drugih.  

Proces lastne presoje je večinoma nezaveden, razen tedaj, ko notranje stanje in zunanji vplivi 

ostrijo bolno »zavest o identiteti«. Izkušnje kažejo, da se posameznik zave svoje identitete šele 

v kritičnih položajih, ko je le-ta ogrožena.  

Erikson pojmuje človeški razvoj s pozicije notranjih in zunanjih konfliktov, ki jih mora vitalna 

osebnost prebroditi, izhajajoč iz vsake krize s povečanim občutkom notranje enotnosti, z več 

smisla za dobro razsojanje in povečano sposobnostjo presojanja po svojih lastnih standardih. 
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Ker Erikson izhaja iz teorije psihoseksualnega razvoja, govori o vezanju seksualne energije na 

telesne cone (Erikson po Poljšak - Škraban, 2002). Z razvojem se seksualni interes seli z oralne 

na analno, nato na falično ter zopet na genitalno cono. K temu doda še tri nove stadije v 

odraslosti, s čimer zajame celoten življenjski cikel. Poudarja tudi pomen interakcije otroka z 

okoljem. Razlaga dogajanje v posameznih razvojnih fazah širše, predvsem skozi prizmo 

značilnosti doživljanja za posamezno obdobje. Erikson govori o sosledju razvojnih stadijev, v 

katerih se vzporedno z rastjo in razvojem otrokovih zmožnosti spreminja tudi pomen 

posameznih telesnih con. Hkrati s tem se spreminja tudi ravnanje pomembnih oseb iz okolja z 

njim. Tako na primer pride v vsakem razvojnem obdobju med otrokom in starši do drugačne 

vrste medsebojnih vplivov.  

V vsakem od razvojnih obdobij otrok doživlja tudi krizna obdobja, ki jih ob ustrezni interakciji 

z okoljem bolj ali manj srečno preživi. Zato je ob koncu vsakega obdobja bolj ali manj 

pripravljen na kritična doživetja, ki ga čakajo v naslednjem obdobju. Otrok gradi svojo 

identiteto s pomočjo pomembnih izkušenj, ki jih pridobi skozi vse razvojne stadije. Izkušnje 

mu v čedalje večji meri omogočajo dobro počutje in uspešno opravljanje življenjskih vlog, 

hkrati pa mu omogočajo, da postane oblikovalec samega sebe. Tako postopoma pridobiva 

občutek identitete s pomočjo mehanizmov introjekcije, projekcije in identifikacije. Pri tem ne 

posnema in ne sprejema celotnih vzorcev, ampak le tiste, ki ustrezajo njegovim trenutnim 

potrebam. Sprejema in uči se tistega, kar mu najbolj učinkovito pomaga prebroditi razvojne 

krize. V identiteti, ki jo mladostnik osvoji v obdobju adolescence, se odražajo vse dotedanje 

identifikacije. Identiteta se torej ne pojavi nenadoma, temveč se razvije postopno. Raste iz 

posameznih identifikacij in pri tem ni vsota vseh dotedanjih vplivov, ampak nova celota 

(Erikson po Poljšak - Škraban, 2002). 

Erikson osebnostni razvoj pojmuje kot prehod skozi vrsto razvojnih stadijev, pri čemer vsaka 

uspešno rešena faza pomeni večjo stopnjo osebnostne povezanosti. Nerazrešeni problemi se 

prenašajo v naslednje faze in tako otežujejo razvoj. Prehod v vsako nadaljnjo fazo pomeni 

kvalitativno spremembo, ki jo spremlja kriza, saj vsaka faza prinaša s seboj drugačno 

problematiko. Krizo Erikson pojmuje kot normalen pojav. Nastane, ker problematika novega 

razvojnega obdobja zahteva del razpoložljive energije, čeprav razvoj predhodnega obdobja še 

ni v celoti zaključen. Razvojne faze razdeli na obdobja, v katerih se določena sposobnost pojavi 

prvič in se njene komponente povežejo do tiste stopnje, ki omogočajo pojav nove sposobnosti. 

Pomembno je torej, da se določena sposobnost vsaj delno utrdi, preden se pojavi nova. Prehodni 

čas med stabilizacijo ene in pojavom nove sposobnosti je obdobje krize. Vsak del osebnosti je 

sistematično povezan z drugimi, zato je razvoj vsakega dela odvisen od pravilnega razvoja in 

vrstnega reda v razvoju vseh ostalih delov. Vsak sestavni del in tudi sam začetek pojava naj bi 

bila biološko programirana. Družba lahko pozitivno vpliva na uspešnost reševanja določene 

problematike, ne more pa spremeniti njenega zaporedja.  

Med najpomembnejšimi krizami v razvojnem procesu posameznika je proces, ki se oblikuje v 

obdobju adolescence. V njem se posameznik ponovno sooča z nerazrešenimi konflikti iz 

otroštva in se z njimi spopada na drugačen, zrelejši način. Če jih uspe razrešiti, vstopi v 

odraslost kot integrirana osebnost z zrelo in pozitivno samopodobo. Nasprotno pa lahko razvije 
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izkrivljeno in namišljeno samopodobo, kar vodi v t.i. identitetno zmedo. Iz tega izhaja, da mora 

vsakdo skozi vse razvojne stadije, vendar ni nujno, da vse krize v posameznih stadijih tudi 

uspešno razreši. Dejstvo je, da uspeh v predhodnem stadiju omogoča večji uspeh v naslednjem. 

Moči, ki se prenašajo iz stadija v stadij, so biološko dozorevanje in socialna pričakovanja. Te 

moči potiskajo posameznika skozi določeno časovno obdobje ne glede na to, ali je bil v 

predhodnih stadijih uspešen ali ne (Erikson po Poljšak - Škraban, 2002). 

TABELA 1: Prevladujoči čustveni procesi v posameznih razvojnih obdobjih ter nastanek in 

prerez čustvenih doživetij, ki tvorijo doživljanje osebne identitete (Erikson po Poljšak - 

Škraban, 2002). 

 

Iz tabele je razvidno, kako razvoj identitete in razvoj osebnosti potekata skozi osem obdobij –

od dojenčka do zrele osebnosti odraslega. Vsako obdobje je hkrati tudi stopnica v naslednje 

obdobje. Motnje, ki se lahko pojavijo v enem obdobju, se odražajo tudi v kasnejših razvojnih 

obdobjih. V vsakem obdobju se razvijajo možnosti za nova čustvena doživetja in s tem tudi 

nove potrebe. Za otroka, ki raste v okolju z ugodnimi možnostmi za razvoj, so krize v 

posameznih obdobjih le mejniki razvoja. V nasprotnem primeru pa lahko zapustijo globoke 
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sledi v negativnih občutkih. Polja, ki se v tabeli raztezajo po diagonali, ponazarjajo osrednje 

vsebine čustvenega razvoja v posameznih obdobjih. V vsakem polju sta označeni pozitivna in 

negativna razvojna možnost. Posamezne potrebe se razvijajo iz različnih predhodnih oblik od 

rojstva dalje, zato Erikson meni, da bi lahko izpolnili tudi vsa ostala polja. Poskus tega je 

Erikson izvedel za vse predhodne oblike identitete v adolescenci, ki je najpomembnejše 

obdobje v razvoju osebnosti. Na tem primeru je pokazal, kako so vsi stadiji sistematično 

soodvisni. Čeprav gre za individualne razlike in različna socialna okolja, v katerih se 

posameznik razvija, pa obstajajo splošne razvojne zakonitosti glede vsebine dogajanj v 

določenem stadiju. Zato Erikson trdi, da pride do motenj in do negativnih rešitev kriz le, če 

sodelujeta oba dejavnika, posameznik in družbeno okolje. Kriza je potemtakem več kot le 

osebna identitetna kriza. Je tudi kriza interakcijskih povezav, ki se kaže tudi kot družbena kriza 

(Poljšak - Škraban, 2002). 

Erikson je v svoji teoriji razdelil razvoj identitete v 8 faz, ki pa jih lahko povežemo v tri celovite 

sklope.  

2.1.1.1 Psihosocialni razvoj v otroštvu 

Psihosocialni razvoj v otroštvu se deli na 4 faze, ki se začnejo ob rojstvu in se zaključijo z 

vstopom v adolescenco. Po Eriksonu so te faze (Erikson po Poljšak - Škraban, 2002): 

 Oralni stadij – obdobje oblikovanja temeljnega zaupanja  

Prva komponenta zdrave osebnosti je temeljno zaupanje do sebe in do sveta in se izgradi na 

osnovi izkušenj v prvem letu življenja. Otroku je ob rojstvu odvzeta simbioza z materinim 

telesom. Njegova prirojena zmožnost sprejemati z usti se sklada z bolj ali manj koordinirano 

zmožnostjo in pripravljenostjo materinih prsi. V tem obdobju otrok živi in ljubi z usti. 

Oralno območje nima le biološkega pomena, temveč postane tudi žarišče splošnega načina 

zbliževanja. Gre za vključitev oziroma povezanost z okoljem skozi pasivno sprejemanje. 

Na ta način otrok prvič komunicira z okoljem. Kasneje, z dozorevanjem postane ta 

povezanost tudi bolj aktivna. Otrok ne sprejema vase le skozi usta, temveč skozi celega sebe 

in vse čute (oči, kožo ...). V teh prvih komunikacijah je najpomembnejše, da dobi izkušnjo 

doslednosti, predvidljivosti in zanesljivosti v ravnanju staršev oziroma varuhov. Na osnovi 

tega si pridobiva občutek zaupanja, na katerem gradi svojo identiteto. V nasprotnem 

primeru dobi otrok občutek nezaupanja – zave se, da starši niso ob njem, ko jih potrebuje. 

Otrok se mora prav tako naučiti zaupati sebi. Tega se uči, ko se uči uravnavati kričanje, jok, 

sesanje brez grizenja in povzročanje bolečin materi. Otrok kaže zaupanje s svojim 

vedenjem. Erikson trdi, da mora izkusiti oboje, tako zaupanje kot nezaupanje. Vitalnega 

pomena za zdrav razvoj je ugodno ravnotežje med obema. Kriza oralnega obdobja (v drugi 

polovici prvega leta) se nanaša na sovpadanje treh dejavnikov: fiziološkega (vezanega na 

dozorevanje), psihološkega (rast zavedanja samega sebe kot ločene osebe) in socialnega 

(materino postopno preusmerjanje z otroka navzven). Zaupanje je ego moč, ker omogoči 

odložitev nagrade – otrok se nauči čakati. Njegovo zaupanje je odvisno od samozavesti 

staršev, od njihovega občutka, da ravnajo prav, torej od kvalitete odnosa, ne pa od kvantitete 

ponujene hrane in ljubezni. Tako nastaja najzgodnejši občutek identitete v srečanju mati-
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otrok, v srečanju vzajemnega zaupanja in prepoznavanja. Gre za naravnanost do sebe in 

okolja glede na izkušnje iz prvega življenjskega leta. Ko oseba odraste, prevzema usmeritev 

specifičnih moči, ki izhajajo iz tega obdobja. Prav zato je oralno obdobje osnovnega 

pomena za ves nadaljnji razvoj identitete. 

 Analni stadij – obdobje doseganja avtonomije 

Druga faza je namenjena doseganju avtonomije in poteka med 1. in 3. letom. Zanjo so 

značilni razvoj mišičnih struktur, razvoj govora in povečana zmožnost mišične 

koordinacije, ki omogočajo nastanek nove potrebe, potrebe po avtonomnosti. Z 

dozorevanjem živčnega sistema dosežejo otroci hotno kontrolo sfinktrov. Blato lahko 

zadržujejo in izločajo po svoji volji. Erikson širi pomen zadrževanja in izločanja iz anusa 

tudi na področje rok. To je obdobje, ko postaja otrok samostojnejši. Shodi in začne 

raziskovati svet, začne sam jesti in govoriti. Vadi priložnosti: želi stvari zadržati in poriniti 

od sebe tedaj, ko on sam hoče. Vadi svojo željo, smisel avtonomije. Avtonomijo izraža tudi 

z besedami. Uporablja naslednje besede: jaz, moje in pogosto ne, nočem. Skozi »ne« 

definira zunanjo kontrolo. Reči »ja«, pomeni izgubiti avtonomijo. Avtonomija prihaja od 

znotraj, prek biološkega dozorevanja – sposobnosti kontrolirati sfinktre, hojo ipd. Erikson 

poudarja poleg »bitke ob kahlici« še »bitko želj« – med avtonomijo otroka in socialnimi 

pravili. Ta konflikt imenuje avtonomija nasproti sramu in dvomu. Učenje v tej fazi je precej 

odvisno od načina reakcije okolja in dajanja pomena razvojnim nalogam tega obdobja. S 

povečanim zavedanjem samega sebe postaja odnos med starši in otrokom poln preizkušenj. 

Odrasli spoznajo, da lahko otrok že marsikaj dojame, in mu hočejo vsiliti svojo voljo. Prav 

tako pa se otrok bori za svojo avtonomijo. Če so starši strpni, se otrok postopoma nauči 

nadzorovati različne vidike obnašanja, posebno izločanje. Prvi izvori ponosa, 

samospoštovanja in volje so rezultat uspešno prebrodenega razvoja v tej fazi. Sram in dvom 

pa se pojavita z zavedanjem socialnih pričakovanj in pritiskov, sta posledica prezgodnjih 

poskusov nadzora zaradi nerealnih zahtev staršev. Če so zahteve prevelike in izražene na 

grob način, sta možni dve vrsti reakcij: regres ali pa navidezna samostojnost, ki presega 

otrokove dejanske zmožnosti in zahteva veliko energije ter tako ovira nadaljnji razvoj. Sram 

je občutek, da nekdo ni videti dober v očeh drugega (otrok, ki se polula in ga je sram). Dvom 

pa izvira iz ugotovitve, da nisi dovolj močan, da te lahko drugi kontrolira in prevzema akcije 

bolje od tebe. Če je otrok deležen predvsem negativnih ocen, sta možna dva tipa reakcij: 

navidezna poslušnost, ki traja le toliko časa, dokler so drugi prisotni, ali pa negativizem, ki 

se kaže v otrokovi težnji, da naredi ravno obratno od pričakovanega. Redkejša oblika je 

prezgodaj razvita vest, ki higienska opravila pretvarja v prave rituale. Kot vidimo, je analno 

obdobje, obdobje prve ločitve od matere, ki se v puberteti ponovi, le da gre tedaj za ločitev 

od družine. Prav zaradi tega je faza gradnje avtonomije zelo pomembna za razvoj identitete.  

  

 Falični stadij – obdobje izoblikovanja iniciativnosti 

Tretje obdobje poteka med 3. in 6. letom in sovpada s Freudovim genitalnim stadijem. 

Razvoj jezika in mišljenja omogoča otroku razumevanje številnih pojavov. Otrok postavlja 
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mnoga vprašanja ter si tako nabira izkušnje, ki jih s pomočjo domišljije preoblikuje. Na 

osnovi teh izkušenj se razvije občutek iniciativnosti, ki tvori podlago za kasnejšo 

storilnostno motivacijo in k cilju usmerjene aktivnosti nasploh. Erikson vnese pojem 

predrznosti, s čimer želi opisati otrokovo radovednost, tekmovalnost, normalno 

ekspanzivnost. Gre za otrokovo fizično in verbalno agresivnost, pojačano gibanje in 

radovednost. Iniciativnost pomeni usmerjenost k cilju, tekmovalnost, na novo rojene 

imaginativne sposobnosti. V tem obdobju se otrok močno identificira s starši, želi postati 

tak kot oni, torej vsemogočen in lep, kajti take jih doživlja. To je tudi obdobje infantilne 

spolne radovednosti. Otrok se začne zanimati za spolne organe drugih. Začne se zamišljati 

v vlogi odraslega in začne tekmovati s starši. Kriza nastane tedaj, ko otrok ugotovi, da so 

njegovi načrti in upanja (posedovati enega od staršev in biti tekmec z drugim) obsojeni na 

propad. Otrok odkrije, da so te želje kritizirane s strogimi socialnimi tabuji. Na koncu 

ponotranji socialne prepovedi zato, da lahko kontrolira nevarne fantazije in impulze. 

Rezultat je nova oblika samoomejevanja, ki se razvija prek samoopazovanja, samokontrole 

in samokaznovanja. Razvijati se začne superego. Neuspešen razvoj v tej fazi se kaže v 

povečani agresivnosti in občutkih krivde. Uspešen razvoj pa privede do ugodne 

samopodobe, ki temelji na prepričanju, da ga drugi cenijo ter da tudi sam ceni druge. Kaže 

se tudi v večji sproščenosti in boljšem presojanju. Čeprav otrokove spoznavne strukture še 

niso dovolj razvite, da bi zahteve staršev lahko ovrednotil, pa že opaža, če se starši sami ne 

držijo zahtev, ki jih postavljajo njemu samemu. Naloga staršev je, da spodbujajo otrokove 

spontane težnje, zato da se lahko razvije njegova iniciativnost, hkrati pa morajo te težnje 

usklajevati z družbenimi pravili. Otroku veliko pomeni, če mu starši omogočijo in dovolijo 

sodelovati v zanimivih aktivnostih, kjer se lahko izkaže kot njim enak. Na ta način doživi 

občutek smiselnosti, dobi pogum, da sledi pomembnim ciljem brez krivde in zavor. Odrasli 

ponujajo s svojim modelom otrokom nove modele za identifikacijo, pomembni postajajo 

tudi vzgojitelji ali učitelji. Odpira se polje iniciativnosti, ki omogoča otroku občutek, da je 

tak, kot hoče postati sam. Postaja sposoben konstruktivnega sodelovanja z drugimi.  

 Stadij latence – obdobje pridobivanja delavnosti  

Erikson slikovito ugotavlja, da bi lahko rekli, da otrok v prvem stadiju zaključuje: »Sem, 

kar mi je bilo dano.«, v drugem: »Sem, kar hočem biti.«, v tretjem: »Sem, kar si zamislim, 

da bi bil.« V latentnem obdobju od 6. do 11. leta pa: »Sem, kar se naučim.«, saj je temeljna 

vsebina tega obdobja storilnost. Seksualne in agresivne tendence so v tem obdobju latentne. 

Gre za obdobje miru in stabilnosti. Erikson meni, da je latenca najbolj odločilna za rast ega. 

Otrok pridobiva kognitivne in socialne veščine. Otrok pozabi na sanje preteklega obdobja 

in se usmeri na vadbo veščin. Ni več zadovoljen le s tem, da se samo igra, temveč bi rad 

delal tudi nekaj zares. V šoli se uči brati in pisati. Uči se smiselnega dela in odkriva ego 

moči trdne pozornosti in vztrajne prizadevnosti. Uči se tudi dela in igre z vrstniki. Vse to 

mu daje občutek koristnosti in utrjuje njegovo samozaupanje. Če pa opazi, da je manj 

sposoben od drugih, se pojavijo občutki manjvrednosti. Tudi če niso utemeljeni, 

predstavljajo resno oviro v razvoju. V tem obdobju mora otrok odkriti, za kaj je posebno 

sposoben, da se lahko uveljavi. Nekateri otroci pripisujejo pod vplivom odraslih šoli 
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pretiran pomen in se pretirano posvečajo učenju, pri čemer žrtvujejo svojo domišljijo in 

željo po igri, kar vodi v osiromašenje osebnosti. Nevarnost obdobja je možnost oblikovanja 

občutka neustreznosti in manjvrednosti. Prav tako obstaja nevarnost, da postane delo edini 

kriterij za vse, kar je vredno truda. Tako se žrtvuje ustvarjalnost in želja po igri. Tudi v 

družbenem pogledu je to obdobje najpomembnejše, saj se razvija občutek delitve dela in 

diferenciacije možnosti ter s tem občutek kompetentnosti. V obdobju latence je poudarjen 

pomen širšega okolja, torej tudi šole, kjer si otrok oblikuje nove vloge, ki ga pripravljajo na 

življenje. Če takoj odkrije, da so npr. barva kože, poreklo staršev dejavniki, ki določajo 

njegovo pomembnost v vlogi učenca v večji meri kot njegova želja in volja po učenju, se 

utrdi občutek manjvrednosti, ki otroka blokira v nadaljnjem razvoju.  

 

2.1.1.2 Psihosocialni razvoj v adolescenci – obdobje izgradnje identitete 

Erikson pravi (Erikson po Poljšak - Škraban, 2002), da puberteta nastopi po zatišju latentnega 

obdobja, ki je potrebno za telesno, duševno in družbeno zorenje. V obdobju pubertete in v 

adolescenci mladostnik vse dotedanje pridobitve, ki temeljijo na zgodnejših izkušnjah, na novo 

predeluje. Vzrok temu procesu sta hitra telesna rast in spolno dozorevanje, saj se v tem obdobju 

ponovno obudijo seksualni in agresivni impulzi. Erikson meni, da je to le delni problem, saj 

postane adolescent zmeden tudi zaradi novih konfliktov in zahtev, ki jih predenj postavlja 

socialno okolje. Mladostnik se ukvarja z vprašanji, kako združiti zgodnejše vloge in pridobljene 

veščine z novimi ideali. Primarna naloga tega stadija je odkrivanje novega pomena ego 

identitete, ki presega seštevek predhodnih identifikacij. Erikson meni, da se začne ustvarjanje 

identitete tam, kjer se končuje identifikacija. Identiteta nastaja iz selektivnega zavračanja in 

asimilacije identifikacij iz otroštva ter njihovega vključevanja v novo celoto. Identifikacije so 

vedno parcialne, medtem ko je identiteta celovita in predstavlja integracijo zavestno sprejetih 

identifikacij ter njihove modifikacije. Nerešeni problemi prejšnjih faz privedejo do identitetne 

zmede, ko mladostnik ne ve, kaj želi od življenja in kdo je, zato se ni zmožen v celoti angažirati, 

temveč se preizkuša v vlogah. Identitetno krizo poglabljajo instinktivni pulzi ter hitra fizična 

rast, ki vodijo mladostnika po svoje, kot da nima svoje volje. Oboje se odraža na socialnem 

področju. Mladostnik ima občutek, da ne ustreza pričakovanjem drugih, kar je pogosto tudi res, 

saj se tudi okolje težko tako hitro prilagaja njegovim novim razvojnim potrebam. V tem 

obdobju se začne skrb za bodočnost v socialnem svetu. Glede na hiter mentalni razvoj se 

adolescenti čutijo preplavljeni z vsemi alternativami, ki jih vidijo pred seboj. Zaradi negotovosti 

"kdo sem" se anksioznost odraža tudi v druženju z vrstniki. Mladostniki postanejo izrazito 

netolerantni do drugih skupin in drugačnosti, saj jih ta precej bega. Nekateri se opredeljujejo 

nacionalno, politično, religiozno, kar jim omogoča občutek grupne identitete in razčiščevanje 

vprašanja dobrega in slabega v svetu. Zdi se, da posameznik oblikuje svojo identiteto na dva 

načina hkrati. Prvi način je retrospektiven: mladostnik ponovno razrešuje in podoživlja 

nerazrešene temeljne konflikte iz otroštva. V prikazanem modelu (glej tabelo 1) s tem načinom 

sovpadajo prvi štirje razvojni konflikti. Drugi način oblikovanja identitete, ki poteka hkrati s 

prvim, pa je prospektivnega značaja. To pomeni, da posameznik oblikuje svojo identiteto tudi 

tako, da nezavedno anticipira vse prihodnje temeljne krize, v katere bo zapadel kot odrasla 
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oseba. Zdi se, da že sedaj – seveda nezavedno – razrešuje temeljne konflikte iz odraslosti. V 

prikazanem modelu s tem načinom sovpadajo zadnji trije razvojni konflikti (po Kobal, 2000). 

Da bi lažje razumeli pomen identitetne krize, ki jo po Eriksonu doživlja vsak mladostnik, si 

oglejmo, kateri so njeni razvojni konflikti. Časovna perspektiva nasproti časovni zmedenosti – 

Načrti za prihodnost, ki se v svoji negativni obliki izkazujejo kot časovna zmedenost, ponovno 

oživijo temeljno problematiko najzgodnejšega otroštva. Če je kot enoletni otrok posameznik 

uspel premagati prvo psihosocialno krizo temeljnega zaupanja proti nezaupanju, potem je kot 

mladostnik sposoben načrtovati svojo prihodnost, ne da bi mu misel nanjo povzročala občutja 

tesnobe. 

Gotovost vase nasproti negotovosti vase – Zaznavanje in doživljanje posameznika kot 

idiosinkratičnega subjekta zahtevata ustrezna občutja gotovosti in zaupanja vase, ki po 

avtorjevem mnenju niso težko dosegljiva. Kljub temu pa se ponovno pojavljajo nerazrešeni 

konflikti iz zgodnjega otroštva, ki se tudi v mladostništvu izkazujejo v obliki dvomov in sramu. 

Tovrstne probleme čuti sleherni mladostnik in jih ob ustrezni podpori iz okolja lahko povsem 

uspešno odpravi. Preizkušanje različnih vlog nasproti fiksaciji na eno samo vlogo – Erikson je 

vztrajal pri mnenju, da je mladostništvo predvsem obdobje ekperimentiranja. Tudi konflikt, ki 

nastane pri eksperimentiranju z najrazličnejšimi socialnimi vlogami, je retrospektivnega 

značaja, saj se vrača h kriznim vsebinam iz tretjega razvojnega stadija – obdobja iger. V 

takratnem obdobju uspešno razrešena kriza iniciativnosti mladostniku sedaj pomaga, da 

razumno preizkuša različne vloge in si s tem pridobiva potrebne izkušnje, s katerimi bo vstopil 

v odraslost. Strah pred neprijetnimi izkušnjami, ki so običajni in nujni del mladostnikovega 

življenja, pa lahko posameznika privede v takšno tesnobno stanje, iz katerega bo lahko ubežal 

le v vlogi, s katero ne bo tvegal malone ničesar. Učenje nasproti delovni ohromelosti – S 

postavljanjem sebe v različne vloge se mladostnik nauči mnogih novih dejavnosti, ki jih kot 

otrok še ni poznal. Tudi želja po učenju novega izvira iz predhodnega obdobja, iz obdobja 

vstopa v šolo, ko je moral kot šolar pokazati svoje intelektualne, socialne in telesne sposobnosti. 

Če je v tistem obdobju doživljal občutja manjvrednosti in podrejenosti, se lahko zgodi, da kot 

mladostnik ne zmore teže, ki mu jo nalagajo nove, še nerazrešene naloge in problemi. Seksualna 

polarizacija nasproti biseksualni zmedenosti, ustrezen odnos do avtoritet nasproti zmedenosti v 

odnosu do avtoritet in oblikovanje avtonomnega vrednostnega sistema nasproti vrednostni 

zmedenosti pa so tista nasprotja pri oblikovanju identitete, ki jih mora posameznik ustrezno 

razrešiti, še preden vstopi v odraslost. Spolne in seksualne izkušnje so temeljne razsežnosti 

mladostnikovega sveta, ki pripomorejo k učenju intimnosti in iskrenosti do partnerja. 

Oblikovanje ustreznega odnosa do staršev, učiteljev in drugih avtoritet mu omogoči, da tudi 

kasneje oziroma v drugačnih socialnih odnosih ravna odgovorno in ne zapada v brezizhodna 

hierarhična razmerja z drugimi. Vrednote, ki jih mladostnik postopoma razvija, pa mu 

pomagajo, da v odraslosti izoblikuje lastni avtonomni vrednostni sistem. V svojem iskanju 

novega občutja kontinuitete in identitete, ki mora sedaj vključevati še seksualno zrelost, se 

morajo nekateri vrniti na nižje stopnje razvoja, ki jih niso razčistili tedaj, ko je bil čas za to. 

Potreben jim je psihosocialni moratorij za integracijo elementov identitete. Psihosocialni 

moratorij je obdobje iskanja samega sebe. To je nekak time out, čas eksperimentiranja, čas, v 

katerem posameznik čuti, da se mora o preveč stvareh odločati naenkrat ali pa prezgodaj. Vsaka 



23 
 

odločitev mu zmanjšuje bodoče alternative, za odločitev pa še ni zrel. Pogosto se mladostniki 

v tem obdobju počutijo izolirane, čutijo, da čas teče in da niso sposobni ničesar urejati. Čeprav 

je podaljšano iskanje identitete pogosto boleče, večinoma vodi v višjo stopnjo integracije in k 

rojevanju socialnih inovacij. Mladostnik v obdobju moratorija išče ljudi in ideje, ki bi jim verjel. 

To pomeni, da išče tudi ljudi in ideje, zaradi katerih je vreden truda in predstavljajo dokaz, da 

je zaupanja vreden (Erikson po Poljšak - Škraban, 2002). 

Pubertetnik protestira zaradi vsake drobne omejitve njegove slike o samem sebi in z glasnim 

odporom umirja svoje pomanjkanje občutkov krivde zaradi prevelikih ambicij. Odtujitev, ki se 

pojavlja v tej fazi, je nekakšna oblika zmedene identitete. Najpogostejša težava nastaja ob 

odločitvah glede poklica, ki se v tem obdobju pričakujejo od mladostnika. Izvorno je Erikson 

govoril o identitetni razpršenosti (angl. identity diffusion), ki jo je kasneje preimenoval v 

identitetno zmedenost (angl. confusion) (Erikson, 1980). Razpršenost pomeni, da gre za 

disperzijo, kjer ne obstaja center, gre za strah pred razkrojem. Identitetna zmedenost pa nima 

toliko psihopatološkega predznaka in je zato v tem primeru bolj ustrezen termin, saj gre za 

razvojno normalen pojav. Stanje identitetne zmedenosti se pojavi manifestno tedaj, ko je 

mladostnik podvržen različnim izkušnjam, ki zahtevajo njegovo opredeljevanje glede fizične 

intimnosti (ni nujno, da seksualne), poklicnih možnosti, tekmovalnosti in psihosocialne 

samoopredelitve (Erikson po Poljšak - Škraban, 2002). 

Izogibanje možnostim, ki se odpirajo, pelje mladostnika v izolacijo in občutek notranje 

praznine, kjer se na široko odpirajo vrata starim libidinoznim objektom, bolj primitivnim 

oblikam identifikacije in celo novim bojem z arhaičnimi introjekti. Mladostnik preizkuša 

samega sebe skozi odnose z drugimi. Če tega ne počne, se izolira v stereotipnih in 

formaliziranih medsebojnih odnosih ali pa se zaradi neuspešnih poskusov doseči intimnost, bori 

zanjo z neprimernimi vzorci vedenja (fuzija z drugim, ki pripelje do izgube osebneidentitete). 

Bližina, intimnost z drugimi vsebuje nujno tudi distanciranje. Mladostnik, ki je identitetno 

zmeden, doživlja časovno perspektivo nejasno. Ali gre za občutek, da vedno nekaj zamuja, ali 

pa nasprotno, kot da je časa na pretek. Tak mladostnik ne more oditi pravočasno spat, ne more 

pravočasno vstajati, zamuja ipd. 

Zmedenost na področju storilnosti se kaže kot nezadovoljstvo s svojim delom, kot nesposobnost 

koncentracije ali pa kot samo destruktivna preokupacija z določeno aktivnostjo, v katero se 

umika.  

Erikson govori tudi o negativni identiteti, pri kateri gre za zavračanje ponujenih vzorcev 

identitete. Mladostnik si izbere prav tiste vloge in identifikacije, ki so mu bile predstavljene kot 

nezaželene in nevarne. V negativno identiteto se lahko zateče tudi, če je postavljen pred 

prevelike zahteve staršev. V obeh primerih mladostnik zelo jasno prepoznava neizražene želje 

in pričakovanja staršev. Ta izbira predstavlja zgubljen poskus ohranitve vsaj nekaj sebi 

lastnega. Vendar zato mladostnik ne postane nič bolj neodvisen. Ravna se po tem, kar mu 

narekujejo želje in predstave drugih, le da gre za njihovo nasprotje (Musek, 1995). Toda 

negativna identiteta nikoli ne vodi do jasne in zadovoljive samopodobe, ki bi jo lahko 

posameznik v globini sprejel kot pristno, torej res »svojo«. Psihosocialni moratorij v mladosti 

je le eden od različnih moratorijev, ki jih lahko preživlja posameznik v svojem življenju. 
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Nastran Uletova (2000) trdi, da vsak od njih predstavlja začasni odlog ali prekinitev kakšne od 

osebnih ali socialnih obveznosti in obremenitev ter da je značilnost mladostniških moratorijev, 

da to, kdaj, kako dolgo in v kakšnih okoliščinah bo mladostnik vstopil v kak moratorij ali ga 

prekinil, ni prepuščeno mladostniku, ampak je družbeno regulirano in strukturirano. V tem 

smislu je mladost družbeno institucionaliziran moratorij. Erikson pojmuje institucionaliziran 

moratorij ožje, veljal naj bi za vse tiste mladostnike, ki so v procesu šolanja, kar poimenuje Ule 

Nastran (2000) kot izobraževalni moratorij. Erikson pravi, da daje družba študentom 

dovoljenje, da odložijo dokončno opredelitev, in meni, da poteka razvoj v zrelo osebnost pri tej 

populaciji prav zaradi tega dejstva nekoliko počasneje, saj se jim v času študija pogosto še ni 

potrebno ukvarjati s samostojnim preživetjem. Nastran Ule (2000) pravi, da lahko v modernih 

(industrijskih) družbah mladostniški moratorij razdelimo v dve glavni obliki: v prehodni in 

izobraževalni (oblikovalni moratorij). Prehodni moratorij je časovno omejen in vsebinsko 

zožen, pri katerem gre za krajše obdobje uvajanja v odraslost. Izobraževalni moratorij pa je 

časovno razširjen in vsebinsko bogat, kjer imajo mladi čas za oblikovanje svoje osebnosti, 

interesov in potreb, lastnega življenjskega poteka. Pri tem gre za naraščanje avtonomnosti 

mladosti nasproti drugim življenjskim dobam. Erikson meni, da si v primeru, da mladostnik 

obdobje adolescence uspešno prebrodi, kot mlada odrasla oseba utrdi občutek notranje 

kontinuitete in socialne identičnosti, ki premoščata izkušnje iz otroštva z aktualnimi željami, 

ter se pomiri s svojo samopodobo in podobo drugih o njem. 

 

2.1.1.3 Psihosocialni razvoj v odrasi dobi 

Obdobje odraslosti je Erikson kot eden redkih teoretikov na tem področju razdelil na več faz 

(Erikson po Poljšak - Škraban, 2002): 

 Genitalni stadij – obdobje izgradnje zmožnosti doživljanja intimnosti 

V tej fazi mladi odrasli širijo in poglabljajo svoje zmožnosti intimnih odnosov z drugimi. 

Adolescent je bil v glavnem prepojen s samim seboj, spraševal se je: » Kdo sem, kako me 

vidijo drugi, kaj bom postal?« Šele ko odkrije odgovore na vprašanje »kdo sem«, ko odkrije 

večji del identitete, lahko vstopi v bolj intimne odnose z drugimi, pri čemer ne gre le za 

odnose z nasprotnim spolom. Meje identitete se razširijo in vključujejo partnerja in 

sodelavce. Če posameznikova identiteta ni dovolj trdna, se boji, da bi jo na ta način izgubil, 

kar vodi k težnji po izolaciji. Ostaja odmaknjen od drugih in se ukvarja predvsem s samim 

seboj. Izolacija je običajno le delna, lahko prevladuje le v intimnih odnosih ali pa namesto 

intimnosti išče površinske, neobvezujoče odnose. Prava intimnost nastane tedaj, ko znata 

oba partnerja deliti in regulirati vse pomembne aspekte njunega življenja. To se zgodi 

nekako med 25. in 30. letom. 

 Srednja leta – obdobje generativnosti 

Po tistem, ko človek odkrije določeno mero intimnosti, se začno interesi koncentrirati na 

vzgajanje oziroma ustvarjanje nove generacije (do 40. leta – nekateri opredeljujejo obdobje 

tudi daljše – do 65. leta). Generativnost je širša sposobnost – biti koristen sebi in širšemu 

socialnemu okolju. Manifestira se predvsem v treh vidikih: v skrbi za druge, produktivnosti 
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in zavedanju lastnih potreb. Do te stopnje pridemo skozi uspešno predelane predhodne 

krize. Nasprotje generativnosti se kaže v prevladovanju regresivnih teženj v obsesivni 

potrebi po psevdointimnosti, pogosto združeno z občutkom stagnacije in osiromašenosti v 

medosebnih odnosih. Obstaja več vzrokov za nesposobnost zapolnitve obdobja 

generativnosti, med drugim gre tudi za kulturno neodvisnost, uspeh, nesposobnost 

prevzemanja odgovornosti za druge ipd. Vsaka družba v svojem razvoju vzpostavi 

nekakšen življenjski urnik pomembnih (razvojnih) nalog, ki naj bi jih opravil vsak 

posameznik. Ko so te naloge izpolnjene, je osebnost bolj čvrsta in prepričana vase ter 

pridobi oziroma še poveča občutek varnosti. 

 Leta staranja – obdobje integracije osebnosti 

Končna faza, ki nastopi nekje po 40. letu (65. letu), je namenjena gradnji osebnostne 

integracije. Tudi ta faza je močno odvisna od uspešno rešenih prejšnjih obdobij, saj 

predstavlja sintezo življenjskih izkušenj. Človek se v starosti sreča z mnogo fizičnimi in 

socialnimi izgubami (zdravje, upokojitev, smrti, status v družbi …). Vendar vidi avtor v 

tem obdobju tudi notranji boj, ki nosi s seboj potenciale za rast in modrost. V ugodnih 

primerih spremlja to obdobje zadovoljenost večine potreb, boljše poznavanje sebe in večje 

samospoštovanje. Negativna oblika se kaže kot razočaranje in življenjski obup. Človek se 

ozira nazaj, ugotovi, da čas teče, sam pa ni izpolnil v življenju tistega, kar je želel in hotel. 

Erikson pravi, da je pojem integracije ega težko definirati. Vsebuje pa sprejemanje svojega 

življenjskega cikla kot nečesa, kar je moralo biti tako in ni bilo drugače. Integracija je 

občutek, ki presega sebstvo in prehaja nacionalne in ideološke meje. Ego integriteta vodi k 

določeni filozofski modrosti o življenju. Tak človek zna braniti dostojanstvo svojega načina 

življenja pred fizičnimi in ekonomskimi nevarnostmi. Ve, da je življenje slučajna incidenca 

enega življenjskega cikla le z enim segmentom zgodovine. Modrost se kaže skozi mnoge 

obraze, od zrelega duha do akumuliranega znanja, zrelega presojanja in vseobčega 

razumevanja. 

 

2.1.2 Kriza identitete v skladu z Eriksonovim konceptom identitete  

Vsak mladostnik si na neki točki začne postavljati vprašanja o svojem obstoju in svojem bistvu. 

Ta vprašanja se kažejo kot simbolika njegovega dvoma o življenjskih izbirah. Vse to pa se 

odslikava skozi iskanje identitete, ki je zelo značilno za adolescenco. Vprašanje o identiteti se 

pri mladostnikih začnejo pojavljati že v zadnjih razredih osnovne šole. Zares pa se njegovega 

pravega pomena mladostniki začnejo zavedati v srednji šoli (Braconnier,2001).  

 

V enem svojih citatov Braconnieri (2001) to stanje opredeljuje z: »Ne počuti se dobro v svoji 

koži«, »Sredi krize adolescence je«, ugotavljajo starši in najbližji odrasli. »Ne vem več, kaj bi 

rad«, »Ne vem več, kaj se dogaja z mano«, ugotavlja mladostnik. 

Razlog za nastanek krize identitete se kaže v tem, da ne vemo točno, kdo smo, da se ne moremo 

odločiti o pomembnih stvareh v življenju, poudarja Ule Nastran (2000). Zato je mladostniški 
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krizi identitete potrebno dati posebno pozornost, kljub temu da sama po sebi ni nikakršen 

psihološki pojav. Tovrstna kriza je izraz tega, da se mladostnik spopada s problemi, konflikti, 

z ugodnostmi in neugodnostmi prejšnje razvojne dobe (otroštva), ki se končuje, in pričakovanji, 

ki se porajajo v zvezi z novo razvojno dobo (odraslostjo). Neučinkovito razrešena kriza 

identitete preide v identitetno zmedenost, ki se lahko časovno razpotegne tudi v odraslost. 

Tovrstna zmedenost se kaže kot nezmožnost odločanja, opredeljevanja lastne vloge v socialnem 

okolju, prevzemanja aktivnosti, dejavne vloge v tem socialnem okolju in s tem povezane 

odgovornosti za svoje odločitve in vedenja. Lahko pa je zmedena identiteta posledica zelo 

različnih travmatičnih dogodkov ali dogajanj oziroma izjemnih razmerij in okoliščin, v katerih 

se znajde posameznik oziroma mladostnik (Južnič, 1993). Travmatičen dogodek je mišljen tako 

v prvotnem smislu, torej telesni poškodbi, kot tudi na duševnosti človeka. Žal se pri sodobnem 

človeku pogosto pojavlja stanje »duha brez doma«, kar pomeni, da posameznik nima pravega 

sidrišča in tiste ustaljenosti, ki je pogoj prave in popolne identitete. 

Pomembna sestavina identitetne krize pri mladostnikih je pogosto negativna identiteta, 

opozarjata Žebovec in Erjavec (1999). Mladostniki v sebi čutijo potrebo po oblikovanju lastne, 

neodvisne, drugačne samopodobe. Ker pa ne vedo, kako bi oblikovali tako samopodobo, kažejo 

to navzven tako, da odklanjajo in zavračajo vloge, obnašanja, navade, pravila, ki jim jih 

vsiljujejo drugi, še posebej tistih, ki so všeč njihovim staršem. Tako lahko oblikujejo navidezno, 

lažno samopodobo, ki jo oblikujejo norme, pravila in vrednote, ki so ravno nasprotne tistim, ki 

jim jih vsiljuje okolje. Na tak način se oblikuje negativna identiteta. Navzven se to kaže kot 

uporniška neobvladljivost. V resnici pa jih žene notranja potreba po lastni identiteti, po svobodi. 

Problem, ki se pojavi, je, da lažna samopodoba, ki je zgrajena na negativni identiteti, ne 

zadovoljuje notranje potrebe. Mladostniki čutijo, da to ni tista prava svoboda, saj ta 

samopodoba v resnici ni njihova prava, ampak je le negativen odsev, zrcalna slika tega, kar od 

njega pričakujejo drugi. To se kaže s povedjo, ki jo pogosto čutijo mladi: »Ne vem sicer, kaj 

hočem, vem pa, da nočem tega, kar mi ponujate; torej najbrž želim to, kar je ravno nasprotno.« 

Eriksonov koncept identitete govori o tem, da gre pri procesu formiranja identitete tako za 

notranje kot zunanje regulacije in uglasitve medsebojnosti. Osredotočil se je na medsebojno 

dramo med individualnim življenjskim potekom in socialnimi oblikami skupnosti. Identiteta po 

Eriksonu nastaja iz izkustvenih kriz in protislovij, ki jih mora vsak posameznik premagati, da 

se lahko dvigne do naslednjih razvojnih faz. Zelo pomembno je dejstvo, da v vsaki identitetni 

krizi obstaja možnost za progresivno razreševanje in s tem približanje stabilni identiteti ali pa 

možnost za ostajanje v prejšnji razvojni fazi.  

Erikson (2014) loči osem glavnih identitetnih kriz: 

 Prva identitetna kriza zajema zgodnje otroško obdobje in jo karakterizira alternativa 

med prazaupanjem in pranezaupanjem – gre za primarna otrokova izkustva, ki se 

kasneje nikoli več ne obnovijo, čeprav so temelj vsakega nadaljnjega razvoja.  

 Drugo identitetno krizo zaznamuje konflikt med avtonomijo in sramom oziroma 

dvomom. 

 Tretja identitetna kriza zajema obdobje, ko se otrok skuša identificirati z zanj 
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pomembnimi osebami, predvsem s starši. 

 Četrta identitetna kriza karakterizira nasprotja med smislom dejanj in občutkom 

manjvrednosti. To je čas, ko se začne šolanje in izobraževanje, s tem pa tudi prvo večje 

razširjanje socialnega izkustva za otroka.  

 Peta identitetna kriza je odločilna doba v razvoju identitete. V tem obdobju gre za 

oblikovanje jaz identitete, ki jo karakterizira nasprotje med potrditvijo identitete in 

difuzijo identitete. Ta identitetna kriza nastopi v času adolescence.  

 Šesta identitetna kriza nastopi ob prehodu v odraslost. Označuje jo nasprotje med 

intimnostjo in izolacijo.  

 Sedma identitetna kriza nastopi v pozni odraslosti, označuje jo nasprotje med 

ustvarjalnostjo in stagnacijo.  

 Osma identitetna kriza je vezana na starostno obdobje in jo zaznamuje kriza nasprotja 

med integriteto in življenjskim obupom.  

 

2.1.3 Vpliv socialnega okolja na formiranje identitete  

Zelo pomemben vpliv na formiranje identitete posameznika in premagovanje kriznih obdobij 

imajo različni dejavniki, ki se kažejo skozi raznovrsten razvoj posameznika (kognitivni in 

telesni), na katerega vpliva socialno okolje. Socialno okolje in socialni dejavniki imajo v 

primerjavi z drugimi razvojnimi obdobji prav v otroštvu zelo močan in neposreden vpliv na 

posameznikovo doživljanje sebe (Juriševič, 1999a). Še posebej se ta vpliv kaže v obdobju, ko 

otroci obiskujejo osnovno šolo.  

Po Eriksonu je obdobje od 6. do 12. leta obdobje, v katerem otrok razvija delavnost in 

marljivost. Bistvo tega obdobja je v zadovoljevanju potrebe po ''biti koristen'', biti sposoben 

delati stvari, jih delati dobro, dovršeno. Okrog 12. leta starosti otrok začne vstopati v obdobje 

mladostništva, za katero je značilno oblikovanje identitete. Izostri se potreba po oblikovanju 

izdelane identitete: «Kdo sem, kaj hočem, kaj bom« (Musek in Pečjak, 2001).  

Pri vsakem posamezniku se interakcija s socialnim okoljem začne takoj po rojstvu in traja do 

smrti. Oyserman in Marcus (1993; v Juriševič, 1999b). Vpliv različnih socialnih skupin na 

posameznika ni omejen le na naravo vsebin njegove samopodobe in identitete, ampak vpliva 

tudi na notranji proces njegovega oblikovanja. 

 

2.1.3.1 Družina kot socialni dejavniki 

Za človeka, še posebej pa za otroka je družina prvi socialni sistem. V tem sistemu otrok 

prepoznava svoje potrebe, se v njem uči, kako ravnati z njimi, kako jih izraziti in zadovoljevati 

(Vidmar, 2001). Na razvoj otrokove samopodobe predvsem v zgodnjih letih v veliki meri vpliva 

ravnanje staršev in njihova samopodoba. Študije kažejo, da imajo najbolj pozitivno 

samopodobo otroci, ki izhajajo iz družin, v katerih je značilno avtoritativno vedenje staršev 

(spodbujanje neodvisnosti in iniciativnosti, čustvena toplina). Tem otrokom sledijo tisti, ki 

živijo v družinah z avtoritarno vzgojo (togo postavljanje pravil). Najslabšo samopodobo pa 
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imajo otroci, katerih starši uporabljajo permisivni način vzgoje (nezahtevni, pretirano 

popustljivi) (Horvat in Magajna, 1987). 

Veliko vlogo družine (staršev) pri oblikovanju samopodobe in identitete šolskega otroka 

poudarjajo tudi drugi avtorji. Zigler in Stevenson (1993) v zvezi s tem navajata, da se v obdobju, 

ko začnejo otroci hoditi v šolo, odnosi med starši in njimi kvantitativno spremenijo. Starši s 

svojimi otroki preživijo povprečno manj časa kot pred vstopom v šolo. Od njih pričakujejo več 

samostojnosti in osebne odgovornosti. Čas, ki ga preživijo skupaj, ni namenjen le učenju 

osnovnih življenjskih navad in spretnosti, ampak je bolj povezan s šolskimi obveznostmi in 

zadovoljevanjem otrokovih interesov (Juriševič, 1999b). Killeen (v Juriševič, 1999) meni, da 

starši z različnimi komunikacijskimi sporočili vplivajo na otrokovo splošno samopodobo ter na 

njene posamezne sestavine na podlagi čustveno obarvanega posredovanja stališč, ki jih imajo 

o njem. S tem načinom izražajo stopnjo podpore, ki jo nudijo otroku, ter ga vzgajajo v 

določenem slogu. Na posamezne dele otrokove samopodobe starši lahko vplivajo na tri načine: 

etiketirajo otrokovo vedenje in njegove značilnosti, sporočajo pomembnost posameznih 

področij udejstvovanja in določajo kriterije za ocenjevanje otrokovih dejavnosti. Najpogosteje 

uporabljena sporočila staršev v veliki meri določajo njegovo samopodobo. Pogosto se opisujejo 

in ocenjujejo svoje delo na posameznem področju na podoben način, kot jih opisujejo in 

ocenjujejo njihovi starši (Juriševič, 1999a).  

 

2.1.3.2. Šolsko okolje kot socialni dejavnik 

Z otrokovim vstopom v šolo pride do razširitve otrokovega socialnega okolja. Kot referenčna 

skupina, ki vpliva na oblikovanje samopodobe, poleg staršev (družine) postanejo pomembni 

tudi učitelji in vrstniki. Šolski otroci svojo samopodobo razvijajo tudi skozi različne učne 

sestavine. Za pridobivanje, razširjanje in poglabljanje znanja o sebi je torej otrokom v šoli že v 

najzgodnejšem obdobju učnega razvoja potrebno zagotoviti dovolj različnih priložnosti za 

učenje, katerih kvaliteto pogojuje pestrost možnosti, ki jih le-te otroku nudijo (Juriševič, 

1999b). 

Zelo pomembna vloga šole je pomagati učencem, da oblikujejo realno mnenje o sebi in svojih 

sposobnostih ter da pridobijo osnovno samozavest za spoprijemanje z učnimi nalogami. Na to 

področje vpliva šola tako s svojo organizacijo (stopnja zahtevnosti, selektivnosti itd.), kot tudi 

s »skritim kurikulumom« (vzdušje tekmovalnosti, stopnja medsebojnega primerjanja, relativno 

vrednotenje raznih virov, učenčeve uspešnosti pri športu, v socialnih stikih) (Marentič 

Požarnik, 2000). Šola mora učencem pomagati, da čim bolj spoznajo svoje krepke in šibke 

točke, da razvijejo realistično samovrednotenje in ob tem izkoristijo vse svoje različne 

zmožnosti. Za oblikovanje samopodobe v šolskem času je pomembno, da učenec doživlja 

občutek telesne varnosti in čustvene stabilnosti. Spoznati mora sebe, svoje sposobnosti in 

posebnosti. Svojo samopodobo gradi na samospoznavanju in spoznanju, da je drugačen kot 

drugi. Za oblikovanje samopodobe je pomembno, da doživi občutek pripadnosti, da ne bo 

osamljen in da osvoji določene socialno-kulturne navade. Učencu je potrebno pomagati, da bo 

v šoli uspešen in da bo ta uspeh tudi doživel, dobil za to potrditev in priznanje. Šola mu mora 



29 
 

pomagati, da je njegovo odzivanje osmišljeno in skladno z njegovo predstavo o sebi. Učenci bi 

morali spoznati in doživeti, da nekomu na šoli (učitelju, razredniku, svetovalnemu delavcu) ni 

vseeno, kaj se z njim dogaja in kaj z njim bo; učenec bi moral na šoli imeti človeka, ki ga bo 

razumel in mu pomagal v težavah. Šola zato učenca ne bi smela pustiti ob strani, pač pa bi ga 

morala vključiti v najrazličnejše oblike skupinskega, sodelovalnega dela, saj učenec le v skupini 

doživlja občutke varnosti, pripadnosti in sprejetosti ter dobiva potrditve in spodbude (Youngs, 

v Bečaj idr., 1999). 

 

2.1.3.3 Učitelj kot socialni dejavnik 

Vloga učitelja temelji na spodbujanju in usmerjanju aktivnosti in sodelovanja učencev, njihove 

samostojnosti, spodbujanju notranje motivacije in medsebojnega sodelovanja. Pri notranji 

motivaciji je cilj učenja v dejavnosti sami, vir podkrepitve je v učencu samem, ne v drugih 

ljudeh, učenec sam sebe nagrajuje s tem, da mu učenje povzroča notranje zadovoljstvo. Zato si 

mora učitelj prizadevati, da zbudi v učencih interes in radovednost za delo (Adamič, 2005). 

Učitelj torej ni več tisti, ki le poučuje. Sodobna šola danes potrebuje ustvarjalne, samozavestne, 

komunikativne in prilagodljive učitelje (Golob, 2004). Poučevanje lahko razumemo tudi kot 

način učiteljevega vodenja učenja učencev. Gre za smotrno, načrtovano in profesionalno 

aktivnost učitelja, katere temeljni namen je, da učenci učinkovito, racionalno in na zanje 

ustrezni način dosežejo zastavljene učne cilje. (Adamič, 2005). 

Učitelj «mora imeti« poleg znanja tudi določene osebnostne lastnosti: znati se mora približati 

otroku, mu pokazati, da ga razume, ceni in spoštuje. Čutiti mora ljubezen do dela z otroki in 

svojega poklica. Stik, ki ga vzpostavlja z učenci, izžareva njegove osebnostne in profesionalne 

lastnosti, zato učenci v njem prepoznavajo in ga tudi sprejmejo kot strokovnjaka in človeka z 

vsemi vrlinami in slabostmi (Golob, 2004). 

Pomen poučevanja je v tem, da omogoča neposredno in posredno vplivanje na razvoj nekaterih 

osebnostnih lastnosti in razvijanje učnih navad. Prav tako je pomembna vloga poučevanja pri 

spodbujanju in podpori osebnostne rasti učencev, ki temelji na pozitivni samopodobi. Zato je 

potrebno vlogi poučevanja posvetiti več pozornosti. Poglavitni pogoj je dobra organizacija in 

dinamičnost pouka, ki temelji na aktivnosti in sodelovanju učencev. S tem zagotavljamo tudi 

večje možnosti za uspešnost vseh in vsakega učenca (Adamič, 2005). 

Učitelj v procesu učenja učenca usmerja, mu zagotavlja najustreznejše pogoje za učenje, mu 

pomaga do spoznanja o lastnih zmožnosti itd. in tako kot »pomembni drugi« predstavlja enega 

od glavnih dejavnikov oblikovanja šolskega otroka. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo 

učiteljeve povratne informacije otroku glede doseženih uspehov oziroma neuspehov. Funkcija 

povratnih informacij je dvojna: po eni strani povratne informacije otroka opredeljujejo, po drugi 

strani pa izražajo učiteljeva pričakovanja do otroka. Učitelj svoja pričakovanja posreduje v 

obliki besednih in nebesednih sporočil. Na podlagi teh pričakovanj učitelj organizira pouk, 

vstopa v interakcijo s svojimi učenci, prilagodi vedenje do posameznega otroka. Kako močno 

bodo vplivala učiteljeva pričakovanja na otroka, je odvisno od učenčevega zaznavanja 

učiteljevih povratnih informacij – kakšno pomembnost pripiše učitelju na lestvici »pomembnih 
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drugih« (Burns, 1982; v Adlešič, 2000). Učitelj se mora zavedati, da za otroka in mladostnika 

predstavlja »pomembnega drugega«, torej osebo, ki s svojim vedenjem in informacijami o 

dosežkih pomembno vpliva na nastanek in razvoj osebne identitete in njenih posebnih vidikov 

zlasti na akademskem (šolskem) področju (Marentič Požarnik, 2000). 

 

2.1.3.4 Razred/Vrstniki 

Zelo pomembno vlogo pri oblikovanju osebne identitete pri šolskem otroku imajo tudi vrstniki. 

Z odraščanjem se poveča čas, ki ga otrok preživlja s svojimi vrstniki, ki zato z leti pridobivajo 

vse pomembnejšo vlogo. Medsebojni odnosi, ki se odvijajo, so odvisni od mnogih dejavnikov: 

šolski uspeh, raven socialnega spoznanja, prijateljsko in sodelovalno obnašanje, zunanji videz. 

Položaj, ki je dosežen v skupini, je še posebno pomemben v osnovnošolski dobi (Adlešič, 

1998). Oddelek učencev kot socialni prostor ima velik vpliv na posameznika in na njegov 

razvoj. Zato mora učitelj spodbujati, razvijati in uresničevati ustrezno tudi socialno klimo, v 

kateri najde vsak posameznik ustrezno mesto ter se v teh zapletenih medsebojnih odnosih dobro 

počuti in uspešno potrjuje. Dobra vključenost, dobro počutje v razredu je nujno potrebno za 

otrokov individualni razvoj in duševno zdravje, ker omogoča in zadovoljuje učencem potrebo 

po sprejetosti, varnosti in priznanju (Brajša idr., 2001). 

Razred je formalna skupina, v katero so učenci dodeljeni. Sprva se med seboj ne poznajo, s 

časom pa se v njej splete sestavljena mreža socialnih odnosov. Nastanejo prijateljske vezi, 

pojavijo se različne vloge npr. vodje ali zvezde in tudi razredni klovn ter črna ovca. V razredu 

nastane nekaj neformalnih skupin, ki jih družijo skupni interesi in ki se sestajajo tudi med 

odmori in zunaj pouka. Članstvo v takih neformalnih skupinah zadovoljuje čustvene potrebe po 

sprejetosti, priznavanju in uveljavljanju. Predstavljajo lahko oporo in zatočišče ob učnih 

neuspehih ali drugih stresnih situacijah. Velik del socialnega učenja in povzemanje stališč 

poteka prek članstva v takih neformalnih skupinah. Pomembno je namreč tudi, kdo je 

neformalni vodja razreda, ali gre za dobrega ali slabega učenca, ali celo takega, ki blesti zaradi 

predrznega vedenja. Učitelj, zlasti pa razrednik, naj bi poznal tovrstno mikrosocialno strukturo 

razreda (kdo so neformalni vodje ali osamljeni oziroma priljubljeni učenci; kaj določa 

priljubljenost učencev, ali je razred med seboj tesno povezana skupina ali razpada na večje 

število med seboj izoliranih skupinic) (Marentič Požarnik, 2000).  

Krize osebnosti in samopodobe, ki nastopajo pri otrocih v osnovni šoli, pogosto vplivajo na 

njihov odnos do samega sebe in okolja. Svoje krize doživljajo skozi osebna notranja doživetja, 

ki so povezana z biološkimi razvojnimi stopnjami in njihovim razumevanjem okolja in seveda 

tudi prek vplivov okolja na njihovo identiteto.  

Otroci se v tem obdobju sprašujejo, kdo sem, kaj sem, kam grem itd. Primerjajo se s svojim 

okoljem, poskušajo zadovoljiti zahteve, ki si jih postavljajo sami in jih pred njih postavlja 

okolje. Tako se jim izoblikujejo zahteve in njihovo nedoseganje predstavlja za njih večje ali 

manjše krize. Vprašanje, ki si ga morajo zastaviti predvsem pedagogi v šolah, ki imajo ob 

učenju tudi nalogo, da otroke vzgajajo in jim pomagajo pri oblikovanju njihove identitete, pa 

je, kako jim v tem obdobju priskočiti na pomoč, kako jim nuditi primerno podporo pri 
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razreševanju konfliktov identitete. Ena od možnosti, ki jo bom predstavila v tej nalogi, je, 

premagovanje krize identitete s pomočjo pravljice.  

 

2.2  PRAVLJICA IN NJEN POMEN PRI RAZVOJU OTROK 

Pravljica je nekaj najboljšega, najlepšega, kar se lahko zgodi vsakemu otroku. Z njo spoznava 

nove svetove, si ustvarja domišljijo in ugotavlja, da lahko leti, četudi sedi v svoji sobi. Je eno 

izmed prvih komunikacijskih sredstev, s katerimi se otrok sreča v najbolj rosnih letih, zato je 

za odrasle tudi nekaj najbolj uporabnega v procesu komuniciranja z otrokom.  

Zaradi svoje pripovedne in komunikacijske moči ima lahko pravljica posebno vlogo pri 

oblikovanju osebne identitete otrok. V domišljijski obliki prikazuje proces zdravega 

človekovega razvoja od simbioze z materjo prek separacije do individuacije. »Šele ko otrok 

premaga separacijo in individuacijo, lahko uresniči lastno sebstvo. Velik je prostor, po katerem 

potuje junak pravljice do kraja, kjer se razrešijo vsi problemi. Vendar pa tam, v deželi Nikjer-

nikoli, obstajajo bitja, ki so nam podobna« (Bastašić, 1988). Otroci skozi pravljico lahko 

spoznajo, da niso sami, čeprav so se prisiljeni ločiti od tega, kar poznajo. Že Bettelheim trdi, da 

pravljični junak lahko le tako, da odide v svet, najde samega sebe. Ko to doseže, pa lahko najde 

ljubljeno osebo, s katero bo živel (Bettelheim, 2002). Pravljica otroke uči, da je odraščanje 

nujno, da s tem sicer nekaj izgubiš, a tudi veliko pridobiš (obljubljeno kraljestvo). Kociper trdi: 

»Usoda pravljičnih junakov dopoveduje otroku, da se tako kot oni sme počutiti izobčen, 

zapuščen v svetu, da tava v temi, prav tako kot pravljični junaki pa bo v svojem življenju 

usmerjan in bo dobil pomoč takrat, ko jo bo potreboval. Pravljica otroku dopoveduje, da 

človeku pomaga priti do cilja – osebne sreče – okoliščine, v katere zaide« (Kociper, 1996, str. 

68).  

 

2.2.1 Pravljica 

Pravljica je izredna literarna pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne in samo v domišljiji 

možne stvari. Po navadi imajo srečen konec, saj običajno dobro zmaga nad slabim.  

V SSKJ piše, da je pravljica prav tako pripoved ali izročilo o kakem zgodovinskem dogodku, 

osebi, ki običajno vsebuje izmišljene, domišljijske sestavine. Za omenjeno literarno vrsto je še 

značilna udeleženost pravljičnih likov in nedoločenost časa ter kraja dogajanja. Sam termin 

pravljica je preširok in premalo dodelan, saj z navedeno besedo ne označujemo samo ljudskih 

pravljic, pod njo uvrščamo tudi klasične in moderne pravljice. Vse tri oblike pa medsebojno 

prehajajo, da jih pogosto ni mogoče ustrezno razdeliti (Babšek, 2005).  

Pravljico je težko omejiti s strogo definicijo, saj kot literarna forma presega literarno vedo. S 

svojim načinom se razširja še na druga področja, kot so psihologija, pedagogika, etnologija in 

antropologija (Babšek, 2012a).  

Skozi svoje izkušnje veliko povedo o človeku in svetu, v katerem živimo. Nudijo nam vpogled 

v njegovo duševnost, hkrati pa se odražajo tudi v najnovejših paradigmah moderne znanosti, 
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kot so sistemske teorije, znanost o kaosu. Hkrati pa so povezane z umetnostjo in religijo. Jenče 

(2006b) razlaga, da so pravljice zakladnica resnic in modrosti ter da nagovarjajo človekovo 

dušo s simboli, s pomočjo katerih se odstirajo podobe in energije. Ob njih se lahko sprašujemo 

o najbolj perečih, najtežjih in najbolj paradoksalnih problemih današnjega časa, meni 

Goljevšček (2006). Haramija (2012) pa pravljice pojmuje kot posebno književno vrsto, ki ima 

specifične zakonitosti, katerih osnova je enodimenzionalnost, čeprav se dogodki, literarni liki, 

književni prostori in drugi za pravljico pomembni elementi gibljejo med realnim in irealnim, 

vendar šele skupaj tvorijo celoto.  

Pravljica ne nagovarja samo z besedami, temveč skladno z Jungovo psihoanalizo tudi s simboli, 

z arhetipi in s sanjskimi podobami. S svojo arhetipsko simboliko ustvarjajo bogate domišljijske 

svetove, ki otrokom na intuitivni ravni posredujejo tudi različna filozofska in psihološka 

sporočila. Odsevajo življenjske izkušnje številnih rodov, ljudstev in narodov. Zaradi tega je 

njihova govorica univerzalna, s čimer zlahka premagujejo nacionalne meje, socialne in 

generacijske razlike (Tancer – Kajnih, 2012).  

Je simbolična tvorba, ki kaže hrepenenje po uresničitvi, ki vsebuje splošne simbole brez 

podrobnosti. Omogoča pogled v čase, ki so že zdavnaj minili, hkrati pa z njeno pomočjo človek 

lahko opazuje sebe in lastno dušo (Dickerhoff, Lox 2010, v Velički, Turza - Bogdan, 2012).  

Stremijo k dobremu in spodbujajo poslušalce, bralce, zlasti pa otroke k dobrim mislim. 

Spodbujajo k prebujanju volje in mu hkrati pomagajo pri gradnji njegovega značaja. Zupančič 

(1997) pravi, da so pravljice temeljni kamni otrokove duše, saj v njih čuti tok modrosti, kar ga 

pomirja in osrečuje. Otrok v pravljicah najde tisto, kar v nekem trenutku potrebuje: vero v dobro 

in lepe stvari, zaupanje, varnost, opogumljanje, tolažbo, ljubezen in razumevanje. Počuti se 

spoštovan in vreden, zato postaja pogumnejši in bolj vztrajen.  

 

2.2.1.1 Delitev pravljice  

Pravljica je pripovedna forma, pripoved o realnih pripetljajih, povezanih s čudežnimi, 

fantastičnimi, z neverjetnimi dogodki, močno prežeta z domišljijo, zakoreninjena v 

podzavestnem in mističnem. Značilne zanjo so ostra delitev dobrega in zlega, ponavljajoči se 

liki, motivi, mistična števila. Delimo jih na ljudske, klasične avtorske (umetne) pravljice, 

sodobne pravljice.  

 

 Ljudska pravljica 

Ljudska pravljica je ena najstarejših literarnih zvrsti. V začetku so bile namenjene odraslim, 

saj so vsebovale veliko tem, ki niso bile primerne za otroke (spolnost, smrt). Prenašale so 

se ustno iz roda v rod. V 19. stoletju pa sta brata Grimm začela proces preoblikovanja 

pravljic tako, da so te izpolnjevale moralne zahteva takratnega časa (Bettelheim, 2002).  

Šircelj, Kobe in Gerlovič (1972) v knjigi Ura pravljic značilnosti ljudske pravljice 

opredelijo takole: avtor je neznan; pravljica interpretira življenjske resnice z živimi 

podobami, liki in dogajanjem; liki so skrbno izbrani, urejeni in povezani (čarovnice 



33 
 

predstavljajo zlo, junak predstavlja dobro); dogajanje vsebuje elemente napetost, zaplet, 

razplet, stopnjevanje; v pravljici se znani elementi ponavljajo; zabrisana je meja med 

realnim in fantastičnim; eno dimenzionalnost (vse se dogaja na enem kraju); ni časovno 

določena (nekoč pred davnimi časi, nekega dne); liki so črno-beli; optimizem (na koncu 

vedno zmaga dobro, zlo pa je premagano).  

Ljudska pravljica vsebuje vsebinske modele oziroma stalnice, ki jih je v knjigi Pravljice, 

kaj ste (1991) opredelila Goljevšček. Te stalnice so: izročenost, selstvo, zajedavstvo in 

milenarizem.  

– Izročenost Junak je izbran za opravljene določene naloge. Značilna je odsotnost volje 

in čustev, zaradi česar glavni lik ni junak, ampak se poslušno podreja. Usmerjen je v 

svoj cilj, ki ga dosega s pomočjo mogočnih sil ali s pridobitvijo čudežnih pripomočkov.  

– Selstvo ─ Junak v pravljici vedno odide na neko potovanje, ima neko nalogo, ki jo mora 

opraviti. Na tej poti se srečuje z najrazličnejšimi zapleti in preizkušnjami. Srečuje se s 

smrtjo, z zli bitji, nenavadnimi pojavi itd.  

– Zajedavstvo ─ V pravljicah so liki potrošniki, zajedavci, saj ničesar ne ustvarjajo, 

ampak le zajedajo tisto, kar je obstajalo že prej in kar jim je dano. Delo nima prave 

vrednosti, saj junaka predvsem zanimajo potovanja, preizkušnje, srečavanje z zmaji, s 

čarovnicami ipd.  

– Milenarizem – Tu gre za vero v tisočletno kraljestvo, v odrešitev na zemlji. Glavna 

dogodka pri tem sta stvarjenje in konec sveta. V pravljici najdemo milenarizem, ko 

najdemo podobe zlate dobe in raja, ki je izgubljen, vendar se na koncu vrne.  

 

 Klasična umetna pravljica  

Klasična pravljica je po svoji strukturi podobna ljudski pravljici. Tudi te pravljice govorijo 

o čudežih in neverjetnih dogodkih. Glavna razlika med njima pa je v tem, da je pri klasični 

pravljici avtor znan. V 19. stoletju sta brata Grimm začela preoblikovati ljudske pravljice 

na način, da sta iz njih črpala vsebinske motive ali pa samo obliko. Vendar pa pojav 

klasičnih pravljic povezujemo predvsem z ustvarjanjem novih pravljic, ki so nastale na 

podlagi ljudskih. Pri tem je še vedno v ospredju fantastika, vendar v vlogi izražanja 

individualne umetniške osebnosti. To pomeni, da avtor v pravljici izraža svoja osebna 

spoznanja, hrepenenja in prek pravljice opredeljuje svoj pogled na svet. Začetnik umetne 

pravljice je Hans Christian Andersen (Šircelj, Kobe, Gerlovič, 1972).  

Haramija (2012) značilnosti klasične umetne pravljice opredeli takole: klasična umetna 

pravljica je po strukturi, temi in motivih podobna ljudski pravljici; dogajanje je prestavljeno 

v sodoben čas; tipični pravljični svet umetne pravljice je vaška pokrajina ali gozd; umetna 

pravljica vsebuje standardizirane začetke (nekoč, pred davnimi časi); nastopajo pravljična 

bitja (škrati, vile, čarovnice); v klasični pravljici so živali poosebljene ali pa imajo 

antropomorfne lastnosti (prisvajanje človeških lastnosti živalim, stvarem in pojavom). 
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 Sodobna pravljica  

Nekje v začetku v 20. stoletju se začne pojavljati sodobna pravljica. Ta vsebuje dva vzorca 

besedil, in sicer kratko pravljico in fantastično pripoved. Obema je skupen sodoben čas in 

prostor. Glavne značilnosti sodobne pravljice so: po zgradbi, temi, motivih in književnih likih 

se opira na tradicionalno ali klasično pravljico; književni liki imajo individualizirani karakter, 

kar pomeni, da slikanje likov ni več povsem črno-belo, kljub temu da se še vedno ločujejo na 

dobre in slabe; čas in prostor sta natančneje določena (mestno okolje, sodoben čas); 

prevladujejo teme sodobnega časa (prikazovanje sreče in nesreče majhnih mestnih otrok); 

književni liki ne potujejo več peš ali na konjih, pač pa uporabljajo sodobna prevozna sredstva, 

za komunikacijo pa uporabljajo telefone in računalnike; v sodobni pravljici je pripovedovalec 

nevtralen (ne nagovarja bralca, pač pa se osredotoča na samo zgodbo); sodobne pravljice 

otrokom kažejo oziroma jih prepričujejo, da je dobro nagrajeno in zlo kaznovano; še vedno se 

kaže enodimezionalnost pravljice (vse se dogaja na enem kraju); sodobna pravljica nima 

standardiziranega začetka in konca, čeprav je konec še vedno praviloma srečen (Haramija, 

2012).  

Pri kratki sodobni pravljici že samo ime pove, da gre za kratko literarno delo, ki naj bi 

obsegalo do 10 strani. Kratke sodobne pravljice delimo glede na literarni lik na: kratke 

sodobne pravljice z otroškim glavnim likom (npr. Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon); 

kratke sodobne pravljice z oživljeno igračo/predmetom (npr. Kajetan Kovič: Pajacek in 

punčka, Vitomil Zupan: Plašček za Barbaro); kratke sodobne pravljice s poosebljeno živaljo 

(npr. Svetlana Makarovič: Živalska olimpijada); kratke sodobne pravljice s poosebljeno 

rastlino (npr. Gregor Strniša: Lučka Regrat); kratke sodobne pravljice s poosebljenim 

nebesnim telesom, pojavom (npr. Fran Milčinski - Ježek: Zvezdica Zaspanka); kratke sodobne 

pravljice z likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila (npr. Svetlana Makarovič: 

Coprnica Zofka) (Haramija, 2012). 

Fantastična pripoved je po obsegu bistveno daljša (več kot 200 strani) kot kratka sodobna 

pravljica. Zgodba je zasidrana je v realnem svetu, njen glavni junak pa na neki način odplava 

v svet domišljije. V tem svetu je v ospredju otrokova želja in potreba, saj je glavni cilj 

uresničevanje njegovega hrepenenja in razrešitev problema. Značilnosti fantastične pripovedi 

so: dogajanje je opredeljeno na dveh ravneh (realna in fantastična); prehajanje z realne ravni 

na fantastično je mogoče razložiti z razlogi, ki veljajo v realnem svetu; v fantastičnem svetu 

veljajo zakoni otrokovih želja; pripoved se konča z vrnitvijo v realni svet, ki jo pojasnjujejo z 

razlogi, ki veljajo v realnosti (Kordigel Aberšek, 2008). 

 

2.2.2 Pomen pravljice pri razvoju otroka  

 

Najpomembnejša duševna hrana za otroke v predšolskem obdobju so pravljice. To pomembnost 

je Schiller (Bettelheim, 2002) izrazil v mislih: »Globlji pomen je v pravljici mojega otroštva, 

kot pa v resnici, ki jo uči življenje.« 
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Pravljica je medij, ki nam je vedno pri roki. Lahko jo pripovedujemo ali pa posredujemo z 

branjem. Ima svojo terapevtsko vrednost. Terapevtsko vrednost pravljice so poznali že hindujci. 

Psihično dezorientirani osebi so v hindujski medicini ponudili pravljico, ki je utelešala 

konkreten problem te osebe. Pričakovalo se je, da bo oseba z razmišljanjem o pravljici rešila 

problem ter našla samega sebe, kot junak v pravljici (Bettelheim, 2002). 

Nesporno je temelj vsakega pedagoškega vplivanja odnos, ki se oblikuje med odraščajočo 

osebo in strokovnim delavcem (učiteljem, vzgojiteljem, socialnim pedagogom, specialnim 

pedagogom). Pri delu z otroki so poleg odnosa (kot temeljnega) pomembne tudi različne 

dejavnosti oziroma aktivnosti, v katere lahko mladega človeka povabimo, ali jih skupaj z njim 

oblikujemo (Kobolt, 2001).  

In zakaj ravno pravljica? Ker je to lahko: 

 uvod v sanje, 

 beg iz realnosti,  

 skriti kotiček,  

 mir,  

 sprostitev,  

 pozaba,  

 drugi svet  

Pravljica ima pomembno vlogo v otrokovem življenju tako v razvojnem, psihološkem, 

izobraževalnem in socialnem smislu kot tudi pri razreševanju težav. Pravljica uči in zabava 

hkrati. Njen posebni dar je, da neposredno nagovarja otrokovo duševnost. Otroku omogoča 

oddih od disciplinskega pritiska realnosti in mu omogoča, da se egocentrično potopi v svet, ki 

se ravna po principu ugodja. Usmerja ga k odkrivanju lastne identitete ter mu pokaže, katere 

izkušnje potrebuje za nadaljnji razvoj samega sebe. Pravljice nam govorijo v obliki simbolov 

in lahko predstavljajo nezavedno vsebino (ono, jaz, nadjaz). Njen psihoanalitični vidik nam 

nudi možnost, da težave prenesemo na nekoga drugega, v tem primeru na pravljični lik, in s 

tako izpostavitvijo zamajemo koncepte, ki si jih otrok ustvari.  

Pravljica je literarna pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari. 

Vendar je tudi pripoved, izročilo o kakšnem zgodovinskem dogodku, osebi, pogosto z 

izmišljenimi, domišljijskimi sestavinami. Predvsem pa je umetniška stvaritev, zato je njen 

najgloblji pomen za vsakega drugačen, razlikuje se celo za istega človeka v različnih 

življenjskih obdobjih. Tudi otrok iz iste pravljice izlušči različne pomene glede na svoje interese 

in potrebe v nekem obdobju. Bettelheim (2002) tudi meni, da pravljica ponazarja v domišljijski 

obliki proces zdravega človeškega razvoja. Poleg doživljanja sreče sooča otroke s stisko in 

bolečino, resno jemlje tudi eksistencialne strahove: potreba po tem, da smo ljubljeni, strah pred 

smrtjo in podobno. Tako otroka sooča z osnovnimi človeškimi situacijami: rojstvom, s smrtjo, 

staranjem.  

Je tudi neke vrste motivacija za življenje. S pogumom spodbuja, da se posameznik spopade z 

zanj težkimi stvarmi, jih premaga in na koncu tako zmaga. Spodbudo za odločilne premike v 
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pravljici predstavljajo pogosto zelo močna čustva: ljubosumje, samovšečnost, jeza, maščevanje, 

radovednost in želja po znanju. To je otroku zelo blizu, saj po navadi ravna zelo afektivno. 

Kordigel (1991) meni, da imajo otrokove želje in dejanja veliko skupnega s pravljičnimi 

osebami, podoben je tudi način mišljenja, dojemanja življenja in dogajanja. V otroštvu se s 

pomočjo pravljic otroci naučijo premoščati prepad med notranjimi izkušnjami in resničnim 

svetom, saj Bettelheim (2002) v svetu pravljic prepozna otrokov notranji svet. 

V pravljicah otrok najde oddih od disciplinskega pritiska, ki mu daje možnost, da se 

egocentrično potopi v svet, ki se ravna po principu užitka. Tako lahko nekaznovano izživi vse 

tisto, kar je strogo prepovedano (Goljevšček, 1991).  

Z njimi lahko obogatimo celosten otrokov razvoj. Milčinski in Toličič (1992) pravita, da 

zadovoljijo otrokovo vedoželjnost, razvijajo domišljijo, izpolnjujejo želje, zadovoljujejo 

posebne razvojne potrebe, otrok se nauči čuditi naravi in jo spoštovati. Z njimi spoznava tudi 

sistem vrednot, kot so razumevanje, strpnost, spoštovanje drugačnosti, dobrohotnost v odnosu 

do ljudi, svobodo zase, duhovnost, ljubezen, pomen iger in dela, posledice sovražnosti, nauči 

se tudi lepih besed. 

Pravljica je določena z nekaterimi stalnicami, ki jih bomo podrobno osvetlili. Skušali bomo 

odgovoriti, kaj se dogaja z domišljijo v njej in se vprašali, ali lahko govorimo tudi o duhovni 

razsežnosti te literarne vrste, ki jo vzgoja po interpretaciji SSKJ potrebuje. 

 

2.2.3 Vzgoja, izobraževanje in krepitev notranjih moči s pravljicami  

Pravljice so po mnenju pedagogov in psihologov odlično vzgojno sredstvo, saj celostno 

obravnavajo človeka in si prizadevajo za uravnavanje različnih ravni zaznavanja, mišljenja in 

delovanja v vseh obdobjih človekovega razvoja (Goljevšček, 1991). Ima tudi veliko 

izobraževalno vrednost. Z njeno pomočjo se otrok uri v poznavanju jezika, uči se pomena 

besed, poimenovanja za stvari, spoznava slovnico in sprejema spodbude za učenje branja. Uči 

se slediti zgodbi, pridobiva občutek za red in se uri v razumevanju posledic. Pravljica otroka 

vzgaja in poučuje na ravni, ki jo razume brez moraliziranja in ocenjevanja (Kucler, 2002).  

 V sebi nosi številne modrosti in otroka uči kulture, običajev, etike, dojemanja socialnih razlik 

in kako se bojevati proti zlim silam. Mojca Kucler (2002) verjame, da bo otrok, ki je poslušal 

pravljice, nezavedno sprejel univerzalna človeška čustva in skrb za druge, ker se je tega naučil 

z identifikacijo v zgodbah. Prav tako se je učil socializacije in vedenja v določenih situacijah, 

v življenju in svetu, ki ga obdaja. Pravljice tako razširijo in krepijo otrokove socialne relacije. 

Gradijo koncepte družinskega življenja in etičnih meril. Hkrati pa spodbujajo pri otroku 

zavedanje, da je socialno bitje, del skupnosti, in ga učijo sprejemati sebe ter druge (Kucler, 

2002).  

Pravljice pomagajo pri spoznavanju različnih preprek in življenjskih ovir, ki se s pomočjo 

domišljije oblikuje v otrokovo izkušnjo. Za tiste, ki so temačne in krute, večina odraslih pravi, 

da niso primerne za otroke. Vendar Ljoba Jenče (2006a) v takih pravljicah prepoznava bogastvo 

moči. Junak, ki je izbran, da reši nalogo, ima čudežne pomočnike, ki mu na poti pomagajo. Ko 



37 
 

prestane vse krize in preizkušnje, ustvari nov red. Take pravljice otroka učijo, da svet ni grozen, 

ampak je težka samo naloga, ki jo je nekdo dobil, ob tem pa pokažejo, da jo je mogoče rešiti. 

Junak je nagrajen, ko prestane nalogo, opravi delo ali težko preizkušnjo. Pravljice trpljenja in 

težavnosti nalog ne prikrivajo, a vseeno otroku vlivajo pogum in ga učijo ljubiti svet.  

Večkratno poslušanje pravljice spodbuja otrokove potrebe po pomnjenju, premišljevanju in 

podoživljanju, hkrati pa mu pomaga pri vizualizaciji, saj si med poslušanjem sam ustvarja 

podobe, v domišljij si »nariše« like in akcijo (Jenče, 2006b). Kucler (2002) meni, da je 

sposobnost vizualizacije in domišljije osnova kreativne domišljije, s tem pa ima pozitiven 

učinek tudi na socialni in kognitivni razvoj. Otrok pri poslušanju ne potrebuje nobenih ilustracij 

ali drugih zunanjih pomagal, saj zmore sam ustvariti edinstvene podobe pravljice. Jenče 

(2006b) navaja, da poslušanje in branje pravljic pomeni kakovostno preživeti prosti čas, kar 

gradi osebnost in duha. Velički in Turza - Bogdan (2012) pa ugotavljata, da otrokom pomenijo 

pravljice predvsem doživetje. Čeprav so zanj neke vrste kompas, s katerim si pomaga v kritičnih 

trenutkih ali prelomnicah v življenju, v njih najde odgovore na konkretna življenjska vprašanja.  

Pravljice so žive in barvite prispodobe duhovnega razvoja človeka ter človeštva kot celote. 

Otrok najde stik s skrivnostmi duhovnega sveta skozi podobe, ki v njem nezavedno rastejo ob 

poslušanju pravljic. Te podobe spodbujajo harmonično rast otroške duše, jo krepijo in ji dajejo 

moralne spodbude ter hkrati hranijo domišljijo (Zupančič, 2006, str. 127). Janez Svetina (1999) 

meni, da pravljične zgodbe govorijo o skritih stvareh in resnicah v človekovem notranjem 

življenju – v njegovi duševnosti in pripadajo duhovni resničnosti. 

Rudolf Steiner (1987, v Zupančič, 1997) meni, da pravljice na preprost način izražajo najgloblje 

skrivnosti duhovnega življenja in najtežje razumljive stvari. V sebi nosijo sporočilo o 

skrivnostih in resnicah življenja, ljubezni in življenjske moči (Jene, 2006a). Ob njihovem 

poslušanju se dotaknemo čudežnega, čudeži pa so priložnost ozdravljenja. Pravljice vračajo 

prepričanje, da je svet dober in prežet s smislom, da je življenje vredno truda, da ima življenje 

vsakega otroka svoj smisel. Otrokom omogočajo močna doživetja, hkrati pa mu pomagajo, da 

postane stabilen odrasel (Velički, Turza-Bogdan, 2012). Ljudje, ki v otroštvu niso bili deležni 

pravljic in njihovega čudežna, so pri tem zelo prikrajšani. Kucler (2002) meni, da taki ljudje v 

sebi čutijo izgubljenost in zmedo in v življenju iščejo, kar bi jim morale dati pravljice. Bruno 

Bettelheim (2002) prav tako navaja, da mladi, ki so se prezgodaj spoznali realno življenje, 

iščejo izhod v sanjah z drogami, verjamejo v astrologijo, črno magijo ali kako drugače bežijo 

iz stvarnosti v sanjarjenje. Otroci, ki v otroštvu niso poslušali pravljic, prej klonejo pred 

ovirami, prej odnehajo, lahko celo obupajo, saj se s pomočjo pravljičnih besedil niso naučili 

spopadanja z življenjskimi težavami (Kucler, 2002).  

 

2.2.3.1 Vzgojni koncepti in pravljica 

Pravljica otroka tudi vzgaja in poučuje, in sicer na nivoju, ki ga razume, brez moraliziranja in 

nepotrebnega ocenjevanja. Uči se prek identifikacije s pravljičnim junakom, spontano in 

nevsiljivo. Rutar njen vzgojno-izobraževalni vpliv pojasni s tem, da pravljica otroka vzgaja in 

poučuje. Ob njej otrok čustveno, intelektualno, moralno in socialno dozoreva, brez 
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moraliziranja, ocenjevanja in izključevanja (Rutar, 2008). Nagovarja vse dele otrokove 

osebnosti na način, ki ga razume. Pravljice usmerjajo otroka, da najde svojo identiteto in 

poslanstvo. Domišljiji dajejo novo razsežnost, v njih pa otrok spozna smisel vrednot. Pravljica 

vse situacije poenostavi, hkrati pa osnovno sporočilo ostane jasno.  

Vzgoja in vzgajanje je eden od zelo kompleksnih »projektov« vsakega človeka. Lahko tudi 

trdimo , da se vsak človek v svojem življenju sreča z vzgojo; kako in na kakšen način je že 

drugo vprašanje. Vzgoja in vzgojni koncepti se že v primarni celici, ki jo imenujemo družina, 

zelo razlikujejo od družine do družine, od šole do šole, od države do države, kaj šele v celotni 

družbi. Vidimo, da so vzgoja in vzgojni koncepti zelo različni, torej imajo tudi različni 

strokovnjaki o njih svoje teorije. 

V zadnjih desetletjih strokovnjaki opozarjajo na vedno več socialnih, moralnih, 

psihohigienskih, ekoloških in drugih težav, ki bremenijo človeka. Kriza vrednot postaja splošno 

sprejeto dejstvo. Vse to se močno odraža v ravnanju, odločitvah in življenju mladega človeka. 

Poleg staršev jim lahko in mora pomagati predvsem vzgojno usposobljena šola. Šola mora biti 

usmerjena v resnično življenje in mlade ljudi dojemati kot subjekte s konkretnimi življenjskimi 

izkušnjami in problemi, z lastnimi potrebami, zanimanji, iskanji, z njihovimi izhodišči zavesti.  

Kenneth A. Strike (2005) vidi cilj vzgoje v omogočanju učencem, da postanejo funkcionalni in 

kompetentni člani skupnosti, sposobni samostojno sodelovati v raziskovanju in debatah ter biti 

aktivni pri oblikovanju prihodnosti. Šola ne sme pozabiti na dolžnost podpore in pomoči 

staršem pri uresničevanju pravic do vzgoje otrok. Učinkovitost šole pri vzgojno-izobraževalnih 

prizadevanjih je pogojena prav s kakovostjo tega sodelovanja.  

Le vzgajan učenec je sposoben pridobivati znanje in z njim vednost, takšen se dovoli še naprej 

vzgajati in sprejemati vrednote, ki se odražajo v njegovem ustreznem ravnanju in pridobivanju 

izkušenj ter poguma za kasnejšo samovzgojo. Tako so učitelji kot mostovi, prek katerih hodijo 

njihovi učenci; ko jim olajšajo prehod, se radostno zrušijo in jih spodbudijo, da ustvarijo lastne 

mostove. 

Izhajamo iz otroškega čudenja, njegovega zastavljanja vprašanj ter potrebe po raziskovanju. 

Kako ohraniti otrokovo radovednost in potrebo po raziskovanju, kako izbrati ustrezen način 

vzgoje in otroka naučiti kritično misliti? Kako zamajati temelje in koncepte, ki jih otrokom 

vceplja družba in jim pokazati, da je vedno še ena pot? 

Začnimo pri vzgoji, ki je v SSJK (1994) interpretirana kot duhovno in značajsko oblikovanje 

otroka. Duhovno razsežnost nagovarjajo pravljice, saj G. K. Chesterton, C. S. Lewin in drugi 

književni kritiki menijo, da so pravljice »duhovna raziskovanja« in so najbolj življenjske, ker 

razkrivajo »človekovo življenje, kot ga vidimo in občutimo ali slutimo od znotraj« (Bettelheim, 

2002). Zato se bomo ustavili pri pravljici, pogledali na njen začetek in skušali določiti namen 

nastanka te književne vrste. 
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2.2.3.2 Razvojni pomen pravljice 

Pravljica kot posebna vrednota živi v vseh kulturah, v vseh časih, vendar se ji šele v zadnjem 

času na področju razvojne psihologije posveča več pozornosti. Za učenca je ena izmed 

najboljših razvojnih spodbud, kajti v njej spozna smisel vrednot, kot so: pravica, krivica, 

duhovnost, ljubezen, sovraštvo, dobrota, pogum (Zalokar Divjak, 1996). V obdobju, ko so 

pravljice za učenca najpomembnejše, je njegov poglavitni problem ta, kako urediti notranjo 

zmedo v svoji duševnosti, da bi bolje razumel samega sebe – to je nujni pogoj za to, da svoje 

zaznave do neke mere uskladi z zunanjim svetom (Bettelheim, 2002). Otrokom na raznih 

razvojnih stopnjah pripovedujemo pravljico s tako vsebino, da se ji bo čudil, jo razumel in da 

bo zadovoljil svoje razvojne interese. Na vsaki razvojni stopnji mora biti pravljica prilagojena 

otrokovim potrebam (Milčinski, Pogačnik - Toličič, 1992).  

 

2.2.3.3 Psihološki pomen pravljice 

Verjetno dandanes nobena otrokova potreba ni tako jasno prepoznavna, kot je potreba po 

varnosti. In pravljica zadovoljuje v prvi vrsti prav to. V njej je svet urejen jasno in prepoznavno. 

Vsaka pravljica je oblikovana po vnaprej jasnem in zato predvidljivem vzorcu. Resnično, 

v njej je svet urejen tako, da utrjuje občutek varnosti in s tem zadovoljuje eno temeljnih 

otrokovih psiholoških potreb v zmeraj bolj zapletenem svetu, ki ga obdaja.  

Pravljica mu zagotavlja varnost, ki jo še tako zelo potrebuje, mu omogoča postopno 

razumevanje pravil, načel in moralnih vrednot. Kordigel (1991) navaja, da je za občutek 

varnosti tudi značilno ponavljanje v pravljicah: dogodki se bodo vrstili natanko tako, kot je 

predvideno. Če bo prišlo do presenečenj, so na zalogi še čudeži. Pozitivni, majhni, dobri in 

hrabri pravljični osebi, s katero se otrok identificira, se v resnici ne more zgoditi nič hudega. 

Otrok ima v sebi tudi strahove in s pravljico jih poskuša razreševati. Razumljivo je, da še ne 

zna ravnati s čustvi in da ga le-ta včasih zanesejo v čustva močne jeze, trme, agresije. Zato ga 

pravljica pomirja ter uči ravnanja z njimi. 

Pravljica je nekakšno notranje ogledalo otroka; v njej se najde vsakdo in vsakomur nekaj 

ponudi. Vzburi domišljijo, a hkrati nakaže rešitev vprašanj, ki ga vznemirjajo. Z njeno 

pomočjose uči pozitivnih čustev: ljubiti, imeti rad, biti srečen, ter prav tako tudi negativnih 

čustev: razočaranje, strah, jeza, nemoč itd. Če otrok sprejme negativna čustva v pravljici, potem 

jih sprejme tudi v realnosti in se zna boriti proti njim ter jih razumeti in premagati. Pomembno 

dejstvo s psihološkega vidika, ki ga navaja Toličičeva (Milčinski, Pogačnik -Toličič, 1992), je, 

da pravljica v otroku vzbudi veselje do življenja in da se ob poslušanju pravljic, kar mu olepšuje 

njegov vsakdan, v življenje zaljubi. 

 

2.2.3.4 Družbeni pomen pravljice 

Človek je bitje, ki je v tesni povezavi z družbo, v katero je hote ali nehote postavljen. Pravljica 

tako vsebinsko kot oblikotvorno odseva in opredeljuje družbo in njene družbene pojave ter 
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posameznika v njej. Da ne bi bil človek prepuščen čudesom življenja, mora razviti svoje 

notranje bogastvo tako, da se njegova čustva, domišljija in intelekt vzajemno podpirajo, 

sodelujejo in bogatijo med seboj. Pravljice krepijo otrokove notranje moči, da se lažje sooča s 

problemi v družbi. Pomembno je, da otroka opremimo tako, da bo razumel samega sebe, da bo 

lažje živel v družbeni sredini, v katero je vpet.  

Otrokov položaj v družbenem kontekstu lahko ilustrira tudi izraz »šibkejši člen« sistema. 

Šibkejši, ne zgolj zaradi manjše družbene in socialne moči, tudi zaradi večje ranljivosti njegove, 

še ne do konca izoblikovane identitete. Vse to pred otroka, ki je v svojem razvoju zaradi 

različnih razlogov še dodatno obremenjen, predstavlja pravila in kriterije, ki jim je le stežka kos 

(Kobolt, 1997c). 

 

2.2.3.5 Socializacijski pomen pravljice 

Ljudje smo socialna bitja, smo del neke skupnosti. Ustvarjamo skupaj, živimo skupaj, skupaj 

rešujemo probleme, skupaj se veselimo. Otroku moramo dati občutek varnosti, sprejetosti, 

zaželenosti.  

Pravljice prek svojih vsebin socializirajo in učijo, kako se obnašati, vesti, reagirati glede na 

dano situacijo, v kateri se je ali se bo znašel. Otrok tako spozna, da junak prilagaja svoje vedenje 

prostoru in času, v katerem je. Spozna, da se ista oseba lahko drugače vede doma kot v trgovini, 

gledališču, knjižnici, pri zdravniku. 

Pravljice naučijo otroke spoznavati in sprejemati tudi druge in drugačne. Bettelheim (2002) 

navaja, da se otrok nauči verjeti, da se tisto, kar je bilo na začetku videti kot grozeča figura, 

magično spremeni v nenavadno koristnega prijatelja. Pripravljen je verjeti, da neznan otrok, ki 

se ga sprva boji, lahko postane prijatelj. Prav tako lahko prek pravljice vplivamo na sprejemanje 

drugih; na primer v primerih, ko se skupina sreča s posameznikom, ki je razdiralen, rušilen in 

se ga v skupini bojijo ter izogibajo. S pomočjo pravljice skupina začne verjeti, da lahko izvede 

isto čarovnijo ter se spoprijatelji z navidezno neprijetnim likom. 

 

2.2.3.6 Vzgojno-izobraževalni pomen pravljice 

Pravljica vsebuje elemente, prek katerih se otrok vzgaja in izobražuje na njemu primeren in 

razumljiv način. Ob njej si učenec razvija in bogati govor ter si razvija mišljenje in inteligenco. 

Ob knjigi, posebno ob pravljicah, učenec razvija domišljijo in to ga spodbuja k različnim 

oblikam ustvarjalnosti. Posredovanje pravljic za učenca v predbralnem obdobju, ko še ne zmore 

in ne zna samostojno brati, pomeni, da ima ob sebi odraslo osebo, ki mu daje nek poseben status 

in ugodje.  

Učenca uči in vzgaja, čeprav nezavedno prikrito, neprisiljeno in spontano. Nauči ga empatije, 

vživljanj ter identifikacije z ljubimi junaki. Prav tako se posredno in neposredno uči poslušati 

in slišati. Le-te veščine se najlažje naučimo prav s pomočjo pravljic. Pogačnik - Toličič (1992) 

navaja, da v pravljici otrok spoznava posledice neustreznega ravnanja, zlasti nasprotujočega, 
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konfliktnega in zapletenost položajev, v katerih se ljudje v življenju znajdejo ali nahajajo. 

Učenec tako spozna, da življenje ni vedno lahko in da se mora za marsikatero dobrino truditi.  

 

2.2.3.7 Pravljične osebe 

Pomembno vlogo v pravljici imajo pravljične osebe, ki spodbujajo identifikacijo in čustveno 

udeležbo, katera se s pričakovanjem čudeža še veča. Če pogledamo te osebe še natančneje, so 

v pravljici okarakterizirane po zakonu polarnosti, so preproste in imajo eno ekstremno 

poudarjeno lastnost. Niso individualni liki, ampak tipi (pridni, dobri, hudobni, leni …). 

Pravljični liki so ambivalentni dobri ali slabi. Prikazovanje obeh značajskih skrajnosti, meni 

Bettelheim (2002), omogoča otroku, da zlahka dojame razliko med njima in se odloča, kakšen 

bi lahko bil. Polarizacija v pravljicah olajšuje to temeljno odločitev, na katero se upira ves 

učenčev kasnejši osebnostni razvoj. 

Kot piše Zalokar - Divjak (2002), brata Grimm prepoznavata v pravljičnih osebah simbole iz 

učenčevega življenja, ki rešujejo na podzavesten način realnih, grobih stisk, ob čemer učenec 

čustveno, realno, intelektualno, socialno in moralno dozoreva. Pravljico tako doživlja skozi 

samega sebe, skozi svojo osebnost in življenjske vloge, bivanje ter svoj položaj v okolju in 

svetu. Bettelheim (2002) učencu priznava obstoj negativnih čustev, hrepenenj, želja, potreb. V 

pravljičnih likih vidi možnost, da v enem poosebi svoje uničevalne želje, v drugem najde 

zaželeno zadovoljitev, se s tretjim identificira, vzpostavi idealne vezi s četrtim in tako naprej 

glede na svoje trenutne potrebe. 

Učenec v pravljici izživi, kar je v realnosti moralno sporno, v svoji domišljiji nadoknadi 

primanjkljaje in se obenem izogne občutkom krivde in nezaželenim posledicam. 

 

2.2.3.8 Resnica naše domišljije 

Resnica pravljic je resnica naše domišljije. Bettelheim (2002) razlaga, da nič ne škodi, če se 

učenec prepusti svoji domišljiji, saj se na koncu zgodbe s pravljičnim junakom vrne v 

resničnost. S pomočjo domišljije si izpolnjuje želje in tako ureja svoje protislovne težnje. Nova 

odkritja psihoanalize in otroške psihologije razkrivajo, da je lahko učenčeva domišljija nasilna. 

Zaradi tega so začeli pravljice zelo kritizirati. Bettelheim kritike zavrača s trditvijo, da 

nagovarjajo učenčevo notranje duševno življenje in so mu lahko v pomoč. To razloži s 

primerom, ko učenec v pravljici spozna pošast. Takrat se sreča z določenimi občutki. V pravljici 

dobi napotke, kako pošast obvladati. V nasprotnem primeru je ne pozna in ne ve, kako ravnati, 

enako velja tudi za občutke. Vemo, da so občutki groze, strahu in druga neprijetna čustva del 

življenja. Bettelheim še navaja eksperimentalno raziskavo, izvedeno med učenci petih razredov. 

Ta kaže, da se učenec z bogatim domišljijskim življenjem – ki ga pravljice spodbujajo – ko je 

izpostavljen nasilnemu domišljijskemu gradivu, na to izkušnjo odzove z opaznim zmanjšanjem 

nasilnega obnašanja. V omenjeni raziskavi so še ugotovili, da je učenec z revno domišljijo, 

potem, ko so ga opazovali med igro, pri dejavnostih izkazoval veliko akcije in malo razmisleka. 

Učenec z bogato domišljijo je bil bolj strukturiran in ustvarjalen, nagibal se je k temu, da je bil 
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prej verbalno kot fizično agresiven. Pravljice delujejo podobno kot otrokova duševnost; 

pomagajo mu, da se iz vse te domišljije porodijo jasnejše podobe. 

 

2.2.3.9 Vrednote  

 

Bettelheim (2002) v svojih delih pravi, da so pravljice edina književna oblika, ki učenca usmerja 

v odkrivanje lastne identitete in poklicanosti ter mu tudi pokaže izkušnje, ki jih potrebuje za 

nadaljnji razvoj značaja. 

Otrok vrednoti in povezuje pravljična besedila z lastno zunaj besedno izkušnjo prek dveh 

psiholoških mehanizmov ‒ identifikacije in projekcije. Pri prvi gre za proces, v katerem 

ponotranji vedenjske vzorce, norme in vrednote svoje okolice. Otrok se poistoveti s književnim 

likom, ko ugotovi enakost med sabo, svojim življenjem in življenjem književne osebe. Pri 

procesu projekcije pa otrok skozi svojo notranjost projicira svoje notranje impulze, potisnjene 

v podzavest na neko drugo (književno) osebo, z namenom, da bi se lahko s temi impulzi lažje 

boril. Na tak način projicira svoje neprimerno vedenje na pravljičnega junaka in s tem obsodi 

junaka iz pravljice in ne sebe (Kodrigel Aberšek, 2008). 

Pravljice imajo veliki vpliv na otrokovo podzavest in njegovo samopodobo. J. Milčniski in S. 

Pogačnik - Toločič (1992) pravita, da pravljica pomaga otroku, da vzpostavi zdravo čustveno 

ravnotežje, saj se skozi pravljico sreča z določenimi vrednotami, kot so dobrota, pogum, krivica, 

sovraštvo, duhovnost, pravica, ljubezen itd. Otrok lahko prek pravljice razvije občutek za 

moralne vrednote. V zgodbi vidi, da je dobro vedno poplačano, slabo pa je kaznovano. Tako 

skozi pravljice dobi sporočilo, da je treba biti pameten, pošten in dober človek. 

Trden vrednostni sistem je v veliko pomoč pri vzgoji otrok. Če imamo jasno postavljene 

vrednote (učenje, delovne navade, spoštovanje ...) oziroma hiarhijo vrednot, si je za njihovo 

uresničevanje treba dosledno prizadevati. S tem otrok pridobiva boljšo samopodobo, se čuti 

varnega, ljubljenega, sprejetega (Zalokar, 2008).  

V pravljicah pogosto najdemo preprosto izražena vzgojna načela. V njih se kažejo tudi številne 

vrednote in njihova nasprotja (od delavnosti do lenobe, od prijateljstva do zavisti …). Zato 

lahko pravljico uporabimo kot medij za posredovanje določenih vrednot oziroma z njeno 

pomočjo spodbudimo otroke k razmisleku in pogovoru o vrednotah.  

 

2.3 INTERDISCIPLINARNI POGLED NA PRAVLJICO 

Pravljica v sebi vsebuje toliko različnih elementov, da je za njeno proučevanje treba uporabiti 

različne metode, ki vključujejo izsledke in spoznanja iz antropologije, lingvistike, psihologije 

in psihoanalize, zgodovine, etnologije, sociologije, feministične kritike itd. 

V nalogi se bom ukvarjala predvsem s pedagoškim in psihološkim vidikom proučevanja 

pravljic. Vendar je dobro razumeti tudi druge vidike, saj vsak izmed njih združuje različne 

poglede. 

Skozi zgodovino se je pogled nanjo spreminjal in razvijal. Začetek 20. stoletja je pomenil 
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nekako prelomnico. Takrat sta finski teoretik Antiij Aarnej in znanstvenik Stith Tompson 

pričela s tako imenovanim folklorističnim gledanjem na ljudske pravljice. Raziskovala sta 

različne motive in pod-motive v pravljicah, ni pa ju zanimala razlaga in pomen teh motivov 

(Goljevšček, 1991). V drugi polovici 20. stoletja se pojavi zanimanje za formo pravljic. Max 

Lüthi, predstavnik slogovno-literarne teorije, se je osredotočil predvsem na analizo pravljičnega 

stila (Goljevšček, 1991).  

V drugi polovici 20. stoletja so pravljice postale zanimive za psihologe oziroma psihoanalizo, 

ki se je v veliki meri usmerila v raziskovanje vsebine. Sigmund Freud je z njihovo pomočjo 

vpeljal svojo teorijo uma. Medtem je Carl Gustav Jung (1988) analiziral arhetipe v pravljicah. 

Z arhetipi so se ukvarjali tudi Jungovi učenci, katerih glavna predstavnica je Marie Louise von 

Franz, ki so jo zanimali arhetipi žensk v pravljicah. Bruno Bettelheim (2002) je v delu Rabe 

čudežnega: o pomenu pravljic predstavil svojo psihoanalitično teorijo na podlagi ljudske 

pravljice. 

Pravljice so bile zelo zanimive tudi za pedagoge. V 18. in 19. stoletju so jih preučevali z vidika 

vzgoje in socialno-politične funkcije. A mnenje med pedagogi ni bilo enotno. Segalo je namreč 

od popolnoma odklonilnega odnosa, saj so nekateri pravljice razumeli kot ostanek premaganega 

praznoverja, ker naj bi širila nezadovoljstvo s stvarnostjo (Campe, Detmer, K. J. Müller), do 

manj odklonilnih stališč, kjer so ji priznavali moč odkrivanja sveta, ki je zgodovinsko presežen, 

vendar še vedno vzbuja sanjarjenje in ustvarja iluzije (Doderer, Ebert, C. Müller). Eden od 

pedagoških pristopov, ki je pri svojem izvajanju tudi uporabljal pravljico, je geštalt pedagogika. 

Razvila se je sredi sedemdesetih letih 20. stoletja in je uporabila izkušnje, koncepte in metode 

geštalt terapije in geštalt psihologije. Proti koncu 19. in na začetku 20. stoletja sta grški filozof 

Ehrens, ki je utemeljil geštalt filozofijo, in Ferndinad Weinhandlm dala pečat geštalt psihologiji 

z razmišljanjem, da je geštalt več kot zaznamo v posameznih delih in več kot je vsota 

posameznih delov. Tem načelom sledi geštalt terapija, ki sta jo utemeljila Lora in Fritz Perls. 

Njeno glavno načelo je »tukaj in sedaj«, pri čemer gre za izživljanje čustev in občutkov na 

verbalen ter na neverbalen način (Gerjol, 2006, Hufnagel, 2011). 

Med vidnejšimi pedagogi, ki sta preučevala pomen pravljic, sta bila Hilarion Petzold in Albert 

Höfer. Höfer je razvijal religijsko pedagogiko. Pri tem ga je zanimalo, kako se približati jeziku 

in mišljenju otrok. Tako je pri svojem delu prek obravnave biblijskih figur in soočanja z njimi 

prišel do pravljic. V njih je prepoznal predznanstveno obliko globinske psihologije (Hufnagel, 

2011). Odkril je, da se skriva v pravljicah, prav tako kot v Svetem pismu in v modrostih starih 

ljudstev, podoben izvor človeške usode, arhetip nezavednega in ustvarjalna pripovedna moč ter 

človekoljuben namen (Höfer, 2011).  

 

2.3.2 Psihoanalitični pogled na pravljico  

V zgodovini raziskovanja in študij pravljic je bil psihološki pogled nanjo eden najprodornejših 

načinov. Teorije o psihološkem pomenu in vrednosti izhajajo iz teze, da so simboličen izraz 

človeškega uma in čustvenega doživetja. Na podlagi tega izhodišča so označene kot simbol 

notranje izkušnje, ki omogoča vpogled v človeško vedenje.  
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Že pred Freudom so se nekateri psihologi ukvarjali s pomenom pravljic in v njih iskali 

psihologijo etičnih kultur, ki so jih poskušali usmeriti zlasti v primitivne narode, vendar je 

psihološki pristop k pravljicam zaznamovala Freudova psihoanaliza in druge psihoanalitične 

teorije 20. stoletja. Freud je trdil, da tako pravljice kot sanje uporabljajo simbole za izražanje 

konfliktov, bojazni, zatrtih želja, ki so v nezavednem in so hkrati vrata do nezavednega.  Menil 

je, da se v pravljicah srečamo z arhaičnim prajezikom simbolov, ki nas popelje v čas 

predindividualnega, to je pred nastankom osebnih izkušenj in osebne zgodovine (Goljevšček, 

1991). V pravljicah in v sanjah je odkril prikaz svoje teorije uma. S simboličnim jezikom si je 

psihoanalitično razlagal latentne in skrite vsebine uma. Freud se je bolj  ukvarjal z religijami in 

miti, pravljice pa so bolj podrobno preučevali njegovi nasledniki, ki so se s številnimi 

psihoanalitičnimi študijami poglobili v ljudske pravljice in skozi njih razvijal različne vidike na 

podlagi Freudove teorije (Goljevšček, 1991).  

Jung kot naslednji predstavnik psihoanalitičnih šol se je tudi v veliki meri ukvarjal s 

pravljicami. Pri svojem preučevanju je izpostavljal kolektivno nezavedno kot zalogo podob 

vsega človeštva. Simbolični jezik mitov, pravljic in sanj je interpretiral kot brezčasno 

simbolično obliko in jih poimenoval z arhetipi. Arhetipi so po njegovo univerzalni simboli, ki 

prikazujejo načine za preoblikovanje in razvoj osebnosti. Jung je trdil, da je arhetipski svet v 

človeku večen. Lik potujočega mističnega ali pravljičnega junaka, ki se bori za zaklad, naj bi v 

resnici bil simbol za potovanje duše, ki išče svojo notranjo integriteto in mesto v stvarnosti ter 

se bori za izpolnitev svojih možnosti. Zaklad, s katerim je junak na koncu svoje poti nagrajen, 

je simbol za celovito osebnost (Goljevšček,1991).  

Privrženci Jungove šole so ugotavljali, da imajo otroci radi pravljice, ker so v začetku svojih 

razvojih stopenj še vedno zelo blizu kolektivnemu nezavednemu. Klasično delo Jungove 

analize pravljic je moč prepoznati v arhetipski študiji Marie Louse von Franz. V svojih delih 

obravnava razvoj posameznika, zlasti ženski arhetip. V pravljicah je našla najosnovnejši in naj- 

čistejši izraz kolektivnega nezavednega, ki ponuja jasno razumevanje osnovnih vzorcev 

človeške psihe (Franz, 1995). Jungovo delo nadaljuje tudi psihoterapevtka Verena Kast, ki 

meni, da pravljice govorijo v jeziku simbolov in slik. Z branjem lahko v njihovih slikah in 

simbolih bralec prepozna podobe iz lastne psihe (Kast, 2000).  

Nekateri psihoanalitični avtorji so mnenja, da imajo pravljice pomembno in pozitivno vlogo v 

psihološkem razvoju otroka. Prepoznavajo jo ne samo kot terapevtsko sredstvo v klinični 

praksi, temveč kot literaturo, ki mora biti del vsake otroške izkušnje. Otrok se iz pravljic lahko 

nauči, kako premagati psihološke konflikte in s tem zrasti v novo fazo razvoja. Z njihovo 

pomočjo lahko simbolično razume procesa zorenja.  

Med prvimi psihologi, ki so pravljico vključili v svojo psihološko prakso, je bil Bruno 

Bettelheim. S tem je dal pomemben prispevek prepoznavanju pomena pravljic za razvoj otroka. 

Izhajal je iz predpostavke, da so eksistenčne drame, v katerih se otrok podzavestno sooča s 

svojimi problemi in željami, pot k odraslosti. Pomembno vlogo v Bettelheimovi analizi igra 

ojdipov konflikt in sorodstvena tekmovalnost. Bettelheim je pri svojem delu uporabljal 

predvsem ljudske pravljice, saj naj bi model, ki ga vsebuje ljudska pravljica, omogočal, da lahko 

otrok na simbolni ravni izživi svoje notranje probleme. Prav tako razume pravljice kot pogled 
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v globlji smisel življenja (po Blaži, 2006a). Po Bettelheimovem prepričanju omogočajo 

otrokom tudi srečanje s kolektivnim nezavednim, s čimer se približuje Jungovi arhetipski teoriji 

in njegovim pogledom na pravljice (Razpotnik, 2000). 

Tudi Andre Favat jih je pri svojem delu uporabljal v psihološki namen. Ugotovil je, da otrokom, 

ki so stari med šest in osem let, ustreza vsebina in oblika klasičnih pravljic. Tovrstne pravljice 

ustrezajo svetu, kot si ga otroci v tej dobi zamišljajo, saj na tej stopnji razvoja verjamejo v 

magično povezavo misli in stvari, sprejemajo nežive stvari kot žive, spoštujejo avtoriteto v 

obliki pravičnosti in stroge kazni, razumejo vzročnost, ne razlikujejo sebe od zunanjega sveta 

in verjamejo, da se lahko predmeti prestavljajo po njihovih željah (Zipes, 2006b).  

2.3.3 Terapevtska vrednost pravljice  

Pravljica se začne tam, kjer je otrok v danem obdobju svojega življenja in kjer bi brez pravljice 

tudi obstal. Če se počuti zavrnjenega, ponižanega, samega, mi pa želimo, da prek pravljice 

spremeni svoje mišljenje, jo mora velikokrat slišati, da ji lahko verjame in njeno optimistično 

perspektivo sprejme v svoje doživljanje sveta. Tako šele po večkratnem poslušanju iste vsebine 

in če ima dovolj časa ter priložnosti, da se z njo ukvarja, izkoristi to, kar mu pravljica ali zgodba 

ponuja za razumevanje samega sebe in lastnih izkušenj v svetu. Otrok mora svoje notranje 

procese pozunanjiti, če jih hoče vsaj za silo razumeti, kaj šele nadzirati. Oddaljiti se mora od 

vsebine svojega nezavednega in ga videti kot nekaj zunaj sebe, da ga lahko do neke mere 

obvlada. Nekateri nezavedni pritiski se lahko pri otroku sprostijo z igro, a pri mnogih to ni 

mogoče. Preveč so zapleteni in protislovni ali preveč nevarni in čustveno nesprejemljivi. 

Poznavanje pravljic je otroku v veliko pomoč. Dejstvo je, da otroci igrajo pravljice, toda šele 

potem, ko dobro poznajo zgodbo, ki si je sami nikdar ne bi mogli izmisliti (Bettelheim, 2002). 

 Hindujci so pravljico kot pomoč in terapevtsko sredstvo poznali že pred mnogimi leti. V 

zadnjem obdobju pogosto zasledimo različne avtorje s področja psihologije in pedagogike, ki 

v svojih člankih in delih poudarjajo njeno pomembnost v določenem človekovem obdobju. 

Tako trdi tudi S.Toličič (1992), ki pravi, da ima pravljica lahko terapevtsko vrednost. 

Terapevtska vrednost se skriva v terapevtskih zgodbah. Te je v svoji knjigi Pravljice, ki so 

otrokom v pomoč (Ortner, 1995) najlepše predstavila otroška in mladinska psihologinja 

Gerlinde Ortner. 

Ko razmišljamo o učinkih, konceptih in korakih terapevtskih zgodb, moramo zelo dobro poznati 

pravila, ki so njihov sestavni del. Kako mora biti sestavljena terapevtska zgodba, nam razkrije 

Doris Brett, ki poudarja zelo pomembnih 11 pravil (Kucler, 2002): 

1. Razmislimo o problemu, ki je nastal; postavimo se v otrokov položaj in se skušajmo 

približati njegovemu načinu odzivanja. 

2. Razmislimo o sporočilu zgodbe. Rešitev naj vsebuje praktično socialno področje in 

spoznanje, da čas celi vse rane. 

3. Junak naj ima otrokove značilnosti, kar omogoča poistovetenje. 

4. Junak naj ima otrokovo moč – spomnimo ga nanjo. 
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5. Napetost, ki jo čuti otrok, prenesemo v zgodbico in počasi preidemo k rešitvi. 

6. Pustimo širok spekter odzivov, saj bomo le tako lahko ugotovili, kje so točke, kjer ima 

otrok bistvene probleme. 

7. Če otrok komentira ali sprašuje, se odzovimo. Tako bomo spoznali njegovo miselnost. 

8. Če ne vemo, česa je otroka strah, ga vprašajmo na posreden način, npr. »Kaj misliš, kaj 

je mučilo Ano?« 

9. Če rešitev iz zgodbe ne bo pomagala, se vrnimo do točke, kjer se je zapletlo. Pustimo 

otroku, da nam pomaga. 

10.  Zgodba naj bo enostavna, izbor besed prilagojen otroku. 

11.  Ni nujno, da je zgodba popolna – napako lahko popravimo. To ne bo zmanjšalo 

pozitivnega vpliva na otroka. 

Pri vsem tem je zelo pomembno tudi to, da mora pripovedovalec globoko čutiti z otrokovim 

svetom in videti stvari z otrokovimi očmi. Spustiti se na njegovo raven doživljanja in 

razumevanja predstavlja in je odraslemu ena najtežjih stvari, saj je v določenih »višjih« 

okvirjih, ki njemu kot odraslemu tega »ne dovoljujejo«. Resnica se skriva nekje vmes. Nekateri 

nočejo, nekateri ne znajo, nekateri ne zmorejo. Zato terapevtske zgodbe pomagajo tudi staršem, 

da lažje spoznavajo in razumejo svoje otroke in se jim približajo. Pomembno je, da na koncu 

tako otroci kot starši enako doživljajo in razumejo ter si razlagajo, da je: »Strah od znotraj 

votel, od zunaj ga pa nič ni.« 

 

2.3.4 Psihoterapevtska vrednost pravljice 

Pravljice se vse pogosteje uporabljajo kot ena od metod psihoterapije pri zdravljenju otrok. Pri 

tem lahko uporabljamo že obstoječe, ki ponujajo odgovore na problem, ali pa zgodbe in 

pravljice, ki jih pripovedujejo in ustvarjajo otroci sami in skozi njih prepoznavamo njihove 

težave. Otroka lahko skozi pravljice postavimo v različne situacije in s tem izzovemo odzive 

na različne situacije v njegovem življenju. Pravljico pri tem uporabljamo kot sredstvo krepitve 

moči, s pomočjo katere lahko spreminjamo obstoječa prepričanja in poglede na težave. V 

svojem bistvu predstavlja simbolni konflikt, ki se ujema s problemom otrok. Z vživetjem v 

glavnega junaka oziroma »heroja« se vzpostavi nova identifikacija, saj lahko tako ponotranji 

nekatere zmožnosti in uporabnosti, ki jih imajo junaki v pravljicah, in s tem lahko spremeni 

svoje vrednote. 

Terapevtsko vrednost dela s pravljico so v veliki meri izkoriščali tudi psihoterapevti. Glavni 

predstavniki te usmeritve so bili: Bruno Bettelheim, ki je raziskoval psihološki pomen pravljic 

in v njih je prepoznaval možnost za premagovanje notranjih bojev, ki spremljajo odraščanje in 

integriranje osebnosti; Verena Kast, pri svojem delu izhaja iz jungovske psihologije in 

pravljice uporablja pri terapiji za reševanje otroških strahov, simbiozo, družinske konflikte, 

odnose in iskanje poti do avtonomije ter življenjske sreče, in Regine Lückel, ki je pravljico 

uporabljala v geštalt terapiji.  
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2.3.4.1 Pristop Bruna Bettelheima  

Bettelheim je v svojem delu raziskoval psihološki pomen pravljic. V njih je iskal možnost za 

premagovanje notranjih težav in bojev, ki spremljajo odraščanje in povezovanje osebnosti v 

širše okolje. Z njihovo pomočjo je razlagal otrokovo duševnost. Menil je, da so učinkovite prav 

v vsebini, ki v simbolični obliki uteleša notranje psihološke pojave. Svojo psihoanalitično 

teorijo je predstavil na modelu ljudske pravljice. Govorico pravljic je razlagal s pomočjo 

simbolov, ki predstavljajo nezavedno vsebino in nagovarjajo človeško zavestno in nezavedno 

duševnost. V njih je odkrival posebne modele za sublimacijo slabih teženj in fantazijsko 

zadovoljitev teh, ki so primerne za otroke, ki še nimajo zavestnega nadzora nad svojim onim. 

Na Bettelheima je močno vplival S. Freud, kar je razvidno iz psihoanalitičnega pristopa. Vendar 

pa se v razlagi strukture ljudske pravljice prepozna Jungovo arhetipsko popotovanje: odhod od 

doma, preizkušnje in varno vrnitev domov. 

Bettelheim se je v svoji analizi osredotočil na manjše število najbolj znanih ljudskih in 

Grimmovih pravljic z utemeljitvijo, da so dostopne in priljubljene. Model ljudske pravljice po 

njegovem mnenju omogoča vpogled v globlji smisel življenja, saj predstavlja skoncentrirane 

človeške izkušnje, prečiščene skozi ustne in pisne različice. Struktura modela ljudske pravljice 

ima odhod od doma, preizkušnje in varno vrnitev domov, kar spodbuja soočanje s težavami in 

je za tak vidik psihoanalize, ki jo uporablja Bettelheim, primerna teorija, hkrati pa so pravljični 

liki usmerjeni v prihodnost, oboje pa omogoča osebno rast in razvoj. 

Primernost pravljic za otroke je Bettelheim utemeljeval z naslednjimi argumenti (Bettelheim, 

2002):  

 Zgodbe v pravljicah se odvijajo v skladu z otrokovim razmišljanjem in doživljanjem 

sveta, ki je vse do pubertete animalistično, saj v tej dobi verjamejo, da prav tako kot v 

pravljicah oživijo tudi nežive stvari.  

 Vsebinsko je strukturirana v skladu z otrokovim doživljanjem sveta. Pravljice se 

začnejo realistično, po navadi z nekoliko problematično situacijo. Na začetku glavni 

junak zabrede v hude nevarnosti. Nato se prepusti svojemu obupu ali pa se skuša izogniti 

strašni usodi s pobegom. Vendar na koncu pride sreča in zadovoljitev kot končna 

tolažba. Podobno poteka otrokovo življenje, kjer je v začetku vse lepo in dobro, a kmalu 

sledijo razni zapleti in težavne situacije, ki nastajajo z razvojem. Otrok se odzove 

podobno kot pravljični junak s poskusom bega iz težavnih situacij. V tolažbo mu je 

misel in obljuba, da ne bo nikoli zapuščen. Sreča in zadovoljitev sta tudi za otroka 

končna tolažba. 

 Pravljica izhaja iz otrokovega psihološkega in čustvenega stanja. Otrok v veliki meri 

dojema svet črno-belo in ne pozna vmesnih stopenj, zato je polarnost v pravljicah blizu 

njegovemu dojemanju sveta.  

 Otroke (in druge bralce) nagovarjajo v jeziku simbolov, ki vodijo v globine duševnosti, 

v področje neozaveščenega in nezavednega. Skozi svojo pripovedno moč pomagajo 

odgovarjati na otrokova pereča vprašanja, ki se jih zave, ko posluša zgodbo. Z 
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razumevanjem tega, kar ga je begalo, se mu poraja občutek varnosti. Ta mu omogoči 

razvoj racionalnega pogleda na svet. Skozi to (delno izmišljeno) varnost otrok razvija 

občutek zaupanja v življenje, ki ga potrebuje, da lahko zaupa samemu sebi. 

Samozaupanje potrebuje, da se nauči reševati življenjske probleme z lastnimi 

razumskimi zmožnostmi, ki se postopno razvijajo. 

Bettelheim v svojem delu (2002) zatrjuje, da pravljice otroku pomagajo pri razumevanju sebe, 

sveta, pri težavah odraščanja, da vzgajajo in spodbujajo razvoj, saj nagovarjajo njegovo 

notranje duševno življenje, odkrivajo najgloblje nezavedne želje in bojazni ter načine, kako jih 

uresničiti oziroma premagati. Z njihovo pomočjo spoznajo način, kako se spopasti s pošastjo. 

Spoznajo, da so na koncu hudobneži kaznovani, s čimer je povrnjen red v pravljici, kar daje 

otroku občutek varnosti. Notranje procese, ki jih občuti, pa se jih ne zaveda, nadzoruje tako, da 

jih projicira na pravljične like, saj so notranji boji v pravljicah pozunanjeni in prikazani 

simbolično. V njih lahko otrok izživi svoja protislovja, saj lahko v enem liku poosebi svoje 

uničevalne želje, v drugem najde zaželeno zadovoljitev, se identificira s tretjim, vzpostavi 

idealno vez s četrtim in tako naprej glede na svoje trenutne potrebe. Bettelheim ugotavlja, da 

otrok lahko v domišljiji prek identifikacije s pravljičnim junakom nadomesti resnične ali 

namišljene pomanjkljivosti lastnega telesa, saj v pravljicah pomaga junaku telo opravljati 

čudežna dejanja. 

Pravljice nakazujejo rešitev za številne težave, toda nikoli je ne ponudijo oziroma izrečejo. 

Otrok mora odgovore na rešitev težav najti sam. Pravljična zgodba v domišljijski in simbolni 

obliki prikazuje bistvene stopnje odraščanja in doseganja neodvisnosti. Pravljični junak lahko 

najde samega sebe le, če odide v svet. Ko bo to storil, bo našel tudi drugega človeka, s katerim 

bo lahko živel dolgo in srečno, ne da bi moral še kdaj občutiti tesnobo pred ločitvijo 

(Bettelheim, 2002, str. 17). V pravljicah so psihološke krize odraščanja domišljijsko olepšane 

in predstavljene simbolno. S fantastičnimi simbolnimi podobami pomagajo otroku reševati 

ojdipske in druge konflikte, ki jih doživlja in mu pokažejo, kako naj se z njimi spopada in z 

njimi živi. V domišljiji otrok uživa v ojdipskih zadovoljitvah. Ker se to dogaja v pravljici, nima 

občutka krivde in ni prestrašen. V resničnosti pa ostaja v dobrih odnosih s svojimi starši, saj se 

mu z branjem pridružijo na domišljijskih popotovanjih. S svojo zgodbo so pravljice lahko 

pomemben dejavnik pri otrokovi socializaciji in moralni vzgoji. Zlo in dobro, ki sta v pravljici 

prisotna, ustvarjata moralni problem, za njegovo razrešitev se je treba boriti. Otrok to razume 

in se samostojno identificira z junakovimi notranji ali zunanji boji, kar mu vceplja občutek za 

moralo. 

Pravljice so naravnane v prihodnost, a hkrati usmerjajo otroka k temu, da se odpove svojim 

željam po otroški odvisnosti in zaživi samostojno. Predstavljajo zabavo, hkrati pa mu govorijo 

o njem samem in pospešujejo razvoj njegove osebnosti. Gre za psihološki prispevek k 

njegovemu notranjemu dozorevanju. Bettelheim meni, da pravljice v domišljijski obliki 

pripovedujejo, od česa je odvisen proces zdravega človeškega razvoja, in otroka spodbujajo k 

sodelovanju v tem procesu. Otroka usmerjajo v odkrivanje lastne identitete, poklicanosti in mu 

pokažejo, katere izkušnje potrebuje za nadaljnji razvoj značaja. 

Za uspešno uporabo pravljice pri terapiji in pri samoterapiji Bettelheim predlaga njeno 
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večkratno poslušanje. To omogoča, da otrok globlje premisli besedilo in se tako lahko globlje 

potopi v pravljični svet tertako na svoj način pripoveduje o pravljici in izraža proste asociacije, 

ki jih pravljica sproža. Poustvarjanje pravljične zgodbe je lahko s pomočjo igre ali pa z metodo 

likovnega ustvarjanja. S tem otrok v polnosti izkoristi to, kar mu zgodba ponuja. 

  

2.3.4.2 Pristop Verene Kast  

Verena Kast, ki pri svojem delu izhaja iz jungovske psihologije,pravljice uporablja pri terapiji, 

s čimer pomaga reševati otroške strahove, odnose, družinske konflikte in najti pot do 

samostojnosti ter življenjske sreče. Z njihovo pomočjo pomaga odkrivati posameznikove 

sposobnosti in talente. Po Vereni Kast (1999) pravljice govorijo v jeziku simbolov, v katerih so 

zgoščene stoletne izkušnje, ki pomagajo razumeti, da imajo individualne življenjske težave 

vselej tudi eksistencialno kolektivno plat. Pri primerjavi sanj in pravljic avtorica ugotavlja, da 

so si po motivih podobne. Pogosto se lahko na osnovi sanj najde lastna pravljica, kar še bolj 

poveže analizanta (oseba, ki jo analizira) s terapevtom. Pri natančnejši primerjavi Verena Kast 

odkriva, da imajo pravljice za razliko od sanj strukturo in so čustveno bolj oddaljene, zato 

analizant lažje spregovori o pravljici kot o svojih sanjah, s čimer potrjuje primernost omenjene 

literarne vrste za terapijo. 

V. Kast (1999) učinkovitost pravljic pri terapiji utemeljuje z naslednjimi ugotovitvami: 

 So posebne vrste zgodb zaradi nepričakovanih čudežnih zasukov, ustvarjalnih rešitev in 

pripovedne tradicije, iz katere izhajajo.  

 Govorijo v jeziku simbolov, slik, podob. Ko se posameznik prepusti pravljici, se vživi v te 

simbole, slike, podobe, ki nagovarjajo njegove podobe, njegove predsodke, občutke, 

domišljijo ter čustva. Ponujajo prostor za domišljijo, umetnost, simbolno življenje. V tem 

pravljičnem prostoru poteka interakcija, ki je terapevtski proces. Pravljica v tem vmesnem 

prostoru nagovarja človeka, njegov individualni obstoj in ga opozarja, da so njegovi 

problemi dejansko tudi kolektivni eksistencialni problemi intako terapevtsko delujejo na 

imaginarni ravni. 

 Imajo enostavno strukturo. Na začetku je problematična situacija, ki je splošni človeški 

problem, temu pa sledi reševanje problema, ki je hkrati tudi model, kako je možno problem 

rešiti. 

Pri terapiji V. Kast (1999 ) uporablja različna pravljična besedila od Andersenovih, bratov 

Grimm, pravljic iz severnega morja, pravljic 1001 noči. V pravljicah junaki predstavljajo model 

figur, ki s svojim vedenjem vzdržijo v težavnih položajih in najdejo pot, s katerimi težavo rešijo. 

Kot taki so zato lahko simbol za človeško držo v določenem položaju. Njihovo ravnanje pa je 

lahko vzorec za rešitev težav. Iz tega izhaja, da človek podobno kot pravljični junak gre skozi 

razvoj, pri čemer pri obdelavi pravljice posredno dela na lastni življenjski situaciji. 

V. Kast (1999) terapevtsko uporablja pravljico pri individualnem in skupinskem delu. Pri 

skupinskem delu s pravljico govori o terapevtskem procesu znotraj skupine, kjer se pravljica 

predela kot celota zaradi procesa problemskih rešitev, ob čemer se osvetlijo različne variante 
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nekega problema. Hkrati pa je neke vrste izhodišče za igro, vizualizacijo ali poglobljeno 

psihološko delo. Izhajajoč iz praktičnega primera po Kastovi, udeleženci skupinsko delo s 

pravljico označujejo za nevsiljivo, saj prek podob in slik lahko pridejo do samega sebe. Skozi 

pravljico so lahko izrazili konflikt in ostali na ravni pravljice. Večina je imela občutek, da so 

pri težavah, naredili korak naprej. 

Pri individualnem delu s pravljico se V. Kast osredotoča na analizantovo najljubšo pravljico 

(pravljice) iz otroštva, pri čemer meni, da le redko ena sama izraža kompleksno strukturo 

problema. Pravljica, ki se je posameznik spomni, kaže na en ključni problem, pri čemer je ob 

tem treba poznati tudi okoliščine iz otroštva, hkrati pa razumeti obdobje, v katerem se 

posameznik nahaja, saj le tako lahko pomaga pri rešitvi tega ključnega problema. Če je 

najljubših pravljic več in so različne, je treba odkriti podobnosti in pri tem ohraniti prožnost ter 

domišljijo. Hkrati pa se najljubša pravljica nanaša na posameznikova hrepenenja in želje ter ga 

vodi k temu, kar bi lahko postal. 

V primerih, ko se posameznik spomni le posameznega motiva v pravljici ali pa motivov 

različnih pravljic, V. Kast (1999) priporoča, da analizant zbere pomembnejše motive in jih 

uporabi za izhodišče pri pisanju nove (svojo) pravljice. Pri tem mora upoštevati vse vidike 

dobre pravljice: začetek, kjer se vse zaplete, čudežnost, ki pripomore, da se naloga reši, in 

srečen konec. Taka struktura analizanta vodi in mu hkrati omogoča, da njegova domišljija in 

simboli ostanejo znotraj pravljičnih meja. Na tak način si odpre pot do svojega nezavednega, 

pri čemer s pomočjo identifikacije in razvijanja lika glavnega junaka nakaže, katere njegove 

potrebe so v ozadju. Hkrati ga to motivira, da jih ne živi samo v domišljiji, temveč jih integrira 

v življenje. Ob pomoči simbolov spozna, da so težave, s katerimi se sooča, splošne, s čimer 

svojo težavo relativizira.  

Pravljice imajo možnost, da osvetljujejo težavo in hkrati tudi nakažejo način, kako jo premagati 

oziroma rešiti. Zato se lahko uporabljajo v terapevtske namene. Pri tem je pomembno, da 

terapevt pozna pravljično besedilo, simbole v njem, katere temeljne vidike nagovarja, kaj se v 

kontekstu lahko pojavi. Skozi poznavanje ozadja analizanta mora prepoznati ustrezen trenutek, 

ko lahko ponudi pravljico, s katero omogoča podoživljanje, ustvarjanje slik, razvijanje notranjih 

podob in s tem čustev. Bolj ko si analizant lahko predstavlja podobe, več domišljije si razvija 

in manj je ujet v realnost, zaradi česar ima večje možnosti za spreminjanje sebe in svojega 

življenja.  

V primeru, ko terapevt ob ustreznem trenutku ponudi pravljico analizantu, se začne njuno 

ločevanje ter s tem intenziviranje terapevtskega procesa. V trenutku, ko je bila uspešno 

uporabljena v terapiji, se težišče od terapevta prenese na pravljico. Središče postane pravljica 

in na posreden način analizant začne reševati svoj problem. Ko govori o slikah in simbolih v 

njej, dejansko govori o svojih čustvih in doživljanjih. Terapevt ne nakaže rešitve, temveč 

analizant s pomočjo identifikacije s pravljičnim junakom in občutenjem poguma, ki izhaja iz 

pravljice, ve, da lahko nekaj razreši. Pri večini primerov je opaziti, da s pomočjo opisanega 

načina analizant prenese tudi več domišljije v svoje življenje.  
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2.3.4.3 Pristop Regine Lückel 

Regine Lückel je terapevtka integrativne psihoterapije in pedagoginja, ki uporablja pravljice v 

integrativni geštalt terapiji. Integrativna geštalt terapija vključuje elemente behavior terapije, 

psihoanalize in geštalt terapije, s čimer se omogoča kompleksnejši uvid in širše možnosti 

delovanja. Regine Lückel pri terapiji uporablja pravljice in jim pripisuje pomembno vlogo. 

Pravljice so po njeno ogledalo, v katerem se vidi klientova sedanja situacija kot obče človeška. 

Ko se jim prepusti , začne sanjati pradavne kolektivne sanje in v sanjah določene vidike lastne 

pravljice. So sprejemnik, ki ga klient zapolni s svojimi projekcijami, pri čemer so nosilci 

projekcij pravljične osebe, razumljene kot skoraj prazne figure, ki se napolnijo s psihično 

vsebino bralca (Lückel, 1990).  

R. Lückel (1990) pri svoji metodi izhaja iz geštalt pristopa in meni, da celo življenje predstavlja 

ozadje sedanjega trenutka. Po geštaltu je človek telesna in duševna celota, zato se oseba, na 

kateri se izvaja terapija, v ozadju srečuje s svojim življenjem v celoti, v ospredju pa s seboj. V 

tem konceptu Lückelova prepozna idealno izhodišče za uporabo pravljic v terapijskem procesu. 

Klient prevzame vlogo iz pravljice, s čimer prek telesa izraža tudi svoja čustva, sebe doživlja v 

dejavnosti, fantazijah, igrah, mislih in se doživlja kot telesno-duševno celoto. Pravljična oseba, 

v katero se pretvori, predstavlja to, kar on sam v tistem trenutku je.  

Pri svojem delu R. Lückel uporablja klasične pravljice, ki jih izbere sama ali jih izbere klient. 

Dopušča mu, da pravljico v terapijskem procesu razvije po svoje. Zanjo je pomembno, kako 

klient v danem trenutku prevzema figuro iz pravljičnega besedila in na kakšen način se do konca 

odigra njegova usoda. Pravljične osebe razume kot skoraj prazne figure, ki se napolnijo s 

psihično vsebino klienta, ki jih interpretira iz svoje zgodbe.  

R. Lückel (1999) uporablja pravljico pri skupinski in individualni terapiji. V pomoč ji je zlasti 

tam, kjer je posameznik ali skupina blokirana, in zlasti takrat, ko ne more drugače pristopiti k 

njihovim trenutnim situacijam. Z metodo igre vlog ali pa z razvijanjem domišljije spodbudi 

klienta v identifikacijo s pravljično osebo, kar mu omogoča, da se izrazi in do neke mere tudi 

integrira vanjo. Uporablja vse možne oblike geštalt terapije, kot so vroči stol, psihodrama in 

tehnika dnevnega sanjarjenja. 

Pri tem izvaja geštalt terapijsko delo s pravljico skozi tetrazični proces (Lückel, 1990a): 

 Inicialna faza - fizično zaznavanje in sprejemanje pravljice. 

 Faza akcije/delovanja - pride do identifikacije in dialoga. Klient izživi in doživi občutke, 

čustva in deluje kot celota. 

 Faza integracije - klient novo izkušnjo predeluje v odnosu z vsem svojim življenjem. 

 Nova orientacija - spremembe, ki so posledica novih izkušenj, klient vključi v svoje 

življenje.  

Pravljica v terapijskem procesu klientu omogoča, da se poveže s svojimi neznanimi občutki, 

čustvi ali naknadno doživi nedostopne dogodke. Klient v pravljični zgodbi išče situacijo, ki 

odgovarja njegovemu trenutnemu občutenju oziroma nerazrešeni situaciji, da se z njo sooči.  

Načini dela s pravljicami po Kastovi, Bettelheimu in Lückelovi so si do neke mere podobni in 
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se do neke mere dopolnjujejo. Vsi poudarjajo, da je za prave rezultate potrebno večkratno 

poslušanje, predstavljanje, z različnimi tehnikami poglabljanje in podoživljanje pravljične 

zgodbe ter identifikacija, ki hrani simbole za težavo in hkrati tudi spodbudo za zavedanje le-te, 

zorenje, rešitev in rast. Po njihovem mnenju mora biti svetovalec, terapevt odziven in 

fleksibilen. Pri poglabljanju doživetja, predstavljanju in identifikaciji vsi uporabljajo verbalno 

izražanje, Bettelheim in Kastova pa dodajata še igro in likovno ustvarjanje. 

Psihoanaliza, katere pomembne predstavnike smo predstavili v zvezi z uporabo pravljice pri 

terapiji, je imela zelo pomemben vpliv na razvoj socialne pedagogike, ki je pomembna pri delu 

z otroki s čustvenimi in z vedenjskimi težavami v šoli.  

 

2.4. SOCIALNOPEDAGOŠKA INTERVENCIJA 

Socialna pedagogika je sorazmerno mlada veda, nastala je z razvejanim razvojem pedagoškega 

in socialnega dela, še zlasti na področju vzgojnega dela z mladimi s težavami v socialni 

integraciji. Socialni pedagogi se v večini evropskih držav ukvarjajo s koherentno integracijo 

teoretskih osnov in praktičnih izpeljav na področju vzpodbujevalnega, usmerjevalnega, 

korektivnega, suportivnega in socio-terapevtskega dela s posamezniki in skupinami, katerih 

individualni in socialni razvoj je depriviligiran, ogrožen, stigmatiziran ali kako drugače oviran 

(Kobolt, 1997a). Socialni pedagog je na nek način umeščen med širši družbeni vidik 

razumevanja in poskusov spreminjanja le teh ter individualni vidik posameznika, s katerim dela. 

Grünfeld (1997) pravi, da je glavna naloga socialnega pedagoga, da integrira hendikepirane, 

razvojno prizadete, motene, socialno prizadete, socialno iztirjene, marginalne posameznike ali 

skupine v širšo socialno skupnost. Pri tem se giblje v smeri pomoči posamezniku pri razvojnih 

procesih, v smeri emancipacije, osebnostne in socialne integracije. V šoli je socialni pedagog v 

pomoč učitelju, da ta svojo vzgojno-izobraževalno vlogo opravi čim uspešneje. Socialni 

pedagog na centru za socialno delo posega tudi v okolje, s čimer naj bi prispeval k ustvarjanju 

pogojev za socialno integracijo otroka.  

Socialna pedagogika se je v začetku zgledovala po načelih tipološkega razvrščanja (npr. 

čustvene motnje, vedenjske motnje, motnje storilnosti, osebnostne motnje ipd.). Tako so se 

oblikovale različne tipološke skupine, za katere je socialna pedagogika iskala ustrezne metode 

vzgojnega in/ali terapevtskega poseganja. S poudarjanjem socialne umeščenosti, povezav in 

odnosov, ki na nek način botrujejo nastajanju težav otrok v socialni integraciji, se je pozornost 

socialne pedagogike premaknila od obravnavanja primanjkljajev k močem oziroma podpornim 

mehanizmom, ki jih ima otrok, k strategijam, ki nudijo pomoč, k socialnim mrežam, ki lahko 

prispevajo k preseganju motenj pri socialni integraciji (Kobolt, 1999).  

Socialna pedagogika je od drugih disciplin prevzela nekatere teoretične koncepte (Kobolt, 

1997a): psihoanalitični, humanistični, komunikacijski in interakcijski koncept, sistemsko 

razumevanje, skupinsko dinamični koncept ter koncept skupinskega in skupnostnega dela. 

Koncept socialnopedagoške diagnostike Alenka Kobolt opredeli v sedmih točkah (Kobolt, 

1999): 
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1. Diagnostično delo na področju težav v socialni integraciji upošteva različne dejavnike. 

Najpomembnejši so vedenje posameznika, njegovo doživljanje in evalvacija množice 

različnih socialnih stikov, ki jih skozi diagnostično delo kvalitativno, interpretativno in 

kvantitativno oceni ter pri tem upošteva posameznikove potrebe in razvojne usmeritve. 

2. Sistemi, s katerimi je posameznik povezan, se nenehno spreminjajo in se izražajo v 

vselej novih zvezah in pojavih, zato je diagnostiko potrebno izvajati kot proces. 

3. Diagnostika služi namenu le, če ji sledi pomoč oziroma poseg. Hkrati to ne sme biti 

proces, ki bi ožigosal obravnavnega in s tem poslabšal njegov položaj. Zato je 

opredeljena kot način, kjer strokovnjak ne odloča, opisuje, kategorizira in se ne 

opredeljuje o primeru. Diagnostika je tisto, kjer strokovnjak deluje, išče razumevanje in 

opredeljuje ukrepe skupaj s primerom. Poudarjeno je aktivno sodelovanje v procesu 

razumevanja, kar posredno potrdi pomembno vlogo samo-predstavitve. 

4. K razvoju rekonstruktivnega – hermenevtičnega razumevanja so vodili naraščajoča 

profesionalizacija socialne pedagogike, zahteva po individualiziranem načrtovanju 

pedagoškega dela, supervizija in teoretična usmeritev v življenjski prostor. 

5.  Socialnopedagoško delo se opravlja v različnih ustanovah (vrtci, šole, vzgojni zavodi, 

centri za socialno delo, različni podporni projekti in drugo). Pomembno postane 

vprašanje organizacije in zmožnost ustanove, kjer se socialnopedagoško delo opravlja, 

da udejani posege, ki so bili z diagnostičnim opredeljevanjem spoznani kot nujni in 

potrebni za izboljšanje otrokovega oziroma mladostnikovega položaja. S tem se 

dotaknemo vprašanja ustreznega usmerjanja ter zagotavljanja organizacijskih in 

vsebinskih pogojev in možnosti za delo s tovrstno populacijo. 

6. Pomembna je tudi vloga evalvacije in dopolnjevanja socialnopedagoških ocen. Razlogi 

za evalvacije in dopolnjevanja ocen niso le v hitrem in dinamičnem otrokovem oziroma 

mladostnikovem razvoju, temveč temeljijo na dejstvu, da so vedenjske težave pogojene 

s socialnimi interakcijami in z odnosi. 

7. Elemente profesionalnosti na področju diagnostike težav v socialni integraciji ne tvorijo 

zgolj teoretična znanja. Pomembna so tudi profesionalno-etična prepričanja in stališča 

strokovnjakov, saj imamo na področju vedenjskih in osebnostnih motenj opravka s 

kompleksnimi pojavi in položaji. Situacije, ki jih moramo razumeti, odkrivati in v njih 

delovati, so večinoma večpomenske, kompleksne in za tistega, ki v njih profesionalno 

deluje, osebnostno obremenjujoče. Zato se timskemu delu, kot dodatni prispevek k rasti 

profesionalnosti, dodaja tudi supervizija kot proces poklicne refleksije in preverjanja 

korektnosti, etičnosti in utemeljenosti profesionalnega ravnanja. 

Kako delajo socialni pedagogi v praksi, je enostavno opisala Alice Miller (1992 po Kobolt, 

1999): »Če vzgajamo otroka, ga učimo vzgajati. Če mu pridigamo moralo, ga učimo pridigati. 

Če ga zmerjamo, ga učimo zmerjati. Če ga zasmehujemo, ga učimo zasmehovati. Če ga 

ponižujemo, ga učimo poniževati. Če mu ubijamo dušo, ga učimo ubijati. Če mu pa dajemo 

zgled življenja, ga učimo živeti in če ga ljubimo, ga učimo ljubiti.« 

Vloga socialnih pedagogov je v našem sistemu še vedno nejasna in ni v celoti razumljena. Med 

defektologi in socialnimi pedagogi sicer velja neformalen dogovor, da so defektologi 
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kompetentni za obravnavanje otrok s posebnimi potrebami, in sicer gluhih in naglušnih, slepih 

in slabovidnih, gibalno oviranih, otrok z motnjami v duševnem razvoju in otrok z govornimi 

motnjami, medtem ko so socialni pedagogi kompetentni za obravnavanje otrok z motnjami 

vedenja in osebnosti.  

Področje delovanja socialnih pedagogov so torej otroci z motnjami v vedenju in osebnosti, zato 

socialna pedagogika obravnava otroke s težavami v socialni integraciji. Otroci s težavami v 

socialni integraciji so otroci (Skalar, 2000): 

 ki s svojim vedenjem ogrožajo sebe, svoje zdravje, osebnostno in socialno integriteto 

(internalizirane težave, kot so strah, preobčutljivost, zavrtost, žalost, depresija, 

samotarjenje, psihosomatske motnje),  

 katerih vedenje je ogrožujoče za socialno okolje, ker je uperjeno proti uveljavljenim 

vzorcem vedenja, proti pravilom, vrednotam in vrednostim, tudi proti socialnim 

normam in zakonom (eksternalizirane težave, kot so nekontrolirano vedenje, 

hiperaktivnost, impulzivnost, upornost, napadi besa, trmoglavost, neposlušnost, 

agresivnost, delinkventnost).  

Otrokove (mladostnikove) težave lahko izvirajo iz okvare ali primanjkljaja, ki so lahko fizične 

(slepota, gluhota, gibalna oviranost, slabe telesne zmožnosti) ali druge narave ( funkcionalnih, 

psihičnih ali socialnih možnosti in potencialov, dolgotrajnejše bolezni), zaradi katere je otrok 

zanemaril pouk ali izgubil stik s sošolci, zaradi težav v družini ali drugih socialnih obremenitev, 

zaradi težav pri enem ali pri več šolskih predmetih, zaradi konfliktov s sošolci, zaradi dejanskih 

ali domnevnih krivic, ki so se mu zgodile v šoli itd. Težave v socialni integraciji so večinoma 

splet in posledica najrazličnejših dejavnikov. Neugodne socialne interakcije in učna 

neuspešnost oziroma uspešnost imajo pri tem pomembno vlogo kot sprožilni ali kot ponavljajoč 

dejavnik. V šoli nastopa vedenjska težavnost največkrat v kombinaciji z učno težavnostjo in 

socialno izključenostjo. 

Težave v socialni integraciji niso rezervirane za posamezne marginalne skupine otrok v šoli, 

sej se lahko znajde v težavah prav vsak otrok. Pri tem gre lahko za začetne težave ob vstopu v 

šolo, težave ob prehodih (iz razredne na predmetno stopnjo, iz osnovne v srednjo šolo), težave, 

ki so posledica kriznih situacij doma in v družini, aktualnih ali kroničnih bolezni, naključnih 

konfliktov z učitelji itd. Zagotovo pa so bolj ranljivi in bolj ogroženi funkcionalno ali socialno 

zaznamovani otroci, ki so bili v preteklosti ali pa so trenutno izpostavljeni rizičnim dejavnikom 

in zmorejo težje razreševati razvojne naloge. Pomembno je, da vsak primer, ko se pojavijo 

kakršne koli težave v socialni integraciji, enako skrbno obravnavamo. To je pomembno 

predvsem iz preventivnih razlogov, saj pogosto lahko navidezno nepomembna težava preraste 

v trajno, še posebej ob spremljajočih procesih kategoriziranja, stereotipiziranja in 

stigmatizacije.  

Težave v socialni integraciji niso značilne le za določen odstotek populacije otrok in 

mladostnikov. Lahko so aktualne (v določenem življenjskem obdobju, v obremenilnih 

življenjskih situacijah) za vsakega otroka oziroma mladostnika. Kadar se pojavijo, jih je 

potrebno obravnavati kot kompleksen problem, ki ga je treba razumeti celostno in sistemsko; 
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celostno, ne zgolj v smislu problema, ki se ne nanaša na posameznikovo emocionalno ali 

kognitivno sfero, ampak na osebnost kot celoto. Sistemsko pa, da je treba otroka in njegovo 

težavo razumeti v socialnem kontekstu, v kontekstu vseh dejavnikov njegovega življenjskega 

okolja, ki so razred, šola, družina, družba vrstnikov.  

Vloga socialnega pedagoga pri obravnavanju otrok s težavami v socialni integraciji temelji na 

socialnopedagoški doktrini oziroma na načelih socialnopedagoškega dela. Socialni pedagog je 

pri svojem delu usmerjen k otrokom, ki potrebujejo pomoč. Ni pa njegova naloga, da 

identificira slabe, moteče in problematične otroke. Otrokova težava nastane praviloma v 

socialnem kontekstu - znotraj družine, razreda, vrstniške skupine. Zato socialnopedagoške 

intervencije niso usmerjene v otroka s težavo, pač pa v otroka s težavo v socialnem kontekstu, 

saj socialni kontekst težave ustvarja, utrjuje ali povečuje. Socialnopedagoška intervencija je 

lahko tudi vsak prispevek k izboljšanju socialne klime v razredu ali k ustvarjanju kulture 

odnosov v razredu ali v šoli, še posebej odnosa do otrok s težavami v socialni integraciji.  

Pri obravnavi otroka s težavami v socialni integraciji se je treba še posebej skrbno izogibati 

ravnanjem, ki bi lahko prispevala k stereotipiziranju otroka ali bi lahko bila razlog za 

stigmatizacijo. Vzrok za stigmatizacijo je lahko tudi individualna obravnava otroka s težavo. 

Socialnopedagoške intervencije pretežno niso usmerjene k terapiji in h korekciji težave, pač pa 

k povečanju uspešnosti, socialne kompetentnosti, k boljši opremljenosti, k trdnosti in močem 

za obvladovanje razvojnih nalog in za premagovanje rizičnih dejavnikov.  

 

2.4.1 Koncepti socialnopedagoškega dela 

Na področju socialne pedagogike se uporabljajo različni koncepti, od katerih so se nekateri 

začeli uporabljati že pred mnogimi leti (npr. psihoanalitični), drugi pa nedavno (npr. kognitivni 

modeli). Posamezni koncepti so se delno preoblikovali in kalili v praksi vzgoje otrok oziroma 

mladostnikov s težavami v socialni integraciji (npr. Redlov koncept), medtem ko so nekateri 

nastajali ob praksi vzgojnega svetovanja (npr. Rogersov koncept nedirektivnega svetovanja) ali 

pa so nastajali pri delu s skupinami (npr. koncept tematsko centrirane interakcije Ruth Cohn) 

(Kobolt, 1997b). Na kratko bom predstavila sedem konceptov, ki so imeli najpomembnejši 

vpliv na razvoj socialne pedagogike in socialnopedagoške intervencije (Kobolt, 1997b): 

1. Psihoanaliza je imela zelo pomemben vpliv na razvoj socialne pedagogike vse od dvajsetih 

let prejšnjega stoletja. Uporabljala se je pri delu z otroki s čustvenimi in z vedenjskimi 

težavami. Eden prvih psihoanalitikov, ki se je teoretično in praktično podal na področje dela 

z deprivilegiranimi otroki in mladostniki, je bil avstrijski psiholog Aichorn. Na podlagi 

svojega praktičnega dela , in sicer je kot vodja vzgojnega doma leta 1925 izdal delo 

Zanemarjena mladina. V tem delu najdemo tudi zapis (po Kobolt, 1997a): »Sprememba 

otrokovega značaja pomeni spremembo njegovega jaz ideala. Vir za to je socialni pedagog 

– vzgojitelj. Je najpomembnejši »objekt«, s katerim se disocialni otrok morda le uspe 

konstruktivno identificirati«. Aichorn je poudarjal pomembnost pozitivnega odnosa z 

»novim vzgojiteljem, ki nadomesti starševsko vzgojno vlogo«. V svojem delu tudi prepozna 

pomen zgodnjega razvoja za nastanek čustvenih in vedenjskih težav, ovrednoti različnost 
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socializacijskih potekov in poizkuša v svojem teoretičnem delu opredeliti prve poti za 

intervencije (Kobolt, 1997a). 

Njegovo delo sta nadaljevala Margaret Mahler in Fritz Redl. Redl je najbolj trdno zasidral 

psihoanalitsko razumevanje na področje socialne pedagogike. Ob razlagi motenj in 

poškodovanosti ega se je ukvarjal tudi s praktičnim preizkusom in z opisom terapevtskega 

okolja. Njegova socialnopedagoška intervencija ni bila ambulantna obravnava, temveč trdo 

delo v vzgojni ustanovi. Redl je poleg osnovne opredelitve razumevanja problemov mladih 

razvil tudi metodo »intervjuja v življenjskem prostoru«. To metodo sta v svoji knjigi 

Intervencije v življenjskem prostoru – pogovori z otroki in mladostniki v krizi (1991) 

temeljito obdelala Mary M. Wood in Nicholas J. Long. Pojem LSI – Life Space Intervention 

je tako postal zgled učiteljem in drugim pedagogom, ki delajo z mladimi v kriznih 

situacijah. Morse (1981, po Kobol, 1997) opisuje intervencijo v življenjskem prostoru kot 

»aktiven interaktivni poseg«, ki sledi krizi ali konfliktu in je v neposrednem, takojšnjem 

odnosu z otrokovo/mladostnikovo izkušnjo. Metoda je usmerjena na razreševanje trenutne 

krizne situacije in na prihodnje reševanje podobnih situacij.  

Prispevek psihoanalitikov je zelo pomemben, saj brez njihovega prispevka socialna 

pedagogika ne bi bila takšna, kakršno poznamo danes. Njihovi koncepti razumevanja so 

močno odstopali od takrat prevladujočih pedagoško normativnih razumevanj, katerih 

intervencije so se omejevale zgolj na obvladovanje in kaznovanje. Šele premik v 

psihoanalitski okvir je omogočil terapevtske intervencije (Kobolt, 1997a). 

 

2. Veliko teoretskih modelov, ki jih je prevzela socialna pedagogika, je prispevala tudi 

humanistična psihologija. Eden najpomembnejši predstavnikov tega področja je Carl 

Rogers, ki je izhajal iz psihoanalitske šole in se je kasneje pridružil idejam Maslowa in 

drugih humanistično usmerjenih psihologov. Roger je s svojim nedirektivnim konceptom 

svetovanja in s poudarjanjem samopojmovanja kot ključnega in za posameznikovo 

doživljanje ter vedenje pomembnega usmerjevalnega mehanizma zasnoval temelje 

humanističnega diskurza v svetovalni praksi. V svojih delih je govoril o subjektivnem 

referenčnem okviru posameznika, ki živi v nenehno spreminjajočem se svetu izkušenj, 

katerih središče je on sam. Vsa svoja izkustva posameznik bodisi sprejme in vgradi v 

koncept samega sebe ali pa jih zanika oziroma celo preoblikuje, če niso v skladu z njegovo 

samopodobo. Vpliv intervencije vidi v tem, da omogoča posamezniku ovrednotiti zanikane 

in preoblikovane izkušnje, ki mu rušijo notranje ravnotežje z večanjem prepada med realno 

in idealno podobo samega sebe (Kobolt, 1997a). 

 

3. V psihoanalitičnih in v humanističnih konceptih imata pomembno mesto pojma jaz in 

samopodoba. Iz tega se je razvil koncept ego psihologije in teorije samopojmovanja, ki 

ga v svoji intervenciji povzema tudi socialna pedagogika.  

Jung je kot psihoanalitik poudarjal razliko med jazom kot središčem zavestnega dela 

osebnosti in sebstvom kot dejanskim, globinskim jedrom osebnosti. Na podlagi tega je 

izdelal metodo testiranja, ki je postala standardni postopek pri odkrivanju kompleksov. 

Kasnejše raziskave so potrdile povezanost mladostnikovih težav v socialni integraciji s 
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slabšim samovrednotenjem. Iz tega izhaja možnost, da lahko otrok/mladostnik pozitivno 

potrdi svojo identiteto na način, da ga s konkretno dejavnostjo usmerimo v »samo-

doživljanje« in »samovrednotenje«. Mnogo takih programov se izvaja v okviru socialne 

pedagogike (Kobolt, 1997a). 

 

4. Paul Watzlawic je za razliko od Rogersa, ki je socialno okolje skoraj povsem zanemaril, le-

tega v okviru teorije komunikacije postavil v ospredje. Iz tega je nastal koncept teorije 

komunikacije in sistemske paradigme, ki je imel pomemben vpliv na socialnopedagoške 

intervencije. Watzlawic meni, da je »komunicirati« enako kot »vesti se«. Njegovih pet 

aksiomov je prisotnih tudi v kibernetski teoriji. Njegovi aksiomi teorije komunikacije so: 1. 

Ni mogoče nekomunicirati. 2. Vsaka komunikacija ima vsebinski in odnosni vidik. 3. V 

komunikaciji smo hkrati oddajniki kot tudi sprejemniki sporočil. 4. Informacije so tako 

digitalne (enoznačne) kot analogne (večznačne). 5. Komunikacija lahko poteka na dveh 

ravneh, na simetrični ali na komplementarni ravni (Kobolt, 1997a). 

 

5. Učno–vedenjski koncept razumevanja posameznikovega vedenja je nastal na 

predpostavki, da je vedenje pretežno naučeno in situacijsko odvisno. Na podlagi tega 

koncepta lahko neprimerno vedenje nadomestimo z drugimi oblikami vedenja. Sam koncept 

je podlaga za dve premisi: »Vsako človekovo vedenje ima svoje vzroke in posledice.« ter 

»Tako funkcionalno kot disfunkcionalno vedenje opredeljujeta podobna načela nastanka.« 

(Kobolt, 1997a). 

 

6. Eden od pomembnih konceptov za socialnopedagoško intervencijo je skupinsko dinamični 

koncept v smislu znanstvenega proučevanja malih skupin, ki ga je Kultt Lewin predstavil 

v strokovni literaturi že v tridesetih letih prejšnjega stoletja. V sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja pa se je ta metoda močno razmahnila skozi skupinsko dinamične oblike psiholoških, 

socialnih in pedagoških dejavnosti. Med temeljna načela skupinskega dela spadata 

predvsem načeli (Kobolt, 1997a):  

a. »tukaj in sedaj«, kar pomeni, da se skupina ukvarja predvsem s trenutnim položajem 

skupine in posameznika in 

b.  »povratnega sporočila«, ki predstavlja povratno sporočilo, mnenje, izjavo ali misel 

enega člana skupine, ki je namenjena enemu ali več članom skupine. Povratna 

sporočila povečajo razvidnost skupinskega dogajanja in hkrati predstavljajo 

priložnost za nadaljnje interakcijsko učenje. 

 

7. Socialna pedagogika se ukvarja z osebami, katerih socialna integracija šepa in katerih 

socialna izmenjava je manj zadovoljujoča. Zato je na podlagi socialnopedagoške prakse 

nastal koncept socialnih veščin. V okviru socialne pedagogike se je metoda dela razvila v 

trening socialnih veščin. Zasluge za to, da so postale socialne spretnosti in veščine 

pomembne v razumevanju posameznikove socialne uspešnosti, ima Michale Argyle s 

sodelavci. Metoda »treninga socialnih veščin« se je najbolj razvila v Ameriki in prihaja iz 

ameriške literature. Ameriško razumevanje socialnih spretnosti poudarja socialno 
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prodornost, Evropski pogled pa izpostavlja, da je socialna spretnost v tem, da posameznik 

uspešno in za okolje sprejemljivo vzpostavlja ravnotežje med svojimi potrebami in 

potrebami soljudi (Kobolt, 1997a). 

Glede na različnost populacij, s katerimi dela socialni pedagog, njegove intervencije niso 

omejene samo na eno področje. Ker želi delovati celostno, mora zajeti več dimenzij in področij. 

Naloga socialnih pedagogov je, da delujejo integrativno, preventivno in kompenzacijsko. Kaj 

vse zajemajo socialnopedagoške intervencije, prikazuje slika.  

 

 

Vir: Kobolt 1997a, str. 11─12 

Socialnopedagoške intervencije so postavljene na nekakšno neskončno zanko med vsemi 

področji, zato je razlikovanje med njimi v praksi težje, kot je v teoriji. Kje na spektru intervencij 

se socialni pedagog znajde pri svojem delu, je odvisno tudi od populacije, s katero dela, in od 

institucije, v kateri dela. Socialni pedagog pri svojem delu deluje preventivno, diagnosticira, 

izobražuje, skrbi za vzgojo, ponuja podporo in pomaga pri predelavi težav (Kobot, 1997b). 

Kot eden od možnih konceptov za izvedbo socialnopedagoške intervencije se kaže tudi 

biblioterapija. Le-ta se lahko uporablja kot orodje pri diagnosticiranju in kot pomoč pri 

vzpostavljanju odnosa z otrokom. Pogovor o različnih zgodbah in knjigah na določeno temo, 

lahko socialnemu pedagogu pomaga pri razumevanju otroka, njegov pogled na težavo in čustva, 

ki se v njem pojavljajo. Hkrati pa proces biblioterapije predstavlja skupno izkušnjo, na podlagi 

katere se lahko med odraslim in otrokom razvije zaupen odnos. Kranjčan in Bajželj (2007) 

označita odnos kot osnovo za socialnopedagoško delo, saj je kvaliteten odnos med 

uporabnikom in socialnim pedagogom pogoj za uspešno sodelovanje ter pomoč. 

 

2.5  BIBLIOTERAPIJA 

Biblioterapije je dokaj mlada metoda, gre za uporabo literature v zdravilne namene. Sam izraz 

biblioterapija se je pojavil nekje v začetku prejšnjega stoletja, vendar se je raziskovanje na tem 

področju in uporaba biblioterapije od takrat razširila na različna področja. Njeno raziskovanje 

in uporaba sta postajala vse bolj interdisciplinarna (Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Izraz 

biblioterapija je prvi uporabil Crothes leta 1916, uporaba metode pa se je razširila po 2. svetovni 
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vojni. Biblioterapija se je pokazala kot učinkovit način terapije, pri posttravmatskem stresu pri 

vojakih, ko so se vrnili iz vojne (Shechtman, 2009).  

Biblioterapija ima dva izvora. Prvi je v psihiatriji in drugi v knjižničarstvu. To tudi pojasnjuje 

njeno interdisciplinarnost. V psihiatriji je poveza z razvojem skupinske terapije, katere začetki 

segajo v leto 1905. V knjižničarstvu izvira svetovanja knjižničarjev uporabnikom in iz 

skupinskega branja v javnih knjižnicah (Reščič Rihar in Urbanija, 1999).  

Pojavljajo se številne definicije biblioterapije Eno sta napisala Reščič Rihar in Urbanija, ki 

vključuje več dejavnosti in tudi medijev: Biblioterapija je program dejavnosti, ki temeljijo na 

interaktivnih procesih med mediji in ljudmi. Mediji pomenijo knjižno in neknjižno gradivo, ki 

ga ljudje, vključeni v te procese, uporabljajo s pomočjo posrednika. (Reščič Rihar in Urbanija, 

1999). 

Eno najpomembnejših definicij biblioterapije sta na podlagi lastnih izkušenj razvili Arleen 

Hynes in Mary Hynes – Berry. Avtorici sta napisali priročnik za biblioterapijo z naslovom 

Bibliotherapy, ki sta ga izdali leta 1986. Biblioterapijo sta razumeli kot interaktiven proces, v 

katerem usposobljen terapevt z vodenimi diskusijami pomaga uporabnikom pri integraciji 

čustev in odzivov. To uporabnik doseže s pomočjo izbranega dela literature, ki je lahko tiskano 

besedilo, avdio-vizualni material ali pisanja lastnih vsebin. V biblioterapiji se lahko uporablja 

literatura v najširšem smislu; Je orodje, ki celostno pritegne posameznika in se ne osredotoči 

samo na deficite. Uspešnost biblioterapije je odvisna tudi od terapevta, ki mora biti empatičen 

in pozoren na potrebe posameznika (Arleen Hynes in Mary Hynes – Berry, 1986).  

 

2.5.1 Oblike biblioterapije 

Arleen Hynes in Mary Hynes - Berry (1986) razlikujeta med bralno in interaktivno 

biblioterapijo. Pri bralni biblioterapiji je osrednja vloga namenjena izbrani literaturi, proces 

zdravljenja pa izhaja iz literature. Iz tega se je razvila tradicionalna vloga knjižničarja kot 

svetovalca za izbiro prave knjige in sestavljanje seznama knjig, ki so ga pripravili različni 

strokovnjaki za pomoč posamezniku pri čustveni rasti. Pri tej obliki je glavni terapevt knjiga, 

saj se vzpostavi odnos med njo in bralcem. Predlagatelj knjige nima neposredne vloge pri 

terapiji.  

Interaktivna biblioterapija pa je take vrste biblioterapija, kjer sta bralec in terapevt v 

terapevtskem odnosu. Prednost interaktivne biblioterapije pred bralno je v tem, da se pri njej 

bralec in terapevt pogovorita po prebrani literaturi. Procesu branja literature sledi še pogovor s 

terapevtom, individualno ali v skupini. Pomembna terapevtska vrednost tega procesa je v 

dialogu o posameznikovih čustvih oziroma o odzivu na literaturo. Proces rasti in sprememb ni 

osredotočen na samo branje, ampak na voden dialog o prebranem. Interaktivno biblioterapijo v 

nadaljevanju razdelita še v klinično in razvojno biblioterapijo. Obliki se razlikujeta predvsem 

po populacijah in s tem tudi poudarkih pri samem načinu dela (prav tam). 

Klinična biblioterapija je običajno del različnih terapij v specifičnih programih obravnave. 

Terapevt je izurjen v uporabi psihoterapevtskih metod, literatura pa je sredstvo, uporabljeno v 
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procesu zdravljenja. Populacije v klinični biblioterapiji so lahko čustveno motene osebe, osebe 

v poboljševalnih zavodih (zapori, prevzgojni domovi), odvisniki (programi rehabilitacije).  

Razvojna biblioterapija je namenjena različnim ljudem kot pomoč pri njihovem razvoju. 

Osredotočena je predvsem na izboljšanje razumevanja samega sebe. Biblioterapevt tukaj igra 

manj aktivno vlogo kot pri klinični biblioterapiji. Razvojna biblioterapija se izvaja v skupinah, 

ki se oblikujejo v okviru šole, knjižnic ali lokalnih skupnosti. Populacije, ki so lahko vključene, 

so otroci in mladostniki, starejši, samopomočne/podporne skupine, hendikepirane osebe (slepi, 

gluhi, dolgotrajno bolni, gibalno ovirani ...), umirajoči, uporabniki splošnih knjižnic (Hynes in 

Hynes - Berry, 1986).  

Reščič Rihar in Urbanija (1999) delita biblioterapijo na razvojno, klinično in institucionalno:  

 Razvojna biblioterapija je namenjena osebam, ki se znajdejo v kritičnih okoliščinah. 

Primerna je za vsa starostna obdobja in za različne osebne stiske. Njena cilja sta 

optimalen razvoj in samouresničevanje. Uporabljena gradiva so lahko literarna dela kot 

tudi drugi didaktični pripomočki.  

 Klinično biblioterapijo opišeta kot skupinsko obliko dela, sodelovanje je lahko 

prostovoljno ali pa obvezno. Namenjena je osebam s čustvenimi ali z vedenjskimi 

težavami. Uporablja se različna literatura, vendar je poudarek na leposlovju. V 

pogovoru pa se izpostavljajo osebna doživljanja bralca. Cilj te oblike biblioterapije je 

poglobitev vase in/ali sprememba vedenja. Pri uporabi biblioterapije v klinične namene 

je ob pacientu potrebno biti pozoren tudi na različne spremenljivke, ki vplivajo na 

izvajanje (vplivi branja na posameznika v posebnih okoliščinah, vlogi institucije pri 

izbiri knjig, o pomenu znanja in osebnosti terapevta).  

 Institucionalna biblioterapija je po svojem načinu precej podobna klinični biblioterapiji. 

Ta oblika terapije se uporablja pri hospitaliziranih pacientih (zdravstveni ali psihiatrični 

bolniki, tudi zaporniki). Oblika dela je individualna ali pa skupinska. Pogovor poteka 

na podlagi prebranih didaktičnih gradiv. Uporabljena gradiva so običajno literatura o 

duševnem zdravju. Delo poteka v ustanovi, kjer so osebe institucionalizirane. Izvaja jo 

terapevt, pogosto so to timi zdravnikov in knjižničarjev. Cilj te oblike biblioterapije je 

predvsem informiranje in tudi kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Za vrste biblioterapije pravita, da je terapevt lahko učitelj (razvojna biblioterapija), zdravnik 

(klinična biblioterapija), knjižničar ali strokovnjak katerega izmed socialnih profilov. Pri 

vodenju lahko sodelujeta dva ali več strokovnih delavcev različnih profilov. 

Zipora Shechtman (2009) je razdelil biblioterapijo v dve vrsti. Po njegovem je vrsta 

biblioterapije odvisna od teoretične usmeritve biblioterapevta. Biblioterapijo je za razliko od 

prejšnjih razdelitev postavil na kontinuum. Na enem koncu so knjige za samopomoč, pri katerih 

je vpletenost terapevta minimalna, najpomembnejše sredstvo terapije pa je knjiga. Na drugem 

koncu spektra je biblioterapija kot del drugih terapij in je knjiga zgolj pomožno sredstvo za 

terapijo. Pri tem je vpletenost terapevta v proces velika. Od njega pa je odvisno, ali bo dal 

poudarek branju ali pa se bo bolj posvetil procesu, ki sledi branju. Shechtman (2009) torej deli 

biblioterapijo na: 
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a) kognitivno biblioterapijo. Pri kognitivni biblioterapiji je poudarek na procesu branja. Z 

branjem naj bi prišlo do procesa učenja. Na podlagi učenja pa naj bi prišlo do spremembe 

vedenja. Kognitivna biblioterapija se običajno uporablja kot samoterapija, kjer je zelo malo 

ali pa skoraj nič kontakta s terapevtom. Njena uporaba je omejena na delo z odraslimi 

pacienti, ki se zdravijo za depresijo. Takšna oblika biblioterapije je manj primerna za otroke 

in mladostnike.  

b) čustveno biblioterapijo. Izvira iz teorij psihodinamike. Nanaša se na uporabo pisnega 

(napisanega) materiala za odkrivanje potlačenih misli, čustev, doživetij in izkušenj. Zgodbe 

omogočajo vpogled v lastno doživljanje, pri čemer je poudarek na izkustveni ravni. Zaradi 

procesa, pri katerem gre pogosto za odkrivanje nezavednih vsebin, je tukaj zelo pomembna 

prisotnost terapevta. Pomembna je tudi izbira kvalitetne ter raznolike literature . 

Poznamo še nekaj vrst biblioterapije, in sicer: 

 krizno biblioterapijo, ki je časovno omejena na eno ali dve srečanji, pri čemer ima za 

cilj zagotavljanje varnega okolja, strukturiranje časa, zajezitev čustev in raziskovanje 

možnih načinov reševanja težav. Uporablja se pri delu z otroki, ki doživljajo krizne 

situacije. Diskusija po prebrani literaturi ostaja pri pogovoru o osebah in situacijah v 

zgodbi. Za razliko od tradicionalne biblioterapije, ki uporablja zgodbe kot osnovo za 

doseganje uvida (Allen idr., 2012),  

 

 skupinsko ter individualno biblioterapijo, pri čemer se skupinska biblioterapija izvaja v 

manjši skupini. Tako se lahko nameni več časa procesu, v njem pa hkrati sodeluje več 

posameznikov. Delo v skupini je lahko pozitivna izkušnja, s katero lahko posamezniki 

pridobijo izkušnje v medosebnih odnosih. Posamezniki so tudi znotraj skupine bolj 

motivirani za delo. Individualna biblioterapija je primerna za ljudi, predvsem pa za 

otroke, ki ne funkcionirajo dobro v skupini zaradi prevelike impulzivnosti ali pa so 

preveč introvertirani, da bi se izpostavili pred celotno skupino (Shechtman, 2009).  

Definicije biblioterapije se od avtorja do avtorja razlikujejo. Vendar jih večina kot 

najpomembnejši del metode dojema pogovor, ki sledi branju knjige. Nekateri, ki so v manjšini, 

pa pravijo, da je že sam proces branja dovolj za doseganje sprememb. Razlikujejo se tudi po 

tem, v kakšnem okolju in s katerimi uporabniki se biblioterapija izvaja ter s kakšnim namenom 

in cilji se uporablja. Skladno s tem pa se razlikuje tudi literatura, ki se pri tem uporablja. Med 

priporočeno literaturo se pojavljajo tako strokovni priročniki kot tudi leposlovje.  

 Katera literatura pa je za biblioterapijo najprimernejša?  

Pri izbiri literature ni najpomembnejše intelektualno razumevanje samega dela, ampak gre 

za to, kakšen čustven odziv sproži pri bralcu. Tudi če uporabnik napačno interpretira delo, 

je uporaba le-tega upravičena, če sproži prava čustva, kajti pomembno je le to, da vodi do 

sprostitve čustev in uvida ter do boljšega samorazumevanja (Hynes in Hynes - Berry, 1986). 

Avtorji predlagajo, da prilagodimo vrsto literature v odvisnosti od tipa biblioterapije. 

Nekateri raje predlagajo strokovno literaturo, drugi pa leposlovje. Špoljar (2003) našteva 

različne zvrsti literature, ki so primerne za biblioterapijo, med njimi tudi poezijo in 
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strokovno literaturo. Kot primerno literaturo omenja tudi roman. Vendar opozarja, da je 

zaradi daljšega besedila potrebna tudi večja koncentracija in disciplina za branje. Zaradi 

tega roman ni primeren za vse uporabnike in vse priložnosti. Ima pa lahko ravno zaradi 

svoje dolžine in kompleksnosti dodano vrednost, saj omogoča predstavitev bolj celostne 

slike, situacij in oseb. Bolj kot sama vrsta literature je pri izbiranju materiala pomemben 

kriterij primernosti za ciljno populacijo Vprašati se moramo, ali je konkretna literatura 

oziroma konkretno delo, ki ga želimo uporabiti, sploh primerno in ali bomo z njegovo 

uporabo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Uporaba strokovne literature oziroma 

priročnikov je bolj primerna, ko želimo uporabnike seznaniti z določeno tematiko. 

Leposlovno delo in kakšen krajši roman pa je bolj primeren, ko se bomo z uporabniki 

poglobili v življenjske situacije in čustva, povezana z njimi.  

 

2.5.2 Proces biblioterapije  

Za razumevanje učinkov biblioterapije moramo pogledati, kaj se dogaja med njenim procesom. 

Proces poteka v treh stopnjah, in sicer (Pardeck, 1989):  

1. identifikacije in projekcija. V začetni fazi biblioterapije se mora bralec identificirati z 

junakom v literaturi. Jasne morajo biti povezave med junakom in bralcem. Bralec ugotavlja 

motive, dela sklepe o pomenu zgodbe in jih povezuje s svojo lastno situacijo. 

2. sprostitev in katarza. Če je prišlo do identifikacije, potem lahko v tej fazi pride do katarze 

oziroma sprostitve čustev. Bralec jo lahko izrazi verbalno ali neverbalno. V tej fazi je 

terapevt pomembna opora za bralca. Pozoren mora biti na bralčev odziv na prebrano, v 

kolikšni meri se njegova situacija zrcali v literaturi in kakšna čustva doživlja ob branju in 

identifikaciji. 

3. uvid in integracija. V tej fazi pride bralec do uvida v lastno situacijo in poišče možne 

rešitve zanjo.  

Vedno z literaturo ni možno razrešitve težave, lahko pa v takih primerih ponudi ustrezno 

pomoč. Strum (2003) meni, da ima tudi umik v zgodbo svojo vrednost. Občasno v procesu 

zdravljenja takojšnje in neposredno soočanje s težavo ni najbolj primerno. Takrat lahko pomaga 

umik v literaturo, in sicer kot obrambni mehanizem. Taka rešitev ni primerna za trajno reševanje 

težav. Je pa lahko začasna rešitev, dokler posameznik ni pripravljen za razrešitev težavne 

situacije. Sturm (2003) za umik predlaga štiri najprimernejše žanre: grozljivke, tragedije 

oziroma drame, romance in fantazijske zgodbe. Vsi ti žanri bralcu omogočajo, da se umakne iz 

lastne situacije v drugi svet. Običajno vsebujejo elemente, ki so drugačni od posameznikove 

situacije. Pogosto so tako oddaljeni od realne situacije, da ne omogočajo identifikacije. 

Romance in fantazijske zgodbe ponujajo širok spekter drugačnih svetov in situacij. Le-te niso 

namenjene učenju mehanizmov soočanja s težavami, lahko pa v bralcu vzbudijo željo po 

drugačnem življenju, takšnem, kot je opisano v literaturi. Grozljivke in tragedije pa namesto 

želje po spremembi ponujajo popolnoma drugačno izkušnjo. Bralec se iz navideznega sveta, ki 

je poln groze in tragedij, vrne v varnejši svet, ki ga predstavlja njegovo realno okolje (Sturm, 

2003). 
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2.5.2.1 Cilji biblioterapije 

Za uspešno delo z biblioterapijo si je potrebno postaviti ustrezne cilje. Avtorju pri tem 

predlagajo različne pristope. Eni priporočajo, da si zastavimo širše namene in cilje, spet drugi 

pa, da si določimo konkretne cilje. Arleen Hynes in Mary Hynes - Berry (1986) sta se v svojem 

delu osredotočili na štiri področja ciljev, za katera naj se zavzema biblioterapevt. Ta področja 

so: 

1. izboljšati sposobnost odzivanja. To je širok cilj, ki je na nek način podlaga vsem 

ostalim ciljem. Pri tem gre za spodbujanje in bogatenje možnih načinov odzivanja na 

različne situacije. Cilj zajema tudi izkušnjo prepoznavanja lepote, spodbujanja 

imaginarnega in seveda prepoznavanja ter razumevanja čustev. 

2. izboljšati razumevanje samega sebe. Z doseganjem tega cilja pomagamo 

uporabnikom, da se naučijo ceniti same sebe in da postane njihova percepcija o njih 

samih bolj realna in točna. Literatura pomaga pri odkrivanju samega sebe, diskusija pa 

še dodatno spodbuja to odkrivanje. 

3. povečati zavedanje o medosebnih odnosih. S tem ciljem spodbujamo proces 

razumevanja drugih, da bi lahko bolje razumeli sebe. Proces je sestavljen iz treh faz. 

Prva faza je razumevanje in spoznavanje čustev, druga razvijanje zavedanja o drugih, 

tretja razvijanje zavedanja o čustvih, ki jih imamo do drugih, in empatije. 

4. izboljšati percepcijo in orientacijo v realnosti. Pri tem cilju dajemo poudarek 

primerjanju različnih pogledov in s tem spodbujanju razmišljanja o lastnem pogledu ter 

lastni situaciji. Osredotočimo se lahko na konkretne situacije ali pa se ukvarjamo z 

različnimi vrstami realnosti.  

Ti štirje cilji so zelo splošni. Zato si lahko znotraj njihovega okvira postavljamo bolj konkretne 

cilje, ki so odvisni od skupine oziroma posameznikov, s katerimi delamo, teme, s katero se 

soočamo, ter okolja, v katerem delamo. 

Nola Kortner Aiex (1993) in Laurie Jake (2001) navajata, s katerimi cilji lahko uporabljamo 

biblioterapijo. Ti cilji so lahko razvijanje samozavedanja, povečanje razumevanja človeškega 

vedenja in motivov zanj, tudi lastnega vedenja, sprostitev čustvenih in duševnih pritiskov. 

Pomembni cilji so tudi pomoč posamezniku, da se o svoji težavi lažje pogovarja, da spozna, da 

ni edini s svojim problemom, pomoč pri spoznanju, da za rešitev problema obstaja več možnosti 

in da posameznik najde ustrezno rešitev svojega problema. Poleg splošnih ciljev, ki jim sledimo 

skozi celoten proces biblioterapije, pa si lahko tudi za vsako posamezno srečanje ali več srečanj 

zastavimo konkreten cilj. 

 2.5.2.2 Izvajalci biblioterapije 

Izvajalec biblioterapije ima lahko zelo različna formalna znanja. Lahko je po formalni izobrazbi 

bibliotekar, lahko je s področij sociologije, različnih psihologij, pedagogike in andragogike, 

osnove vodenja in komunikacije, medicine. Poleg strokovne usposobljenosti so za uspešno 

izvajanje biblioterapije pomembne tudi druge kompetence, kot so: dobra sposobnost vživljanja 
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in razumevanja drugega, dobro poznavanje samega sebe, družbena in literarna razgledanost. 

Pogosto so bolj kot formalna izobrazba pomembne osebnostne značilnosti biblioterapevta 

(Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Posebno odgovornost za proces biblioterapije oziroma 

bibliopreventive še posebej pri delu z otroki nosi tisti, ki biblioterapijo izvaja. Biti mora 

empatičen, znati mora opazovati otroke in njihove odzive, otroke mora znati voditi skozi proces, 

jim omogočiti varno okolje, kjer lahko izrazijo svoje občutke, predvsem pa mora znati 

sprejemati otroke takšne, kot so (Burkeljca, 2011). Pomembnost izvajalca biblioterapije 

poudarja tudi Vlasta Zabukovec (2010), ki pravi, da spodbuja celoten proces biblioterapije. 

Kompetence, ki jih navajajo avtorji Sabina Burkeljca (2011), Tatjana Reščič Rihar, Urbanija 

(1999) in Vlasta Zabukovec (2010) kot pomembne za biblioterapevta, so:  

 dobro poznavanje literature, s katero dela;  

 delo v timu, interdisciplinarno delo;  

 dobra sposobnost vživljanja in razumevanja drugega, sposobnost empatije;  

 dobro poznavanje samega sebe, samorefleksija, dobra sposobnost opazovanja;  

 znanja s področja sociologije, psihologije, pedagogike in medicine;  

 znanja s področja komunikacije, skupinske dinamike, vodenja skupin in svetovanja; 

 specifično poznavanje področja, problematike in uporabnikov, s katerimi dela.  

Ker so za uspešno biblioterapijo potrebna multidisciplinarna znanja, ni nujno, da vodi 

biblioterapijo samo en posameznik. Strokovni delavci iz različnih strok lahko pri načrtovanju 

in izvajanju biblioterapije sodelujejo in tako zagotovijo optimalno pomoč. Timi različnih 

strokovnjakov tako združujejo širok spekter znanj, potrebnih za izvajanje biblioterapije. Tim 

lahko vključuje različne strokovnjake – od knjižničarjev, psihologov, pedagogov, socialnih 

delavcev do terapevtov in psihiatrov.  

Za biblioterapevta je po mojem mnenju bolj pomemben širok spekter znanja in kompetence, ki 

jih ima, kot pa stroka, iz katere prihaja. Vsekakor pa bi bilo potrebno v Sloveniji uvesti neko 

obliko sistematičnega usposabljanje za izvajanje biblioterapije. Na tak način bi se metoda lahko 

hitreje razvijala, hkrati pa bi imeli boljši preglede nad njeno uporabo in uspešno vključenost v 

terapevtsko okolje.  

 

2.5.2.3 Pomanjkljivosti in ovire v biblioterapiji  

Kljub opisanim pozitivnim učinkom biblioterapije pa se moramo zavedati, da ima tudi 

morebitne pasti in pomanjkljivosti. Dobro je, da se jih zavedamo, saj se jim na tak način lahko 

izognemo in preprečimo, da bi proces biblioterapije zašel v slepo ulico. Udeleženci lahko 

projicirajo svoje lastne težave v literarne junake in s tem krepijo lastne motive. Lahko pa se 

zgodi, da popolnoma zavrnejo literarne osebe in se z njimi sploh ne identificirajo. Literaturo 

lahko uporabljajo zgolj kot pobeg v fantazijo, lahko pa v procesu biblioterapije sploh ne 

sodelujejo.  

Omejitve, ki so povezane s terapevtom, se nanašajo na njegovo znanje o človekovem razvoju 

in razvojnih težavah. Prav tako ima lahko nezadostno znanje o ustrezni literaturi. Iz 



65 
 

nepoznavanja literature izhaja težava uporabe neprimerne literature v procesu biblioterapije. To 

lahko vodi k temu, da uporabniku v branje ponudimo prezahtevno ali prelahko literaturo, 

uporabo literature, ki ni neprimerna za težave uporabnikov ali pa uporaba vedno iste literature 

ne glede na uporabnika in njegove težave. Zaradi teh dejavnikov je proces biblioterapije lahko 

neuspešen. To pomeni, da se terapevt in udeleženec ne poglobita v jedro problema in ostajata 

le ne površju težav. Proces biblioterapije je iz teh razlogov lahko celo prekinjen (Gladding in 

Gladding, 1991). 

Uspešnost biblioterapije je lahko ovirana tudi zaradi (Cornett in Cornett, 1980): 

 nepripravljenosti uporabnika, da se vidi v ogledalo;  

 nespretnosti terapevta, ki vodi proces; 

 narave in stopnje uporabnikove težave; 

 dostopnosti kvalitetnega gradiva; 

 načina, kako je gradivo predstavljeno; 

 tendence k racionalizaciji lastnih težav med branjem; 

 omejitve zaradi samega procesa, težave namreč niso rešene samo z branjem o njih, 

 sposobnosti uporabnika, da prenese uvid v realno življenje; 

 uporabe literature kot pobeg, umik v fantazijski svet; 

 odnosa med bralcem in biblioterapevtom; 

 razpoložljivosti tečajev in izobraževanj o biblioterapiji. 

Maeve Visser Knoth (2006) izpostavi še en pomemben vidik pri biblioterapiji z otroki. 

Biblioterapijo razume bolj kot priporočanje knjig in ne poudarja toliko pogovora, ki sledi. Pri 

tem pa izpostavlja zelo pomembno dilemo. Vpraša se, ali je primerno in smiselno priporočati 

knjige, ko se težava oziroma kriza že pojavi. Po njenem knjiga nikoli ne bo do podrobnosti 

opisovala posameznikove situacije. Prav tako se vpraša, ali je res smiselno otroka, ki doživlja 

težavno situacijo v življenju, tudi v literaturi soočati z njo. Namesto kurative predlaga 

preventivo. Otroku naj beremo raznoliko literaturo, ki predstavlja različne življenjske situacije 

in čustva, preden se krizna situacija sploh pojavi. Tako bo čustveno opremljen za soočanje s 

situacijo, preden se bo sploh pojavila.  

Kar se tiče ovir, ki prihajajo s strani biblioterapevta, se jim lahko izogne z neprestano evalvacijo 

dela in izobraževanjem na področjih, ki so pomembna za biblioterapijo (področje literature, 

vodenja skupin, specifične težave uporabnikov). Pozornost je usmerjena na sam proces. 

Posvetiti mu je potrebno dovolj časa za razrešitev morebitnih težav, ki se pojavijo. V primerih, 

ko tehnike na delujejo, je potrebno spremeniti pristop, uporabiti drugo knjigo, zamenjati okolje 

ali pa spremeniti način dela. Nekaterim morebitnim težavam se je možno izogniti že 

preventivno, če jih upoštevamo pri načrtovanju procesa biblioterapije in dela v skupini.  

 

2.5.3 Biblioterapija z otroki in mladostniki 

Otroci so tista populacija, ki je zelo primerna za delo z biblioterapijo. Za poznavanje specifike 

biblioterapije z otroki pa je potrebno imeti jasen uvid v razvoj branja. Način branja in to, kaj 
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beremo, se skozi razvojna obdobja spreminja. Appleyard (1994) pri razvojnih obdobjih in 

branja v teh obdobjih loči zgodnje otroštvo (do 6. leta) in kasnejše otroštvo (od 6. do 12. leta). 

V zgodnjem otroštvu je pomembna igra, zato je branje v tem obdobju sestavni del igre. Otroci 

v veliki večini v tem obdobju še ne berejo sami, ampak zgodbe poslušajo. Knjiga v tem obdobju 

za njih prinaša bogate izkušnje, še posebej pa, če so povezane s slikovitimi podobami. V 

obdobju od 6. do 12. leta se otroku dogajajo pomembne spremembe. To je obdobje, ko gre v 

šolo, zato je izkušnja branja pomembna z dveh vidikov. Branje je za otroke sredstvo zbiranja 

informacij o svetu, hkrati pa mu branje ponudi možnost raziskovanja notranjega sveta. To se še 

posebej odraža, ko otrok postaja starejši.  

Kaj moramo upoštevati pri izvajanju biblioterapije z otroki (Rubin, 1987, v Pardeck, 2005): 

 izvajalci naj uporabljajo gradivo, ki ga dobro poznajo; 

 občutljivost za dolžino gradiva, izogibamo se tujih detajlov in situacij; 

 otrokova težava mora biti podobna, ne pa nujno enaka težavi, ki se izpostavi v gradivu;  

 znani morajo biti otrokovi interesi in njegova stopnja branja; 

 gradivo, ki izraža enako čustvo ali razpoloženja, je odlično za biblioterapevtsko 

intervencijo; 

 primerno je tudi avdiovizualno gradivo, kadar ni primernega bralnega gradiva.  

Eden od ciljev uporabe biblioterapije pri delo z otroki je tudi učenje pozitivnega mišljenja, 

vzpostavljanje sposobnosti izražanja o svojih težavi, spodbujanje iskanja rešitev, pomoč pri 

prepoznavi podobnosti med svojimi težavami in težavami drugih (Pardeck, 2005). Pardeck 

predlaga, da v biblioterapijo vključimo še dodatne dejavnosti, ki sledijo diskusiji, ali pa jo celo 

nadomestijo (sploh pri mlajših otrocih). Te dejavnosti so lahko npr. risanje, izdelava lutk, 

pisanje pisma, pantomima (Pardeck, 1990). Z zgodnjo pozitivno izkušnjo poslušanja zgodb in 

branja ustvarjamo podlago, na kateri lahko delamo tudi v kasnejših obdobjih.  

Pri biblioterapiji z mladostniki moramo biti pozori na številne vidike, ki so povezani s stopnjo 

razvoja. Zanje bomo izbrali drugačno literaturo kot za otroke. Mladostniki izbirajo literaturo 

skozi tri vidike, ki jih moramo upoštevati pri izboru knjig, in sicer (Appleyard, 1994):  

 knjiga jim da izkušnjo vpletenosti v zgodbo in identifikacijo z junakom, 

 zgodba je realistična oziroma se strinjajo, da vsebuje določene realne elemente, in kot 

tretje, 

 dobra zgodba spodbudi njihovo razmišljanje. 

Mladostniki iščejo uvid v pomen življenja, vrednote, prepričanja in modele, ki so vredni 

posnemanja. Poseben pomen biblioterapije v tem obdobju je, da ponuja mladostnikom varno 

okolje, kjer lahko s pogovorom predelajo svoje težave. V literaturi lahko najdejo ustrezne 

modele za identifikacijo, še posebej, če jim tega v njihovem okolju primanjkuje. Skupinska 

biblioterapija pod strokovnim vodstvom biblioterapevta, ki jih vodi skozi proces, omogoči 

mladim pozitivne izkušnje pri stiku z vrstniki. Omogoči jim prvi uvid v njihove težave in 

njihove rešitve (Appleyard, 1994). 

Kriteriji za izbor mladinske literature so (Appleyard, 1994): 
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 osredotočiti se na specifičen problem, s katerim se sooča mladostnik; 

 knjige morajo biti primerne njegovemu bralnemu nivoju; 

 podati morajo ustrezno rešitev problema; 

 mladostnik mora povzeti neki smiselni zaključek iz prebranega.  

Pri biblioterapiji z mladostniki moramo biti zelo pozorni na to, da izberemo temo, ki jih zanima. 

Poseben poudarek moramo dati temu, da jih pritegnemo k procesu. Še posebej je to pomembno, 

če imajo pomanjkljive izkušnje z branjem in je zanje samo obveza. Šele ko so motivirani za 

sodelovanje, lahko nadaljujemo s procesom.  

 

2.5.4 Pomen pravljice v biblioterapiji 

Pravljice imajo posebno vlogo v biblioterapiji z otroki in mladostniki, saj prinašajo večplastni 

pomen od psihološkega, vzgojno-izobraževalnega do socialnega. V psihološkem smislu je 

pomembna varnost, ki jo otroku zagotavljajo pravljice. Strah se med branjem umiri, 

eksistencialne dileme lahko obravnava in razreši na neogrožujoč način. Pravljice pa ga naučijo 

tudi čustev in mu dajejo možnost, da spoznava tudi sebe. Bližina, ki se med branjem pravljic 

ustvari med otrokom in starši, ter možnost, da skozi pravljico spoznava tudi drugačne ljudi, pa 

ji daje še poseben socialni pomen (Kucler, 2002). Socialni pomen ima tudi pripovedovanje 

pravljic, predvsem za mlajše otroke. Pripovedovanje omogoča več prilagodljivosti kot samo 

branje, hkrati pa lahko postane prijeten skupen dogodek, kjer uživata oba – tako tisti, ki 

pravljico posluša, kot tudi tisti, ki jo pripoveduje. Vendar pa mora biti pripovedovalec uglašen 

na otrokove potrebe in odzive, da lahko pravljico primerno pripoveduje v medsebojno 

zadovoljstvo (Bettelheim, 2002). 

Bettelheim (2002) se je poglobil v iskanje pomenov, ki jih imajo pravljice za otroke, in 

predvsem tega, kaj se dogaja v otrokovi psihi ob branju. Prva vrednost je v tem, da ponudijo 

otroku nasvete v simbolni obliki, ki jih potrebuje za razrešitev eksistencialnih stisk, s katerimi 

se sooča. Da to lahko doseže mora brati zgodbe, ki ga seznanjajo z osnovnimi človeškimi 

stiskami, seveda na način, ki je primeren starosti otroka. Pri tem ne smemo olepševati sveta in 

mu ponujati le take zgodbe, ki ne omenjajo staranja, bolezni, smrti in sovraštva. Druga vrednost 

pravljice je v tem, da skozi njih v otrokovo podzavest nezavedno vstopajo nejasne in 

nepoimenovane bojazni ter kaotične, jezne in celo nasilne fantazije, ki v otrokovi domišljiji 

doživijo predelavo in se sublimirajo v njegovo psiho.  

Pravljice spodbujajo domišljijo in otroku omogočajo sanjarjenje, hkrati pa mu s svojimi 

elementi nudijo tudi tolažbo, saj se (običajno) končajo srečno. Ponujajo mu tudi nasvet, da kljub 

začetnemu neuspehu ne sme odnehati (Bettelheim, 2002).  

Iz tega izhaja, da so pravljice zelo primerna literarna zvrst za izvajanje biblioterapije v otroštvu 

in tudi v času mladosti. 
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3 EMPIRIČNI DEL  

 

Kot socialna pedagoginja se pri svojem delu v osnovni šoli pogosto srečujem z otroki, ki imajo 

težave s svojo identiteto. Nekateri otroci te težave lažje premagujejo, ker so na nekaterih 

področjih, ki so tesno povezana s šolo, uspešni, spet drugi pa svoje identitete ne morejo potrditi 

z lastnim uspehom in dokazovanjem, ker ta področja, kjer so uspešni, niso povezana z delom v 

šoli ali pa teh področij sploh ne znajo identificirati in jih razvijati.  

Ko sem iskala odgovore, kako pristopiti k otrokom, ki so pogosto nezaupljivi in večinoma 

konfliktno naravnani, ko se pojavijo vprašanja, povezana z njihovo identiteto, sem se odločila, 

da poskusim v socialnopedagoško delo vplesti pravljice kot orodje za socialnopedagoško 

intervencijo. Kljub temu, da imajo otroci danes na razpolago bistveno več informacij, kot so jih 

imele prejšnje generacije, je razvidno, da ti otroci berejo manj. Še bolj pa je vidno, da imajo 

bistveno manj stika s pravljicami kot prejšnje generacije. V začetni otroški dobi morda še nekaj, 

kasneje pa vedno manj. Razloga sta dva. Prvi je, kot smo že ugotovili, da sami berejo precej 

manj (vpliv interneta in televizije), drugi pa, da jim tudi starši ne pripovedujejo pravljic, ker so 

po navadi le-te s stališča odraslih srhljive in neprijazne. A že Jung (1988) je navajal, da se v 

mnogih pravljicah pojavlja nekakšen modri »duh« (v različnih oblikah), ki osrednjemu junaku 

postavlja vprašanja »Kdo? Zakaj? Od kod? Kam?«. To junaka navadi na opazovanje samega 

sebe in lastnih moči oziroma zastavljanje vprašanja »Kako si lahko pomagam sam?«. Tako 

lahko sklepamo, da se otrok lahko iz pravljic nauči, da se mora ob problemih, ki se zdijo 

brezupni in nerešljivi, ustaviti ter vključiti sposobnosti svojega duha (nezavednega), da spet 

najde pot naprej.  

Vse to me je nagovorilo, da sem začela raziskovati pravljice kot pomoč pri socialnopedagoški 

intervenciji in kot terapevtsko sredstvo.  

 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

Osrednji raziskovalni problem magistrske naloge je:  

Ali pravljica lahko pomaga pri razreševanju konfliktov identitete pri osnovnošolskih 

otrocih? 

 

3.1.1 Raziskovalna vprašanja 

C1) Ali in kako lahko pravljice osnovnošolskim otrokom pomagajo odgovoriti na pomembna 

vprašanja, ki si jih zastavljajo o sebi in svoji okolici? 

C2) Ali lahko otroci s tem, da se poistovetijo z glavnim junakom, odkrijejo svoje težave, si s 

pomočjo pedagoga ali sami postavijo ustrezna vprašanja in najdejo odgovore, ki jim bodo 

pomagali razrešiti njihove notranje ter zunanje konflikte?  
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C3) Ali lahko z izbiro ustreznih pravljic dosežemo podobne rešitve pri otrocih različnih 

starostnih skupin? 

C4) Ali je pravljice smiselno uporabljati tako na skupinski kot individualni ravni razreševanja 

notranjih in zunanjih konfliktov?  

3.1.2 Metoda in raziskovalni pristop 

Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalno-eksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja. V raziskavi bo uporabljen kvalitativni raziskovalni pristop.  

3.1.2.1 Vzorec 

Za potrebe raziskave sem oblikovala namenski vzorec. V raziskavo sem vključila en razred po 

25 učencev 1. razreda in en razred po 24 učencev 8. razreda izbrane osnovne šole v šolskem 

letu 2011/2012 in en razred po 25 učencev 1. razreda in en razred po 24 učencev 8. razreda 

izbrane osnovne šole v šolskem letu 2012/2013. 

3.1.2.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Izvedla sem akcijsko raziskavo, s pomočjo katere je nastalo gradivo, ki ga bom uporabila v 

magistrski nalogi. Za zagotovitev objektivnosti izvedbe raziskave sem k sodelovanju povabila 

študijski kolegici podiplomskega študija, ki sta podali svoje videnje izvedbe raziskave in 

mnenje o ugotovitvah.  

Postopek zbiranja podatkov:  

 Učencem sem predstavila pravljice RDEČA KAPICA (brata Grimm), GRDI RAČEK 

(H. C. Andersen), MEDVED IŠČE PESTUNJO (ruska ljudska pravljica). 

 Vsako pravljico sem najprej predstavila v izvirni različici in poiskala njene pozitivne ter 

negativne sporočilne vidike. 

 Učencem sem dala čas, da vsako pravljico ponotranjijo. 

 Pravljico sem povezala še z drugimi področji otrokovega življenja. 

 Poiskala sem sporočilne vrednosti pravljice in sedanjega življenja. 

 Naloga zunanjih opazovalcev je bila, da opazujejo in spremljajo izvajanje moje 

raziskovalne naloge ter na koncu podajo svojo refleksijo z ugotovitvami.  

3.1.3 Postopek obdelave podatkov 

Podatke bom obdelala z analizo. Analiza vsebine je metoda, s katero formalno na uveljavljen 

način strukturiramo kvalitativne podatke. Z ustrezno analizo povzetkov bom postavljala 

ugotovitve, ki jih lahko ustrezno korigiram. Povzetke bom uporabila za oblikovanje splošnih 

trditev, ki jih bom nato primerjala s teorijo in cilji svoje raziskave. 

Faza interpretacije, ki sledi na koncu, je pri analizi kvalitativnih podatkov najpomembnejša. 

Kakovost celotne raziskave je odvisna od tega, kako poglobljeno in razmišljajoče bom povzela 
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ugotovitve analize, ki bodo zajemali mene ter moje delo, da bi bila na svojem področju dela 

boljša, in to na pristopu uporabe pravljice ter v svojih priporočilih. 

 

3.1.4 Pričakovani rezultati 

Pričakujem, da bo raziskovalna naloga pokazala, da lahko s pravljicami otrokom v vseh 

starostnih dobah pomagamo pri razreševanju konfliktov lastne identitete in drugih konfliktih. 

Pričakovani rezultat magistrske naloge je ob ugotovitvah, kako lahko s pomočjo pravljice 

pomagamo otrokom pri razreševanju konfliktov, tudi izdelava metodoloških priporočil, kako 

uporabiti pravljico kot metodo dela na področju specialne pedagogike v različnih starostnih 

stopnjah na skupinskem in individualnem področju dela z otroki, ki bodo izdelani na podlagi 

akcijske raziskave, analize rezultatov raziskave in tudi na podlagi dolgoletnih izkušenj pri delu 

z otroki, tudi s takimi s posebnimi potrebami, v osnovni šoli.  

 

3.2 KAKO JE POTEKALO MOJE DELO 

V okviru priprave na empirični del magistrske naloge sem si pomagala z izhodišči, ki sem jih 

izdelala v okviru seminarske naloge za izbirni predmet Komunikacija z otroki na razredni 

stopnji. Podlaga, ki sem jo ustvarila v okviru dela pri tem predmetu, mi je predstavljala dobro 

izhodišče za izvedbo empiričnega dela. Izvedla sem ga na eni od ljubljanskih osnovnih šol. 

Odločila sem se, da bo raziskovalni del temeljil na vplivu pravljice pri razreševanju konfliktov 

identitet s pomočjo pravljice skozi izvedbo intervencije/terapije s pravljico. Za pomoč pri oceni 

izbrane metodologije za izvedbo intervencije/terapije sem k opazovanju izvajanja empiričnega 

dela sem povabila tudi dve študijski kolegici iz podiplomskega študija. Predlog se jima je zdel 

dober in zanimiv, saj se na tak način lahko izmenjujejo tudi primeri dobrih praks. Najprej sem 

empirični del hotela izvesti le v prvem razredu izbrane osnovne šole. Ker pa sem spoznala, da 

potrebujem za celovito raziskavo zmožnosti obvladovanja konfliktov identitete s pravljico in 

pri raziskovanju pomena pravljice pri izgradnji identitete in samopodobe otrok ter fenomena 

pravljice kot terapevtskega sredstva še nekaj več, sem izvedla enako raziskavo tudi z učenci 

osmega razreda. To pomeni, da sem enako intervencijo z identičnimi vprašanji in potekom v 

šolskem letu 2011/2012 izvedla z učenci v prvem in osmem razredu. V naslednjem šolskem 

letu 2012/2013 sem za primerjavo izvedla enak empirični del še pri novi generaciji prvega in 

osmega razreda. Pri ponovni izvedbi empiričnega dela mi je kot asistentka pomagala kolegica 

iz osnovne šole. 

 

3.2.2 Cilji in metode za izvedbo načrta intervencije/terapije 

Uporaba pravljice v učne namene ni nekaj povsem novega. Manj znana je samo možnost 

uporabe pravljic kot sredstvo pri razreševanju konfliktov identitete in socialnopedagoških 

intervencijah. 
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Za izvedbo načrta dela sem si zastavila cilje in metodo dela. Cilje sem pri izvedbi vsake 

pravljice zapisala v tabelo in jih opredelila kot vire moči identitete. Pri ciljih sem poiskala tudi 

simbole in sporočilno vrednost pravljice, ki sem jih prav tako opredelila v tabeli posamezne 

pravljice. 

Vsako pravljico smo obravnavali en teden. Učenci so imeli čas, da jo ponotranjijo. Nato smo 

pravljico preslikali v realno življenje, kjer so učenci skozi identifikacijo in simbole pravljice 

razreševali težave in iskali lastne odgovore za rešitev. Odgovore učencev sem zapisala. Naredila 

sem analizo dela, ali so učenci prepoznali sporočilno vrednost in simbole ter jih primerjala s 

simboli, ki sem jih prepoznala sama in sem jih napisala že v tabeli pri vsaki pravljici. Čez tri 

mesece sem naredila oceno intervencije vpliva pravljice kot sredstva pri razreševanju 

konfliktov krize identitete, da ugotovim, ali so učenci sporočilno vrednost pravljice ponotranjili 

in prepoznane simbole uporabili v razvoju osebnosti kot vire moči pri razvoju identitete. 

Enak načrt sem uporabila tudi pri izvedbi empiričnega dela pri novi generaciji prvega in 

osmega razreda v šolskem letu 2012/2013. Razlika je bila le v tem, da tokrat nisem vključila 

zunanjih opazovalcev. 

 

3.3  IZVEDBA INTERVENCIJE/TERAPIJE V RAZREDU (SKUPINI) 

V uvodnem srečanju sem otrokom predstavila, zakaj bomo izvajali intervencijo, katere cilje 

bomo zasledovali, kako bomo delali, katere pravljice bomo uporabljali. Predstavila sem jim 

torej vse pomembne elemente, ki jih morajo razumeti, zakaj bomo izvajali intervencijo/terapijo. 

V uvodu v intervencijo/terapijo so se nam pridružili tudi zunanji sodelavci, ki so pomagali pri 

izvajanju intervencije/terapije, da so jih otroci spoznali in jih sprejeli kot sestavni del procesa. 

Tak uvod v intervencijo smo izvedli v vsakem razredu.  

Prva pravljica, s katero smo začeli izvajati intervencijo, je bila Rdeča kapica. 

3.3.1 Rdeča kapica (brata Grimm) 

Pravljico o Rdeči kapici in strašnem volku, ki je pojedel Rdečo kapico in babico, poznamo vsi. 

Pred začetkom sem učencem razložila, da tudi pri poslušanju pravljice obstajajo pravila, ki se 

jih bomo držali. Najprej sem jo prebrala v izvirni različici. Potem sem se z učenci v manjših 

skupinah pogovarjala o njeni vsebini in zaporedju dogodkov, ki so si sledili. 

Vsebino sem preslikala v realno življenje, sedanjost, ki jo živijo tukaj in zdaj. Učencem sem 

postavila vprašanja tako, da sem po taksonomiji lahko preverila njihovo znanje/poznavanje 

pravljice. 

 

Tabela 1: Vir moči identitete in simboli pravljice pri obravnavi pravljice Rdeča kapica 
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Vir moči identitete: Sredstvo, simboli pravljice: 

 razvija sposobnost domišljijskega zaznavanja 

književnih oseb, prostora in dogajanja; 

 razvija zmožnost identifikacije; 

 pripoveduje v celi povedi; 

 oblikuje svojo domišljijsko-čutno predstavo 

dogajanja prostora; 

 družina je varnost, zaupanje;  

 premaga strah; 

 razvija zmožnost zbranega poslušanja; 

 prepoznava načine komuniciranja in njihovo 

sporočilnost; 

 spoštuje pravila; 

 spoštuje dogovore; 

 spozna možnosti posledic v primeru 

nespoštovanja dogovorov; 

 ve, da pravila pomenijo varnost; 

 spozna sporočilno vrednost moralnih vrednot; 

 ugotavlja nasprotja; 

 prepozna odgovornost in neodgovornost dejanj; 

 spoštuje in upošteva nasvete odraslih. 

 

pravljica;  

komunikacija; 

pomoč;  

nasprotja; 

družina; 

strah;  

pravila;  

dogovori; 

varnost; 

zaupanje; 

posledice, kazen; 

odgovornost dejanj; 

prava pot; 

uspešnost.  

 

Izvirna različica pravljice 

Vprašanja za obnovitev vsebine: 

Kam je šla Rdeča kapica? 

Kaj je bilo v košarici? 

Kje je živela njena babica? 

Koga je srečala v gozdu? 

Kaj jo je volk vprašal? 

Kaj je volk naredil z babico? 

Kaj je Rdeča kapica vprašala volka, ko je stopila v hišo? 

Kaj ji je odgovoril? 
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Kaj je volk naredil z Rdečo kapico?  

Kdo je rešil Rdečo kapico in babico? 

Kaj se je zgodilo z volkom? 

Pri odgovorih na zgoraj zastavljena vprašanja sem dobila pričakovane odgovore (podatke iz 

pravljice), zato jih ne bom zapisala. Odgovore otrok bom zapisala v nadaljevanju nekoliko 

drugače zasnovane Rdeče kapice, ki je bila zelo odprta, razmišljujoča, analitična, ustvarjalna, 

skratka, drugačna. 

Učence sem navajala na pripovedovanje s celimi povedmi. Učenci so se trudili in pripovedovali 

v celih povedih. Včasih je kakšen učenec uporabil tudi enobesedno poved. Če je kdo uporabil 

enobesedno poved, sem sporočila takole: »Ne razumem. Mi lahko poveš v celi povedi?« Učenci 

so se tega navadili in večina se je trudila pripovedovati v povedi, ki je vsem jasna in vemo, kaj 

nam z njo sporoča.  

Učenci so pravljico doživeli vsak na svoj način. To sem jim dovolila in tako je tudi prav. 

Kasneje sem se osredotočila še na druge vidike življenja in učenja:  

1. sklop ─ Nikoli se ne pogovarjaj s tujci, ki jih ne poznaš. Bodi previden, ko gre za odnos 

tvojega zaupanja do ljudi, ki jih ne poznaš. Naj te čokolada in bonboni ne premamijo, 

ko ti jih ponujajo v zameno, da greš z njimi. 

2. sklop ─ Opazovanje govorice telesa in neverbalne komunikacije; velike oči, velika 

ušesa, nenavadni gibi, globok glas, premagovanje strahu. 

3. sklop – Družina, sorodstveni odnosi v družini, pomoč, zaupanje; Pomen družine kot 

simbola varnosti. 

4. sklop – Spoštovanje pravil in dogovorov. V primeru nespoštovanja pravil in dogovorov 

sledi kazen. 

5. sklop – Nasprotja: velik ─ majhen, vas ─ mesto, lep ─ grd, prijazen ─ neprijazen ... 

6. sklop – Odgovornost dejanj staršev do svojih otrok: Ali je mama ravnala prav, ko je 

Rdečo kapico poslala samo v gozd k babici? Odgovornost svojih dejanj. 

7. sklop – Upoštevanje nasvetov odraslih te lahko postavi na pravo pot. 

 

Izkušenjsko in problemsko vrednotenje pravljice 

Rdečo kapico sem po taksonomiji vprašanj nadaljevala. Učenci so lahko razmišljali, analizirali, 

vsak na svoj način iskali rešitve. 

Vprašanja za globlje razmišljanje o ozadju pravljice: 

Čemu je Rdeča kapica obiskala svojo babico?  

Kaj bi ti nesel/a svoji babici, če bi bila bolna? 

Pojasni, zakaj Rdeča kapica ni prepoznala volka?  
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Ali meniš, da je mama Rdeče kapice ravnala odgovorno, ker jo je samo poslala na obisk 

k babici? Kako bi ravnal/a ti, če bi bil/a ti njena mama? 

Ali meniš, da je Rdeča kapica upoštevala pravila in dogovore mame, ki jih je dobila, 

preden je šla na pot? 

Kako drugačna bi bila morda zgodba, če bi Rdeča kapica imela prenosni telefon? 

Ali se ti zdi, da je bilo Rdečo kapico strah in česa je tebe strah oziroma česa se ti bojiš? 

 

Zaradi varovanja osebnih podatkov pri odgovorih ne bodo navedena imena. 

Odgovori otrok (1. razred), šolsko leto 2011/2012 

Odgovori otrok (1. razred), šolsko leto 2012/2013 

Čemu je Rdeča kapica obiskala svojo babico?  

 Rdeča kapica je obiskala svojo babico, da bi ji prinesla kosilo, ker je bila bolna. 

 Rdeča kapica je nesla košarico polno dobrot, da razveseli svojo babico. 

 Rdeča kapica je obiskala svojo babico, ker je bila bolna. 

 Rdeča kapica je babico obiskala, da bi se skupaj igrali, ko se bo najedla in bo ozdravela. 

 Rdeča kapica je babico razveselila z obiskom, da bi jo razveselila. 

 Rdeča kapica je babico obiskala, da babici ne bi bilo dolgčas. 

 Rdeča kapica je obiskala babico, ker jo ima rada. 

 Rdeča kapica jo je obiskala, ker je bila ona bolna. 

 Rdeča kapica jo je obiskala, ker ji je tako rekla mama. 

 Rdeča kapica jo je obiskala, ker je mama skuhala kosilo, da ne bo lačna. 

 Jaz pa mislim, da zato, ker je to čisto prav, da jo je. 

 Rdeča kapica jo je obiskala, ker ona ni mogla do njih. 

 Rdeča kapica je imela babico rada. 

 Obiskala je babico zato, da bo pojedla in bo čez nekaj dni v redu. 

 Obiskala jo je, ker je babica tudi Rdečo kapico, ko je bila ona bolna. 

 Rdeča kapica je obiskala babico, ker je bila bolna, in če ješ juho od kure, postaneš 

zdrav. 

 Po moje jo je Rdeča kapica obiskala zato, ker jo je imela rada in noče, da umre. 

 

Kaj bi ti nesel/a svoji babici, če bi bila bolna? 

 Svoji babici bi nesla torto, meso in sok. 
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 Jaz bi svoji babici nesel kruh, pršut in vino, ker moja mami pravi, da je to najbolj fino, 

ko pridejo obiski. To vedno kupi v trgovini. Vino je pa rdeče barve. Jaz pa pijem sok. 

 Jaz bi svoji babici nesel muco, da bi jo grela. 

 Hmm, jaz bi ji pa nesla piškote, juho in sir. 

 Jaz bi ji nesel tisto »za merit vročino« in zdravila. 

 Jaz ji ne bi nesla nič. Ko je babi bolna, gre k njej samo mami. Jaz moram ostati doma, 

ker mami pravi, da se lahko nalezem. Pa ne razumem, česa se lahko nalezem, ker se 

mami tudi nič ne naleze. 

 Jaz bi ji nesel kar sebe, ker jo imam rad. Dal bi ji tudi poljubček. Ne, ne, celo bi jo objel. 

 Jaz bi ji pa nesel čudežna zdravila, da bi ozdravela. Mami mi je rekla, da taka zdravila 

obstajajo. Tudi jaz jih jem, ko sem bolan. Niso pa nič dobra, taka grenka so, bljek. 

 Jaz bi ji pa nabrala rožice in jih nesla. 

 Jaz bi ji pa naročil kosilo v šoli. Potem bi pa to kanglico nesel k babici. Take kanglice 

nesejo tudi naše učiteljice. 

 Jaz bi ji nesel juho od kure, ker si potem zdrav. 

 Jaz bi ji pa nesla zdravila, da bi bila hitro zdrava. 

 Jaz bi ji pa nesel to, kar si moj oči meša, predno gre na fitnes. To je tak prah, ki ga 

zmešaš z vodo, in oče pravi, da dela čudeže. 

 Jaz bi šla pa z mami na trg in ji kupila sadje. 

 Ja, jaz bi tudi šla na trg in ji kupila bio sadje. 

 Jaz bi pa očiju rekel, da skuha špinačo, ker je zdrava. Jaz jo moram jesti in sem zdrav. 

 Jaz bi ji pa naredila torto, to ima moja stara mama zelo rada, pa limone. 

 Jaz bi ji naredila ajvar pa klobase. 

 Moja babi ima rada vse, zato bi ji jaz lahko nesla vse.  

 Jaz bi ji pa kupila toplo pižamo.  

 Jaz bi ji pa nesla čaj, limone, kruh, mleko, salame in knjige, ker moja babi veliko bere. 

 Jaz bi ji nesel pa vitamine pa govejo juho pa meso in človek ne jezi se, da bi se potem 

igrala. 

 

Pojasni, zakaj Rdeča kapica ni prepoznala volka?  

 Ker je govoril. 

 Ker se je delal prijaznega, pa sploh ni bil. 

 Obnašal se je kot človek. 
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 Ker je požrl babico in si je oblekel njeno srajco in dal na glavo tisto, kako se že reče …, 

kapo in očala. 

 Ker se je oblekel v pižamo in ležal v postelji od babice. 

 Ker je bil oblečen v babico. 

 Ker je isto govoril kot babica. Imel je, veš, tak glas. 

 On je govoril, v resnici pa volk sploh ne govori. Volk tuli in zavija. Ati pravi, da volk 

vedno tuli v luno. 

 Ležal je v postelji za zaveso in ga Rdeča kapica ni mogla videti. 

 Ni ležal za zaveso! Ležal je v postelji. Potem je bila pa zavesa tako zagrnjena. Zato, a 

veš. 

 Ker mogoče v sobi ni bilo svetlo, ker je stanovala v gozdu. V gozdu je pa temno, ker je 

veliko dreves.  

 Ker se je oblekel v babico. 

 Ker je bil tak kot babica, samo da je imel dlako. 

 Ker se je oblekel v babico, samo ne vem, zakaj ga ni prepoznala, ker je volk drugačen, 

pa bi lahko to opazila. 

 Ker je mislila, da je to babica. 

 Po moje zato, ker je bil v postelji pod deko podoben babici. 

 Jaz pa mislim, da ni vedela, da je to volk, ker je govoril. 

 Ker je spremenil glas in se delal, da je babica, v bistvu pa ni bil babica. 

 Ker je vedno v postelji ležala babica, sedaj pa je ležal volk. 

 Po moje zato, ker ni bila dovolj pozorna in ni poslušala, kako volk govori, ker če bi 

poslušala, kako govori, bi vedela, da ni to babica. 

 Verjetno je verjela, da je to babica. Ampak, ker je bila bolna, je govorila drugače. Tudi 

moja stara mama govori drugače, ko je bolna. 

 Ker je stala pri vratih. 

 Bil je oblečen v babico in se je delal, da je babica. 

 Ker jo je bilo strah, ker je v gozdu srečala volka. 

 Ker je mislila, da se babica heca. 

 Ker se je delal volk prijaznega. 

 

Ali meniš, da je mama Rdeče kapice ravnala odgovorno, ker jo je samo poslala na obisk 

k babici? Kako bi ravnal/a ti, če bi bil/a ti njena mama? 
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 Mamica ni ravnala odgovorno, ker jo je samo poslala v gozd k babici, in bi se Rdeča 

kapica lahko zgubila. Jaz bi šla z Rdečo kapico. 

 Njena mami to ni naredila prav. Morala bi iti z njo. Jaz bi sigurno šla. 

 To ni bilo odgovorno obnašanje. Njena mamica bi morala iti z njo. Jaz Rdeče kapice ne 

bi pustil same k babici. Če ne bi imel časa, bi poklical svojega moža, da jo odpelje.  

 Mama ni ravnala prav. To je neprimerno vedenje. Jaz bi šla z Rdečo kapico, ker bi me 

skrbelo za njo in za babico. 

 Jaz je sigurno ne bi pustil same, ker tudi moja mami mene ne pusti samega nikamor. 

Ker te lahko tudi kdo vzame ali pa kaj naredi. Moja mami pravi: »Nikoli ne veš, zdaj so 

sami norci na cesti.« 

 To ni bilo prav, kar je naredila mama. Če bi bil jaz njen mož, bi se skregal z njo. 

 Jaz bi šla skupaj z Rdečo kapico in je ne bi poslala same na obisk k babici. 

 Mene pa mami pošlje k babici, ampak gre vedno starejši brat z mano, ki je že dovolj 

star. 

 To ni bilo prav. Jaz bi šla z njo. 

 Jaz bi šel z njo, da je ne bi bilo strah. To, da je šla sama, ni bilo ok. Njena mama to ni 

naredila prav. 

 Ko si majhen, ne smeš hoditi sam okrog, ker je to nevarno, ker se ti lahko kaj zgodi. 

 Ja, jaz tudi mislim, da ni mama naredila prav, ker jo je poslala samo k babici. Moja 

mami mene že ne bi. 

 Moj oči vedno reče, da če otroka pustiš samega, to ni prav, ker so starši zato, da skrbijo 

za otroke, ko so majhni, da se jim kaj ne zgodi. In jaz mislim, da ima moj oči prav. 

Mama pa ni ravnala prav. 

 Moja oči pa mami pa tega ne bi naredila in jaz tudi ne, ker me vedno kdo pelje, če me 

pa ne pelje, grem pa peš. 

 Njena mama ni ravnala odgovorno. Jaz bi bila bolj odgovorna in bi šla z njo. 

 Moja mami je pa mene že poslala v trgovino po kruh, ko je bila bolna. Ampak jaz Rdeče 

kapice ne bi nikoli. 

 Ni ravnala prav. Jaz je ne bi. Moja babi govori, da so sedaj drugi časi kot takrat, ko je 

bila ona še majhna. Rekla je, da so se takrat sami igrali zunaj, sedaj pa tega ni več. 

 Ni ravnala odgovorno, ker bi jo lahko kdo vzel ali pa ustrelil. 

 Jaz bi šel z njo in je ne bi pustil same. To ni naredila prav. Kaj pa je to takega, če greš 

z Rdečo kapico. Jaz bi šel tudi z njo. Pa z mamo bi šel tudi. 

 Kaj pa, če bi jo kdo vzel? To njena mama ni ravnala prav. Jaz je same ne bi pustila. 

Potem bi pa jokala, če je ne bi bilo več in bi izginila. 
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 To ni naredila ok. Moj oči je policaj in reče, da so eni straši ful pametni, dokler se nič 

ne zgodi. Če pa se, je pa štala. 

 To, kar je naredila njena mama, ni bilo odgovorno. Jaz bi ravnal drugače. Jaz bi šel z 

njo. 

 

Ali meniš, da je Rdeča kapica upoštevala pravila in dogovore z mamo, ki jih je dobila, 

predno je šla na pot? 

 Rdeča kapica ni upoštevala, kar sta se z mamo dogovorili. 

 Rdeča kapica ni upoštevala, kar ji je rekla mama, zato se ji je potem to zgodilo. 

 Če bi upoštevala mamo, se ji to ne bi zgodilo. 

 Moja mami reče, da je treba to, kar se dogovoriš, potem tudi narediti. 

 Mamo bi morala ubogati. Jaz svojo ubogam. 

 Rdeča kapica ni poslušala mame. Moj oči pa mojo babi posluša. Potem se pa kdaj 

skregata oči in mami. Tega pa ne razumem. 

 Sedaj, ko smo majhni, je treba starše ubogati. 

 Jaz pa, če nisem priden, jih dobim po riti. 

 Če bi Rdeča kapica poslušala mamo, ne bi imela te nevarnosti. 

 Jaz pa mislim, da je ni upoštevala in je bila zato kaznovana. 

 Moja mamica vedno reče, da jo moram poslušati. To govori tudi sestra pri verouku. 

 Jaz pa ne hodim k verouku. Ampak bom šel drugo leto. 

 Rdeča kapica ni upoštevala, kaj sta se z mamico zmenili. 

 Če bi jo Rdeča kapica poslušala, je volk ne bi požrl. 

 Moj oči pa reče, da moram ubogati in ubogam in potem nisem tepen. 

 Rdeča kapica ni upoštevala svoje mame, ampak bi jo morala, ker mami ima vedno prav. 

 Rdeča kapica svoje mame ni ubogala in ni poslušala. Če bi jo poslušala, bi bilo to prav. 

 Rdeča kapica ni bila pridna. Če si priden, dobiš nagrado. 

 Jaz mojo mami ubogam. Rdeča kapica bi jo morala tudi. 

 

Kako drugačna bi bila morda zgodba, če bi Rdeča kapica imela prenosni telefon? 

 To bi bilo pa smešno, ker takrat še ni bilo mobitela. Pa si ne znam predstavljati. 

 Jaz bi pa klical svojega atija in bi mi prišel pomagat, če bi srečal volka. On bi me sigurno 

branil. 

 Jaz bi poklical 113. To številko moraš vedno poklicati, ko se kaj zgodi. 

 Jaz bi pa poklical reševalce. Prišlo bi jih 10 in potem bi sigurno pretepli volka. Lovec 

sploh ne bi rabil priti. 

 Jaz bi pa poklicala policijo in oni bi rešili mene in babico. Volka bi pa odpeljali v 

živalski vrt. 
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 Hmm, jaz bi pa poklical svojega odvetnika in on bi uredil vse za mene in babico. Oči je 

odvetnik in vem, da ga vedno pokličejo, ko je treba kaj urediti. 

 Jaz bi pa poklical »Halo pico« in povedal, kje stanuje moja babi, in bi jim naročil, da 

naj tja odpeljejo pico. 

 Jaz bi pa poklicala zdravnika, da jo pozdravi, in potem bi mu rekla, naj jo pripelje k 

nam. 

 Če bi imela telefon, bi poklicala mamo in je volk ne bi požrl. 

 Jaz imam tudi mobi, da pokličem, če kaj rabim. 

 Mogoče bi se pa Rdeča kapica lahko pogovarjala po telefonu in volka sploh ne bi 

opazila. 

 Če bi imela mobitel, bi ga lahko slikala in bi prišli lovci in bi volka ustrelili. 

 Če bi ga imela, bi ji bilo lažje. 

 Poklicala bi zdravnika, potem bi ji dal zdravila in potem bi bila zdrava. 

 Jaz bi pa pritisnil navigacijo, da bi prišla prej do babice kot volk. 

 Lahko bi se slikala pa bi vsi vedeli, kje je. 

 Če bi imela mobi, bi lahko slikala trebuh volka in bi vsi vedeli, kako zgleda, če si not. 

 Ko bi zagledala volka, bi klicala mamico in bi splezala na drevo. 

 Jaz bi vzel pa telefon in psa, pa bi bilo vse drugače. 

 Če bi imela mobitel, bi poklicala babico in ji rekla, da pride k njej. 

 Jaz pa vem, kaj bi naredila, vse bi zrihtala po telefonu. 

 

Ali se ti zdi, da je bilo Rdečo kapico strah in česa je strah tebe oziroma česa se bojiš ti? 

 Rdečo kapico je bilo verjetno malo strah, ker je bila sama v gozdu. Mene bi bilo tudi 

malo strah v gozdu. 

 Rdeča kapica je majhna in majhne otroke je tudi strah. 

 Strah jo je bilo, ampak ne vem koliko, ker tega ni povedala. Mene je pa strah zvečer. 

 Rdeče kapice ni bilo strah, ker se je pogovarjala z volkom, strah bi jo bilo, če se ne bi 

pogovarjala 

 Rdečo kapico ni bilo strah. Meni bi pa bilo, če bi srečala volka. 

 Mene bi bilo strah, če bi bila sama v gozdu, jaz ne grem nikoli sama v gozd. Rdeča 

kapica pa je šla. 

 Rdečo kapico je bilo strah, ampak je ubogala mamo in je šla v gozd. Mene je strah teme. 

 Rdeča kapica je bila sama in jo je bilo strah, ker je v gozdu temno in tam živijo volkovi 

in medvedi. Mene je tudi strah v gozdu, ko gremo nabirat gobe. 

 Mene je pa strah, ko dežuje in potem še grmi. Rdeča kapica pa je bila pogumna. 
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 Rdeče kapice ni bilo strah, ona je šla že večkrat k babici in je ta gozd poznala.  

 Mene je pa strah kurentov. 

 Rdečo kapico je bilo sigurno tudi strah. Mene je pa strah, ko nekdo pozvoni, in ne vem, 

kdo je, in mi mami reče, da naj grem odpret. 

 Rdečo kapico je bilo strah volka, ki je požrl babico, ampak ni umrla, je pa skoraj umrla, 

če ne bi bilo lovca. 

 Mene je pa strah, če bi se kdaj zgubila. Enkrat se je en otrok že tudi zgubil, potem je pa 

mami rekla, da mu bodo pomagali policaji, in sem videla, da so mu res. 

 Rdečo kapico je bilo strah, zato je volka tudi vprašala, zakaj ima tako velika ušesa in 

zakaj ima tako velike oči in zakaj ima tako velika usta. Jaz se pa bojim, če gledam film 

in grem potem spat in potem mislim, da bodo prišli vesoljci in me bodo odpeljali. 

 Jaz se tudi bojim, ko grmi in se bliska, takrat me je najbolj strah. 

 Mene je pa vedno strah tako kot Rdečo kapico. 

 Rdečo kapico je bilo sigurno strah pa njeno babico tudi. Mene je pa strah, če bi moja 

babi umrla, ker jo imam zelo rada pa ona mene tudi. 

 Mene je tudi strah, ampak samo, ko poslušam grozne pravljice, gledam grozne risanke 

in če oči gleda grozne filme. 

 Rdeča kapica je bila sama v gozdu. Mene je gozda strah, ker so sama drevesa in nič ne 

vidiš, potem pa se sliši, ko nekdo hodi, ti ga pa ne vidiš, to je strah. 

 Rdečo kapico je bilo strah tako malo že, ampak se ni bala volka. Jaz se pa bojim, če 

moram iti sam spat in je tema. 

 Mene pa ni strah teme zvečer, ker mi mami pusti vrata odprta. 

 Mene bi bilo strah, če bi šla v gozd in bi za drevesom stal volk, ker ga ne bi videla in 

me je tega vedno strah in se bojim. 

 Mene je bilo pa strah, ko je babica zbolela, ker, ko je bila moja babica bolna, je skoraj 

umrla in je bila mami takrat žalostna in je jokala. Takrat me je bilo strah. 

 Jaz se tudi bojim, če bi moja babi umrla, ker jo imam rada. 

 Moja stara mama pa je umrla in me je strah, da bo umrla še mami, ker, ko pride domov, 

reče velikokrat, da je tako zmatrana, da bo kar umrla. Čeprav je stara mama umrla, ker 

je bila bolna. mami pa je sam zmatrana. 

 Če si zmatran, ne umreš. Umreš, če si bolan. 

 Ne, to ni res. Umreš lahko tudi, če te povozi avto ali pa kam padeš. 

 Rdečo kapico je bilo sigurno strah, ampak tega ni rekla mami. Ko smo mi na morju, je 

mene strah globoke vode, ker se nič ne vidi in te lahko kaj požre, kakšen morski pes ali 

pa orjaška hubotka. 

 Rdeča kapica je imela strah, ampak ga je skrila. Me je je pa strah od takrat, ko sem šel 

z bratom v hišo strahov v luna parku. Tega me je strah. To ne bi šel več nikoli. 

 Mene je pa strah hoditi po mostu. V Kobaridu je tak ozek most, ki se maje in je visoko, 

spodaj pa teče reka in se vse maje. Rdečo kapico je tudi strah, ampak volka. Ne vem pa, 

če bi se bala, če bi šla čez tak most. Sigurno bi se. 
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Odgovori otrok (8. razreda), šolsko leto 2011/12 

Odgovori otrok (8. razreda), šolsko leto 2012/13 

Čemu je Rdeča kapica obiskala svojo babico?  

 Obiskala jo je zato, ker je bila babica bolna in ji je nesla dobrote, da se okrepča in 

posledično pozdravi. 

 Ker je bila bolna in je pač želela, da se babica čim prej pozdravi. Če si bolan, je pač 

lepo, da nekdo skrbi za tebe, ker se tako lažje pozdraviš. Itak. 

 Rdeča kapica je obiskala babico, ker je bila babica bolna in ji je nesla stvari, ki jih je 

mama pripravila za babico, da se čim prej pozdravi. 

 Moje mnenje je, da zato, ker je mamo skrbelo za svojo mamo in je želela, da se pozdravi. 

Čeprav je moje mnenje, da bi jih lahko odnesla sama. Ampak v pravljici ji odnese Rdeča 

kapica. 

 Pa saj to, da ji je nesla Rdeča kapica ni nič narobe. Mama jo je pač prosila. Rdeča kapica 

pa je poslušala mamo in ji ustregla.  

 Rdeča kapica je imela svojo babico rada, ker je zbolela, jo je želela obiskati in pomagati. 

Saj babice v »rili lajfu« tudi skrbijo za nas. A je tako? 

 Želela jo je obiskati in ji je pomagati, ker je bila bolna. 

 Rdeča kapica je obiskala babico zato, ker je bila njena babica bolna. 

 Obiskala je babico zato, ker jo je prosila mama in ker je bila bolna. 

 Njena babica je bila bolna in Rdeča kapica je želela pomagati tako babici kot svoji 

mami. 

 Babica je zbolela in Rdeča kapica je šla k njej na obisk. 

 V bistvu pač zato, ker je njena babica zbolela in je v bistvu šla do nje, da vidi, kaj ji je 

in če je treba, da ji pomaga. 

 Do babice je šla zato pač, ker je babica zbolela in je babica verjetno potrebovala 

pomoč. 

 Rdeča kapica je obiskala svojo babico, ker je babica zbolela. 

 

Kaj bi ti nesel/a svoji babici, če bi bila bolna? 

 Če bi bila moja babi bolna, bi ji nesel zdravila in verjetno kakšno sadje. 

 Jaz bi ji nesel veliko sadja. Verjetno tudi limone, da bi si lahko naredila limonado ali pa 

dala limono v čaj. 

 Jaz bi pa svoji babici nesla sadje in kakšne piškote, ker moja babica je sladkosneda in 

ima rada sladko. 

 Jaz pa mislim, da bi ji bilo fajn, če bi prišel k njej, mogoče kaj nesel, ni nujno, in bi bil 

pri njej, da ji ne bi bilo dolgčas. 

 Jaz bi jo pa vprašala, če kaj rabi, in bi ji nesla stvari, ki bi mi jih naročila. 

 Polno vrečo zdravja. Šala. Tega se ne da nesti. Verjetno vitamine, sadje in zdravila. Če 

bi me prosila, da grem v lekarno po zdravila, pa tudi zdravila. 

 Še dobro, da je moja babi ful zdrava in ne rabi nič. 
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 To ni bilo vprašanje, ampak je vprašala, kaj bi ji ti nesel, če bi bila bolna. 

 Jaz bi ji nesel kakšno pomarančo, mandarino in limone. 

 Jaz bi moji babi nesla sadje, sadje, sadje in še enkrat sadje, ker je v njih veliko 

vitaminov. 

 Glede na to, da babi meni prinese vse živo, ko sem bolan, bi ji vse živo nesel tudi sam. 

 Jaz bi ji nesla sadje pa verjetno kakšno dobro kurjo juho, če bi jo mami skuhala. 

 Nesla bi ji sadje, zelenjavo, šumeče vitaminske tabletein pa verjetno kakšen dober čaj. 

 Jaz bi ji pa nesel multi kulti sok pa kakšen dober teranček za moč. 

 Ko si bolan, ti paše piti vse živo, ker te kuha in si dehidriran. Jaz bi ji nesel sadje, da bi 

si lahko delala naravne sokove. 

 

Pojasni, zakaj Rdeča kapica ni prepoznala volka?  

 Rdeča kapica ni prepoznala volka, ker se je ta preoblekel v babico. 

 Ker je oblekel babičino spalno srajco, si dal na glavo čepico in nataknil očala. 

 Volk se je preoblekel v babico in ga Rdeča kapica ni prepoznala, čeprav ji je bilo čudno, 

ker je imel velika ušesa, velike oči in čuden glas. Zanimivo. 

 Jaz pa mislim, da je bila naivna in je nasedla volku. Potem jo je pa ta naskočil in uredil 

zadevo do konca. 

 Ni ga prepoznala, ker je bila glede na leta še premajhna, da bi prepoznala prevaro volka. 

 V bistvu jo je »mal nategnil«, kot elastiko. 

 Rdeča kapica ni prepoznala volka, ker se je preoblekel in se izdajal za babico. 

 Ni ga prepoznala, ker se je preoblekel v babico. Frik. 

 Rdeča kapica je bila zelo poštena in ni bila opremljena s strategijami življenja, bi rekla 

ga. Renata, a ne? 

 Prepoznala ga ni pač zato, ker je verjela, da je to babica samo v malo drugačni obliki. 

Ni ga prepoznala zato, ker je spremenil svojo identiteto. 

 Rdeča kapica ga ni prepoznala, ker se je preoblekel v babico, ležal v postelji in se 

pretvarjal, da je babica. 

 V bistvu je pač mislil, da mu bo zneslo, če se preobleče v babico. Saj na kratek rok mu 

je. Potem je pa »pušnu«. 

 Ni prepoznala volka, ker se je volk preoblekel v oblačila od babice. 

 

Ali meniš, da je mama Rdeče kapice ravnala odgovorno, ker jo je samo poslala na obisk 

k babici? Kako bi ravnal/a ti, če bi bil/a ti njena mama? 

 Če pogledaš na to, da gre za pravljico, ni. Sicer pa ji je verjetno zaupala in jo je zato 

poslala. Jaz bi šla z njo. 

 Ravnanje mame ni bilo odgovorno. Rdeča kapica je bila še deklica in v gozdu je bilo 

veliko pasti, ki so jo spravljale v nevarnost. Jaz bi šla skupaj z njo. 

 Mama ni delovala odgovorno. Lahko bi šla z njo. Jaz bi šla. 
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 Odgovornost mame je pod vprašajem. To je prej neodgovorno kot odgovorno ravnanje. 

Jaz bi se kot mama zamislila. Ne bi je pustila same. 

 Mama ni ravnala prav, no, odgovorno, ker je Rdeča kapica še majhna. Če bi bilo že 

nujno, da je treba k babici, bi šla z njo. 

 Mama ni bila odgovorna. Morala bi iti z Rdečo kapico. 

 Itak, da je bila neodgovorna. Jaz bi šel z njo. Itak. 

 To ni odgovorno ravnanje, saj je bila Rdeča kapica še majhna. Majhnih pa se ne pošilja 

samih. Morajo biti pod nadzorom. Jaz bi šla z Rdečo kapico. 

 Ni bila odgovorna, ker je, če pomislim, zunaj veliko nevarnosti in nikoli ne veš, kaj se ti 

lahko zgodi. Kot mama in hči bi šli skupaj. 

 Mama Rdeče kapice ni ravnala odgovorno. Vprašanje je, če se je sploh v tistem trenutku 

zavedala svoje odgovornosti. Verjetno ne. Jaz bi ravnal drugače. Šel bi z njo. 

 To, da je poslala Rdečo kapico samo na obisk k babici, ni bilo odgovorno, lahko bi šla 

z njo. Jaz bi. 

 Zanimivo. V bistvu skozi pravljico ugotoviš, kaj ti pove. Mama ni ravnala odgovorno. 

Jaz bi šel z njo. 

 

Ali meniš, da je Rdeča kapica upoštevala dogovore z mamo in pravila, ki jih je dobila, 

preden je šla na pot? 

 Rdeča kapica ni upoštevala pravil in dogovorov, ki sta jih imeli z mamo.  

 Rdeča kapica je šla na stranpoti. Pravil ni upoštevala. Dogovorov pa tudi ne. 

 Ni upoštevala, kar ji je rekla mama. Ni se držala dogovora in je v bistvu kršila pravila. 

 V bistvu ni upoštevala tega, kar sta se z mamo dogovorili. Ni upoštevala pravil, čeprav 

sta se z mamo zmenili, po kateri poti naj gre do babice. Glede na vse skupaj je imela 

zaradi tega težave. In težave imaš, če ne upoštevaš pravil in dogovorov.  

 Če se držimo dogovorov in upoštevamo pravila, se ti ne more nič zgoditi po tvoji krivdi. 

Lahko se ti zgodi po neumnosti nekoga drugega. Na to pa nimaš vpliva. Rdeča kapica 

ni upoštevala pravil in se ni držala dogovora. 

 Ni se pač držala pravila in dogovora in zato je temu sledila kazen in jo je volk pač 

pojedel. 

 To pa drži. Kazen mora biti, kazen je vzgojna, je rekel boter Meseček v Zvezdici 

Zaspanki. Kazen boli, lahko tudi peče, če ti pač roka objasni pravila igre. 

 Če upoštevaš pravila »igre«, veš, kaj je prav in kaj narobe, veš, kaj je tisto, kar je prav. 

 Rdečka ni upoštevala dogovorov. Pravil pa tudi ne. Ni videla poti in ni videla luči na 

koncu tunela. 

 Malo preveč je pač hodila po gozdu in zgrešila pravila in dogovore. 

 Rdeča kapica ni upoštevala pravil in dogovorov, posledica pa je tako, kot so že rekli 

drugi, kazen. 

 

Kako drugačna bi bila morda zgodba, če bi Rdeča kapica imela prenosni telefon? 
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 Če bi Rdeča kapica imela mobitel, bi imela možnost poklicati in povedati, da je v 

nevarnosti. 

 Lahko bi bila bolj sodobna zgodba na star način, kjer bi se mešala preteklost pravljice 

in sedanje življenje. To bi bilo pa doživetje. 

 Mobitel povezuje ljudi in bi povezal tudi Rdečo kapico z mamo ali pa z babico ali pa z 

nekom čisto tretjim, ki nima veze z zgodbo. 

 V bistvu bi bila to novodobna Rdeča kapica. 

 Ja, v bistvu, Rdeča kapica in sedem palčkov, ki jo učijo, kako se uporablja mobitel, da 

te reši princ. 

 Po moje bi imela manj težav, ker bi pač slike objavljala na »fejsbuku«. 

 Če bi imela mobi, bi ji lahko vsi sledili, ne bi se mogla zgubiti in vsi bi vedeli, kje je. 

 Ja, pa mama bi jo imela skoz pod kontrolo in bi ji govorila: »Rdeča kapica, zavij levo, 

čez tristo metrov zavij desno, v naslednjem križišču zavij levo, zavij levo, 

preračunavam.« 

 To je dobra ideja. Garmina. No, navigacija. Ja, lahko bi vklopila garmin in bi se imela 

fino.  

 Ja, ja, lahko bi posnel nadaljevanje Gremo mi po svoje, tretji del, Kapica gre po svoje, 

tretji del. 

 Ja, lahko bi pa nastala pač nova pravljica Z mobitelom do Rdeče kapice ali pa Rdeča 

kapica in čudežni mobitel. 

 Če bi imela Rdeča kapica pač prenosni telefon, bi bila mobilna, sodobna, malo manj 

pametna, ker bi imela itak pač pametni telefon. 

 Lahko bi razložila mami, da ne gre peš, ker smo v enaindvajsetem stoletju, in da se bo 

pač peljala z avtom, ker ima mobitel in se zato ne more zgubiti. 

 

Ali se ti zdi, da je bilo Rdeči kapico strah in česa je strah tebe oziroma česa se bojiš ti? 

 Meni se zdi, da je ni bilo strah, ker je poznala pot in je bila te poti vajena in če nekaj 

poznaš, potem te ni strah. Mene je mogoče strah neznanega, ker ne veš, kaj te čaka. 

 Rdeča kapica je imela v sebi verjetno nekaj strahu, a ga ni kazala navzven. Česa je mene 

strah? Če pomislim, da ni zdravila, ti si pa bolan. 

 Rdeča kapica je bila majhna pogumna punčka, ki se je bala veliko stvari, ampak je je 

imela rdečo kapico, ki je imela čarobno moč. Mene je strah, če bi dobil slabo oceno v 

šoli, ker potem imam doma štalo in mati pošizi in potem še foter. 

 Nauk te zgodbe jeee??? Uči se pa bo ok. 

 Mogoče je Rdeča kapica imela v sebi nekaj strahu, ampak je vedela, da mora skozi gozd, 

vedela je, da lahko tam sreča tudi volka, ampak morala je do babice, ker je bila bolna. 

Pa saj nas je tudi strah, saj tudi mi vemo, da se nam lahko kaj zgodi, če je zadeva 

nevarna, ampak vseeno greš in tvegaš. Čeprav veš, da to ni dobro.  

 Tudi, če jo je bilo strah, je ni bilo strah, ker je ni smelo biti strah. 
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 Verjetno jo je bilo, ampak saj v pravljicah je vedno tako, da je junake tudi strah in potem 

ta strah premagajo in so zmagovalci. V življenju je pa isto, samo da si Rdeča kapica ti 

sam. Isto te je strah, isto se ti dogaja, samo na drugačen način, ker je to pravo življenje. 

 Meni se pa zdi, da Rdeča kapica ni kazala pretiranega strahu, vsaj v gozdu ne. Se mi 

zdi, da ga je imela šele, ko je stopila v hišo in so ji zadeve postale sumljive. Jaz se pa 

bojim, če smo na barki in pride nevihta, ko nastanejo visoki valovi in morje postane 

čisto temno modro, skoraj črno, ker enkrat se nam je že skoraj zgodilo, da nas je obrnilo. 

Tako da sedaj vedno pogledamo vreme in če ni ok, niti ne gremo ven z barko. 

 Po moje je ni bilo, ker je šla do babice že večkrat in je bilo vedno vse ok. Verjetno pa 

je zadeva potem, ko je spoznala, da jo je volk prevaral, postala drugačna. Ker če 

pogledaš, saj tudi mi verjamemo in zaupamo, ko pa nas nekdo prevara, se ne pustimo 

več »nategniti«. A ni tako? 

 Jaz mislim, da je bilo Rdečo kapico strah, ker je strah vsakega človeka. Vsak človek se 

česa boji in ga ni človeka, ki ga ne bi bilo strah. Moja mama večkrat reče, da je vsakega 

strah, ker tisti, ki reče, da ga ni, laže. Mene je na primer strah pajkov in kač. To mi je 

brrrr. 

 Rdeča kapica je imela tudi v sebi določen strah. Zakaj pa ne, saj je to čisto normalno. 

Mene je na primer strah, če slišim, da so nekoga, ko je šel sam po cesti, pretepli, ker so 

hoteli njegov mobi ali pa kaj drugega.  

 Jaz se pa spomnim, da sem nekje bral, da Rdeča kapica sploh ni bila tako majhna, 

ampak da je bila v bistvu stara približno toliko, kot smo mi. To pomeni, da je imela 

približno take probleme, kot jih imamo mi, in verjetno približno take strahove, kot jih 

imamo mi.  

 Če sem iskrena, ne vem, če jo je bilo strah, ampak zase vem, da me je strah, če nekdo 

umre, v bistvu smrti. 

 Če je bila Rdeča kapica večja kot v pravljici, potem je ni bilo več strah ne gozda in 

volka, ampak na primer, da bi jo kdo posilil, ugrabil. Mene na primer je strah tega. 

 Rdeča kapica je imela strah, ki ga je premagala vsakič, ko je šla k babici. Jaz isto, 

vsakič, ko grem na avion, premagam ta strah in se mi zdi, da me je v bistvu potem vsakič 

tudi manj strah. Ja, mene je strah avionov in letenja. 

 Jaz se pa bojim, da bi umrl še oče, ker imam zdaj samo še njega. Tega se najbolj bojim 

in me je strah. Ko je mami zbolela, so mi vsi rekli, da bo vse ok, ampak ni bilo tako. Sej 

razumem. Ampak mislim, da ima tudi otrok pravico vedeti resnico, mogoče bi mi bilo 

lažje. Ne vem. Ampak tako mislim. 

 Po moje se vsi bojimo smrti. Jaz se je tudi. To je nekaj, o čemer se ne govori veliko, 

čeprav bi bilo fajn, ker bi mogoče razumeli in drugače razmišljali. 

 Rdeča kapica je bila »faca«. Po moje ni niti razmišljala o tem, da jo je strah, ker ni 

imela časa. Nabirala je rožice, si pela, pristala v trebuhu, ni umrla. Mogoče jo je bilo 

malo strah, ko je bila v trebuhu, pa še tam po moje ne, ker je bila skupaj z babico in sta 

ga žurali. Jaz se bojim edino kakega kretena, če ti pride od zadaj, da ga ne vidiš, in se 

ne moreš braniti. 
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 Mene je bilo pa strah, tega se še zdaj spomnim, da so mi starši rekli, da grem na 

počitnice za en teden, potem pa je to trajalo celo večnost, v bistvu tri tedne. Še zdaj 

imam to v sebi. Strah me je bilo, da so me pustili in da bom ostala tam. In kadar je bilo 

treba kje ostati, sem imela ta strah v sebi. V bistvu sta se mi zlagala. 

 Jaz sem se pa spomnila, da sem šla tudi enkrat na morje z vrtcem in se spomnim, da 

sem vsak večer jokala, ker me je bilo strah, da sem ostala brez mame in očeta in da jih 

ne bom nikoli več videla. In zaradi tega nisem šla nikoli več na tabore ali pa v šole v 

naravi, ko sem bila manjša. Groza. Kaka izkušnja. 

 Mene je pa strah potresa, požara, poplav, cunamijev. Tega me je strah še bolj ponoči, 

če se zgodi, ko spiš. Uff, tega me je pa res strah. To je groza, če umreš tako. V bistvu se 

bojim take smrti. 

 Pa saj vsi enkrat umremo. 

 Ja, ampak mene je tega najbolj strah. 

Učenci so v nadaljevanju glede na preslikavo pravljice v sedanjost realnega življenja, glede na 

vrednote in iskanje odgovorov o lastni identiteti, na koncu pravljice Rdeča kapica poiskali 

ključne besede. 

Ključne besede učencev 8. razreda so:  

otrok, starš, starši, varnost, nevarnosti okolja, pomoč bolnim, pomoč šibkejšemu, previdnost, 

skrb (ob bolezni), posledica, posledice, zaupanje, previdnost, pasti, naivnost, neposlušnost, 

dogovor, spoštovanje, pravila, dobrota, kazen, poslušnost. 

Kratka primerjava značilnosti odgovorov prvošolcev in osmošolcev: 

Za odgovore učencev 1. razreda je značilna močna identifikacija z glavno književno osebo in s 

književnim dogajanjem. Književno dogajanje so opazovali s svojega zornega kota in ga 

povezali s svojimi izkušnjami iz vsakdanjega življenja. Odgovarjali so s konkretnimi primeri.  

Povedali so, da je Rdeča kapica obiskala bolno babico, da bi ji prinesla polno dobrot, ki bi ji 

pomagale ozdraveti. Obiskala jo je, da bi jo razveselila in kratkočasila, ker jo ima rada in je tudi 

babica obiskala njo, ko je bila bolna. Povedali so tudi, da je bolno babico obiskala zato, ker ji 

je tako naročila mama. 

Ko so razmišljali, kaj bi oni nesli svoji bolni babici, so naštevali svoje najljubše jedi, 

termometer, prava in čudežna zdravila, šopek rož in muco, ki bi jo grela. Ena od deklic je bila 

v zadregi, saj ji starši ne dovolijo hoditi na obisk k nekomu, ki je bolan … 

Ob vprašanju, zakaj Rdeča kapica ni prepoznala volka, so povedali, da zato, ker se je delal 

prijaznega (čeprav ni), se oblekel v babičino pižamo in z glasom posnemal babico. 

Učenci so z enotnimi odgovori pokazali poznavanje pravil, upoštevanje dogovorov in 

pomembnost odgovornosti. Starši majhnih otrok ne smejo pustiti samih in brez nadzora. Rdeča 

kapica je bila zaradi neupoštevanja maminih navodil kaznovana. 

Pri opisovanju strahu so izhajali iz svojega doživljanja. Pri tem so se v odgovorih navezovali 

predvsem na obravnavano pravljico. 
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Učenci 8. razreda so se težje identificirali s pravljično književno osebo. Književno dogajanje 

so opazovali z bolj oddaljenega zornega kota in ga povezali z veljavnimi pravili iz vsakdanjega 

življenja.  

Večina učencev je povedala, da je Rdeča kapica bolni babici nesla dobrote, da se bo okrepčala 

in ozdravela.  

Večina osmošolcev bi svoji bolni babici odnesla zdravila, razno sadje in vitamine, limonado … 

Izrazili so mnenje, da je bila Rdeča kapica naivna, poštena, premajhna, da bi prepoznala 

prevaro, ko se je volk preoblekel v babico. 

Enotno so odgovorili tudi, da je mama ravnala neodgovorno, ker je majhno deklico poslala 

samo skozi gozd.  

Učenci 8. razreda so pokazali več domišljije pri možnosti, da bi v pravljico vključili mobilni 

telefon. Menili so, da bi nastala bolj sodobna zgodba na star način. 

Pri opisovanju svojega strahu so se odmaknili od obravnavane pravljice in so opisovali 

strahove, ki jih doživljajo v vsakdanjem življenju. 

 

3.3.2 Grdi raček (Hans Christian Andersen) 

Grdi raček je pravljica, ki ima zelo veliko sporočilno vrednost. V njej se najdejo učenci, ki 

imajo občutek nesprejetosti in drugačnosti. S to pravljico so se učenci naučili, da z vztrajnostjo 

in odločnostjo lahko premagamo vse krize, ki se nam postavijo na poti in lahko dosežemo velik 

osebnostni uspeh. Spoznali smo graditev lastnega jaza, lastne vrednosti, vrednosti, ki nam jo 

pripisuje okolica, samovrednotenje in pomembnost pozitivne samopodobe. 

 

Tabela 2: Vir moči identitete in simboli pravljice pri obravnavi pravljice Grdi raček 

Vir moči identitete: Sredstvo, simboli pravljice: 

 razvija pozitiven odnos do samega sebe, 

 razvija pozitiven odnos do drugih, 

 razvija pozitiven odnos do drugačnosti, 

 spoštuje svoje pravice in pravice drugih, 

 si razvija prijazen in spoštljiv odnos do ljudi, 

 si razvija vrednote svoje lastne samopodobe.  

samopodoba, 

samospoštovanje,  

jaz, 

drugačnost,  

sprejetost.  

 

Izvirna različica pravljice 

Po predstavitvi pravljice Grdi raček smo zaprli oči in ob glasbi Labodje jezero v tišini vsak pri 

sebi podoživeli prebrano. Po poslušanju smo se pogovarjali o vsebini pravljice. Učenci so 

Grdega račka doživeli kot pozitiven lik.  
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Izkušenjsko in problemsko vrednotenje pravljice 

1. sklop – Sedeli smo v krogu okoli velikega ogledala. Učence sem motivirala, da se 

pogledajo v ogledalo in ogledalu, sebi in drugim povedo, kakšni so po svoji zunanjosti, 

kakšne se vidijo. Spodbudila sem jih tudi k temu, da o sebi povedo čim več pozitivnih 

stvari. Ogledalo je tako predstavljalo predmet za krepitev moči oziroma empowerment. 

S krožnostjo procesa opisovanja sem vse otroke spodbudila, da so sodelovali. Sprva jim 

je bilo zelo nerodno in so se smejali, potem jim je vsebina postala zanimiva ‒ in postajali 

so si vedno bolj všeč. 

 

V nadaljevanju sem zapisala opise nekaterih o tem, kako se vidijo in kaj so povedali pozitivnega 

o sebi. 

Odgovori otrok (1. razred), šolsko leto 2011/2012 

Odgovori otrok (1. razred), šolsko leto 2012/2013 

 

Ogledalo, ogledalo, dobro me poglej: 

 Sem zelo lep, imam rjave oči, nisem velik in hitro tečem. 

 Sem velik, imam rjave lase in rjave oči, nosim očala in lepo rišem. 

 Moji lasje so svetli, malo sem skravžljana, imam rjave oči in na nosu pege. 

 Sem velik, močan, izpadel mi je zob, včasih pozabim domačo nalogo. 

 Imam dolge črne lase, rjave oči, sem suha in rada pojem. 

 Sem majhen, moji lasje so svetli, zelo se trudim pri računanju. 

 Sem velika, moji lasje so črni, rada rišem in sem si lepa. 

 Sem velik, imam rjave lase, včasih klepetam, treniram hokej in sem dober športnik. 

 Nisem velik in nisem majhen, imam modre oči in rjave lase. Rastejo mi stalni zobje. 

 Sem majhen, imam rjave oči, svetle lase, rad pomagam šiliti barvice. 

 Sem velik, imam zelene oči in oranžne lase, hitro tečem, puncam sem všeč. 

 Sem velika, imam dolge svetle lase, sem bolj močna in okrogla, rada se igram in zelo lepo 

rišem. 

 Sem velik in imam rjave lase in sem pegast. 

 Jaz sem ne preveč velik in ne majhen, imam rjave oči, rad se igram z lego kockami in jem. 

 Jaz imam kratke lase in sem velik in hodim na nogomet in pomagam. 

 Sem velika, imam temne lase in so skravžlane, rada rišem in plešem balet. 
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 Sem ne velik, imam modre oči, rad treniram nogomet in poslušam v šoli. 

 Sem močen, imam mišice, imam rjave lase, ki so kratki na ježka, ne maram solate, rad pa 

jem riž in piščančka. 

 Sem velik, imam rjave oči, nosim očala, se rad igram in pomagam očiju v garaži. 

 Sem majhna, imam rjave oči, svetle lase, slabo vidim, nosim očala in lepo rišem. 

 Moji lasi so kratki in temne barve, rad pomagam pa nagajam tudi. 

 Jaz sem velika, imam rjave oči, rada plešem in nimam zob, no, dveh in sem pridna v šoli. 

 Sem velik, imam rjave oči, imam kratke lase, imam rad šolo in imam rad košarko. 

 Sem majhna, imam kitke, moje oči so rjave, rada pomagam in sem rada dežurna v razredu. 

 Jaz sem srednje velika, imam modre oči, na roki imam tatu in sem prijazna. 

 Jaz sem velik, imam rjave oči, nosim očala, ne maram pisati, včasih nagajam in potem sem 

kregan. 

 Sem majhna, imam rjave lase in rjave oči, nosim čop, rada posodim stvari, če jih kdo nima. 

 Sem velik, imam kratke lase, moje oči so rjave, rad telovadim, včasih nisem priden, včasih 

pa sem. 

 Sem majhna, imam črne oči, moja koža je rjava, imam dolge lase in rada plešem in pojem. 

 Imam kratke lase, moje oči so rjave, imam rjave lase, sem eni punci všeč, ona pa meni. 

 Sem velika, imam kratke lase, imam modre oči, rada hodim v šolo in na klavir in živim z 

mamico. 

 Jaz sem lep, imam rjave oči, rad imam živali in jaham skoraj vsak dan konja. 

 Sem velika, imam dolge lase, imam zapestnico, rada lepo rišem in hodim v šolo in drsam. 

 

Odgovori otrok (8. razred), šolsko leto 2011/2012 

Odgovori otrok (8. razred), šolsko leto 2012/2013 

 Imam rjave oči, moji lasje so dolgi, nosim očala, oblečena sem v kavbojke in modro majco, 

rada imam hip hop ples. 

 Sem velik, imam kratke rjave lase, nosim očala, treniram košarko in zadenem veliko košev, 

včasih sem treniral še atletiko. 

 Sem srednje rasti, moje oči so rjave barve, imam dolge lase, imam nekaj peg, zelo rada 

igram klavir. 

 Imam modre oči, kratke blond lase, rada sem v dobri družbi, ne maram vsiljivih sošolcev. 

 Sem velika, imam svetle lase, rjave oči, treniram odbojko, rada imam glasbo in druženje s 

prijateljicami. 

 Sem velik, imam kratke rjave lase, všeč so mi dobri filmi in punce. 

 Sem prijazen, rad imam pse, ne maram zateženih ljudi. 
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 Nerodno mi je, ker imam velike prsi, in me to zelo moti. 

 Imam rjave oči, dolge lase, sem pa roker, igram bas kitaro in imam s prijatelji svoj bend. 

 Taka, kot sem, sem čisto ok, nič ne bi spremenila na sebi, všeč mi je rokenrol in ga tudi 

treniram. 

 Sem srednje velika, imam rjave oči, rada sem lepo oblečena, rada rišem modne skice oblačil, 

pravijo, da imam talent za to. 

 Sem prijazen, zato mi je fino, da so tudi drugi prijazni, rad berem in se družim s prijatelji. 

 Sem faca, rad se zabavam, imam dobre frende, ne maram pa ljudi, ki težijo. 

 Sem velika, imam dolge lase, sem dobra športnica, treniram tenis, nimam veliko časa za 

druženje, to mi ni všeč, ampak bo že enkrat tudi to prišlo na vrsto. 

 Rada sem v dobri družbi, ne maram sošolcev, ki pljuvajo po drugih, ne dobesedno, ampak 

besedno, rada berem in gledam televizijo. 

 Sem prijazen, imam veliko prijateljev, rad se družim, všeč so mi počitnice in punce. 

 Rad bi, da bi zrasel, ker sem majhen, bolijo me kolena, to je kul, ker rastem, drugače pa se 

mi zdi, da sem normalen. 

 Rada pomagam, sem prijazna, rada se pogovarjam, rada imam živali in rada berem. 

 Mogoče bi bil lahko večji in bolj suh, ampak rad jem, treniram ležanje na travi z možgani 

na off, to je šala. 

 Sem prijazna, rada imam red in disciplino, treniram judo, rada se držim dogovorov in 

sovražim zamujanje. 

 Sem lep, pameten in punce norijo za mano. 

 Treniram karate, sem mirna po značaju, v šoli nimam težav, ocene so dobre, pri karateju 

sem se naučila spoštovanja pravil in samokontrole in to mi pride vedno prav. 

 

2. sklop – Potem, ko smo vsi povedali o sebi nekaj lepega in pozitivnega, jih je obiskal žalostni 

kuža. Povedal jim je, kako drugi kužki grdo ravnajo z njim in so do njega zelo neprijazni. Boli 

ga tudi to, ker se norčujejo iz njega.  

»He, he, iii, poglej se, kakšna velika ušesa imaš, pa kakšen smešen rep in kako kratke noge 

imaš, ja, pa vsako oko je drugačne barve in sredi smrčka imaš belo piko, ha, ha, ha …«  

Učence je »žalostni kuža« prosil, da mu pomagajo. S seboj je prinesel čarobni mošnjiček, ki se 

se mora napolniti s prijaznimi in pozitivnimi besedami ter mislimi. In še nikogar ni srečal, ki bi 

mu lahko pomagal. Pomoč in mošnjiček bosta delovala le tako, da vsak svojemu prijatelju v 

razredu pove nekaj lepega. Ko bodo govorili lepe misli, se bo mošnjiček polnil in ko bo njegov 

mošnjiček tako poln, da bo pokal po šivih, to pomeni, da so vsi prispevali lepe misli in besede 

takrat bo postal »ponosni kuža«, saj bo najlepši na svetu.  

Zakaj? Zato, ker:  

 bodo njegova zelo velika ušesa najlepša; 

 bo njegov rep najbolj košat; 
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 bodo njegove kratke noge najlepše, ker drugačne ne morejo biti, saj je prababica 

jazbečarka; 

 bodo njegove oči zanimive za vsako kužico, ker si bo lahko vedno izbrala pogled v tisti 

barvi, ki ji bo všeč; 

 in njegova bela pika na smrčku bo magnet za poljube. 

 

Odgovori otrok (1. razred), šolsko leto 2011/2012 

Odgovori otrok (1. razred), šolsko leto 2012/2013 

Učenci so bili zelo motivirani, sproščeni in pozitivno naravnani. V parih so si delili pohvale in 

pozitivne misli: 

 Všeč si mi, ker si prijazen do mene. 

 Lepo mi je, ko mi posodiš šilček. 

 Rada se igram s teboj, ker si moja najboljša prijateljica. 

 Pri tebi mi je všeč to, da tiho govoriš. 

 Imaš lepe oči in lase. 

 Tudi, če mi ne bi posodil radirke, bi bil tvoj prijatelj. 

 Bravo, včeraj si prehodil pot sam in prišel na Rožnik. 

 Lepo mi je, ko se mi opravičiš. 

 Oprosti, ker sem ti rekel, da si debela. 

 Lepo mi je, ko si prijazen do mene. 

 Všeč mi je, ko prideš zjutraj v šolo in me pozdraviš. 

 Lepo mi je, ko se lahko igram s teboj. 

 Lepo se smeješ. 

 Rad mi pomagaš. 

 Imaš tople roke, ko me pobožaš. 

 Všeč mi je, ko mi neseš torbo. 

 Rada imam, ko sediš zraven mene in se igraš z mano. 

 Všeč mi je, če se mi zlomi barvica in mi jo ošiliš. 

 Všeč mi je, ker me več ne tepeš. 

 Si prijazen in rad pomagaš. 

 Hvala, ker si mi dala zapestnico, ki je tudi tebi všeč. 

 Nič več ne ščipaš in paziš, da si prijazen. 
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 Ko sem ti včeraj rekel krava, to ni bilo res. 

 Lepo mi je, ko se igrava skupaj. 

 Lepo poješ in igraš klavir. 

 Všeč mi je tvoja nova frizura, paše ti. 

 Oprosti, ker ti nisem dal avtomobilčka, ampak zdaj ti ga bom dal. 

 Sedaj se ne jokaš več, ko prideš v šolo, to mi je všeč. Lepo mi je, ko se drživa za roko. 

 Tvoje oči so nekaj posebnega. 

 Imaš kratke lase, ampak meni so všeč. 

 Všeč mi je, ko me lepo gledaš. 

 Dobro igraš nogomet in mi podaš žogo. 

 Rad imam, ko mi rečeš oprosti. 

 Vesela sem, da poješ mojo solato, ki je ne maram. 

 Ti si moj najboljši prijatelj 

 Si dobra in lepa. 

 

 

Odgovori otrok (8. razred), šolsko leto 2011/2012 

Odgovori otrok (8. razred), šolsko leto 2012/2013 

Učencem je bilo sprva nerodno. Predno so začeli drug drugemu v paru sporočati, kaj mu je všeč 

na sošolcu/ki, so se drug drugemu smejali, vendar je bil to prijazen smeh, ne norčevanje. Nato 

so si povedali: 

 

 Rada imam, ker se lahko s tabo pogovarjam zaupne stvari. 

 Všeč si mi, ker nikoli ne rečeš, da ne boš razložil domače naloge. 

 Lepo mi je, ker mi pomagaš, ko kaj ne razumen. 

 Si prijazen, dober športnik in dober »frend«. 

 Imaš lepe oči, rada se smejiš in si vesela. 

 Všeč mi je, ker ne težiš z »glupimi forami«. 

 Pri tebi mi je všeč, ker si iskrena. 

 Vedno me potolažiš, ko mi je hudo. 

 Nikoli ne rečeš NE, ampak vedno pomagaš. 

 Všeč mi je, ker me razumeš. 

 Lepo mi je s tabo. 

 Všeč mi je, ker se ne delaš norca iz mene, ker imam velike prsi. 

 Tvoja lepa lastnost je, da se z vsemi pogovarjaš in se nikoli ne kregaš. 
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 Si prijazen in se lahko s tabo pogovarjam o vsem živem. 

 Si redoljubna in spoštuješ pravila. 

 Všeč mi je, ker se lahko zanesem nate. 

 Nikoli me še nisi razočaral. 

 Všeč mi je, ker spoštuješ čas in nikoli ne zamudiš. 

 Kar ti zaupam, ostane med nama, še nikoli nisi nikomur nič povedala, to mi je lepo. 

 Vedno si se pripravljen boriti in se postaviti za prijatelja. 

 Všeč mi je, ker znaš, ko ugotoviš, da nimaš prav, reči oprosti in rečeš, da imam prav. 

 Trudiš se biti spoštljiv in to cenim pri tebi. 

 Rada sem s tabo. 

 Lepo mi je, ko me prijazno pogledaš, se nasmejiš in mi pomežikneš. 

 Lepo govoriš, si prijazen in ne govoriš kletvic. 

 Všeč mi je, ker si prijazen do mene in punc. 

 Vem, da veš, da si mi všeč in se iz tega ne delaš norca. 

 Ti si meni lepa ko slika.  

 Si načelen in se držiš dogovora, to mi je všeč. 

 Včasih si mi bil zoprn, sedaj pa vidim, da si super. 

 Jaz pri tebi cenim tvoj odnos. 

 Si prijazna, nisi všeč sama sebi in nisi kura. 

 Lepo mi je, ko si me sprejela za svojo prijateljico. 

 Všeč mi je, ker se vedno postaviš na tisto stran, ki ima prav. 

 Pri tebi mi je všeč, da me znaš razumeti in da znaš razumeti druge, nikoli nisi v konfliktu. 

 Pri tebi spoštujem to, da si vedno pripravljena sodelovati in pomagati. 

 Si vedno nasmejana in se družiš z mano, čeprav veš, da imam veliko težav in z mamo 

živiva sami in nimava denarja. 

 Pomagaš mi pri nalogah in učenju, imaš pametne ideje in vedno ti vse »rata«. 

 Všeč mi je, ker si tako urejena, to mislim tako po izgledu in po svojem odnosu do mene. 

 Si lepa, si prijazna, si dobra sošolka, vedno najdeš lepo besedo. 

 

Učenci so v nadaljevanju glede na preslikavo pravljice v sedanjost realnega življenja, gleda na 

vrednote in iskanje odgovorov o lastni identiteti, na koncu pravljice Grdi raček poiskali ključne 

besede.  

Ključne besede učencev 8. razreda so:  

nerazumevanje drugačnosti, drugačnost, ljubezen mame, grdi raček – nekdo, ki je grd, lepota, 

zavračanje, nesprejetost od sestre, nesprejetost od ljudi, osamljenost, rast otroka, spreminjanje 

podobe, rojstvo – odraščanje – odrasel človek, sprejemanje svoje zunanjosti, stiska, odnos, 

samopodoba, da te razumejo, sprejetost, da si si všeč, pomoč sebi.  

Kratka primerjava značilnosti odgovorov prvošolcev in osmošolcev: 

Za odgovore učencev 1. razreda o tem, kako se vidijo, je značilno, da so opisali predvsem svoje 

lase, oči, velikost, nekateri učenci 8. razreda pa tudi oblačila.  



94 
 

Pri predstavitvi nečesa pozitivnega o sebi so učenci 1. razreda izhajali predvsem iz sebe in 

svojega odnosa do okolice (lepo rišem, hitro tečem, rada pojem, potrudim se pri računanju, sem 

prijazna …). Učenci 8. razreda so se manj osredotočali samo na sebe. Izrazili so pomembnost 

širšega okolja (dobri odnosi s prijatelji, punce, dobri filmi, odnosi med vrstniki …). 

3.3.3 Medved išče pestunjo (ruska ljudska pravljica) 

Medved išče pestunjo je ruska ljudska pravljica. Simbolizira družino in težave, ki jih ima oče 

medved, ko mora v službo in svojih medvedkov ne more pustiti samih doma.  

 

Tabela 3: Vir moči identitete in simboli pravljice pri obravnavi pravljice Medved išče 

pestunjo 

Vir moči identitete: Sredstvo, simboli pravljice: 

 razvija pozitiven odnos do drugih, 

 razvija čut za medsebojno pomoč, 

 sprejema drugačnost,  

 spozna pomen družine, 

 spozna vrste družin, 

 razvija empatijo,  

 razvija in krepi odgovornost 

 izgrajuje osebnost – nekoč imeti lastno družino. 

medsebojna pomoč, 

socialni čut, 

drugačnost,  

družina, 

odgovornost,  

empatija, 

gradi osebnost za lastno družino. 

 

Izvirna različica pravljice 

1. sklop – V izvirni različici se porajajo preprosta vprašanja – Joj, koliko nesreč se jim lahko 

pripeti medtem, ko ga ni doma. V igri lahko drug drugemu pogrizejo ušesa ali izpraskajo oči. 

To se mora spremeniti in medved si mora poiskati pestunjo. Plačilo bo vreča, napolnjena z 

medenjaki.  

Učenci so pozorno poslušali pravljico. Po končani pravljici smo se pogovorili o njeni vsebini. 

Zanimalo me je, kakšno sporočilno vrednost pravljice so doživeli učenci. Kaj jim je pravljica, 

poleg tega, da je medved iskal pestunjo, še povedala. 

Učenci so sproščeno komunicirali in prišli do naslednjih zaključkov: 

Odgovori otrok (1. razred), šolsko leto 2011/2012 

Odgovori otrok (1. razred), šolsko leto 2012/2013 

 Medved je imel velikoooo težavo. Ni imel pestunje za svoje medvedke. 

 Tudi moja mami je imela težavo z vrtcem, ko sem bi jaz še majhen, mi je povedala, ker 

ni bilo prostora. 
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 Ko gredo starši v službo, mora nekdo paziti na majhne otroke. 

 Mene je pazila babica. 

 Ja, ampak medved je bil pa sam. Ni imel žene. Zato je moral ves dan delati v gozdu, da 

so imeli kaj jesti. 

 Moja mami tudi nima moža in sva sami, ampak včasih pride oči, ko sem bolna. 

 Za svoje medvedke si je želel najboljšo pestunjo. 

 Vrana mu ni bila všeč, ker je preveč na glas krakala. 

 Meni je bil pa volk všeč. 

 Volk mu ni bil všeč, ker je preveč na glas tulil. 

 Zajček je bil najbolj primeren. Bil je mehak, nežen in prijazen. 

 Ko imajo starši otroke, morajo skrbeti za njih. 

 Zajček je ostal pri njih tudi, ko so bili medvedki veliki. 

 Potem so pa medvedki pazili na njega, ker je bil majhen, da ga ni kdo napadel. 

 Otroci ne smemo biti sami doma. 

 Medvedki so si grizli ušesa. 

 Ko si majhen, te mora nekdo paziti. 

 Ko so se igrali, so si praskali oči, to je nevarno, ker si lahko potem slep. 

 Medved je imel težavo, ker je bil sam. 

 Medved je naredil prav, da se je odločil, da si je poiskal pestunjo. 

 Moja mami mene pa bratca pelje k babici, če je ni doma, če je pa ni doma, pa naju pazi 

ati. 

 Zajček je bil najbolj prijazen, zato je lahko pazil medvedke. 

 Dobil je službo pa še medenjake. 

 Zajček jih je božal in jim pripovedoval pravljice. 

 Medvedki so ga imeli radi. 

 Medved je delal v gozdu, to je težko. 

 To se reče gozdar. Moj dedi je gozdar in žaga drevesa, babica pa kuha. 

 Jaz bi tudi imela zajčka, ki bi me pazil in bral pravljice, ker je tako prijazen. 

 Meni pravljice bereta mami pa oči včasih in stara mama me pa čuva, če gresta v Italijo. 

 Medvedki so imeli pestunjo, jaz pa varuško. 
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Odgovori otrok (8. razred), šolsko leto 2011/2012  

Odgovori otrok (8. razred), šolsko leto 2012/2013 

 Hudo je, če ostaneš sam z otroki, ker moraš skrbeti za vse. 

 Če pravljico postaviš v sedanjost, je pač to tako, kot da bi oče ostal sam z otroki in skrbel 

za njih. 

 Meni se vsi, ki nimajo očeta ali pa mame smilijo, ker tak otrok lahko potem trpi. 

 Pravljica pove, da si moraš pomagati, da človek pač ne more vsega narediti sam, da 

potrebuje pomoč. 

 Meni pa pove, da je pomembna odgovornost, ker starši so odgovorni in morajo skrbeti 

za nas, in meni se zdi, da se trudijo biti odgovorni. 

 Če imaš težave, ti mama in oče vedno pomagata. Družina se mi zdi, da je osnova, to mi 

tudi mama vedno reče. 

 V življenju pač pride tudi do tega, da ostaneš sam, čeprav si pač mislil, da boš z nekom 

do konca življenja, ampak ni vedno tako, se lahko tudi zalomi. 

 Saj ni nujno, da je to, če gresta narazen, lahko ti tudi kdo umre. 

 Če imaš družino, je super, da imaš brate ali pa sestre. Jaz nima nobene sestre in mi je 

dostikrat dolgčas, ker bi se zvečer lahko kaj pogovarjali. Ko bom odrasla, si želim, da 

bom imela veliko otrok, no, vsaj dva. 

 Jaz pa mislim, da je pač pomembno veliko stvari. Pomembno je, da nisi pač sam, potem 

je pomembno, da imaš nekoga, da ti pač pomaga, če ostaneš pač sam. Pomembno je 

tudi, se mi zdi, da te ni sram prositi, če potrebuješ pomoč in pomembno je, se mi zdi, da 

se družiš, da se pogovarjaš in sodeluješ z okolico. 

 Vsebina pravljice je pokazala pomen družine, kako je treba biti odgovoren, da moraš 

biti pozoren pri svojih odločitvah, če gre za otroke, no, ali pa za kar koli, in da se lahko 

zaneseš na nekoga, na katerega ne bi nikoli pomislil, da je možno, da ti lahko pomaga. 

 Jaz pa mislim, da ti da družina varnost. 

 Bistvo je, da veš, da ti družina lahko pomaga. Saj, če vidiš, da si mama in oče pomagata, 

se ti tega učiš od njih. 

 Midva z očetom pač živiva sama, ker mi je mama umrla, in lahko rečem, da to boli. In 

imava samo en drugega. Vse bi dal, da bi imel oba. 

 Ko živiš v družini, se v bistvu učiš tudi tega, kako se sodeluje, pogovarja in verjetno, da 

potem tudi sam delaš približno kot tvoji starši. 

  Če so starši »kul«, si tudi ti »kul«, ker si kopija staršev. 

 Po moje je pa tako, da če imaš ok starše, si tudi ti želiš imeti družino, ko odrasteš. Če 

imaš pa težave v družini, pa si po moje niti ne želiš, da bi jo imel, ker imaš slabe izkušnje. 

 Pravljica pove, da si moraš pomagati in da si moraš zaupati. Medved ni mogel zaupati 

mladičem. In isto je pri ljudeh. Ko si še majhen, te starši ne pustijo doma samega, ker 

ti ne morejo zaupati. Ko odrasteš, pa si lahko sam, ker ti zaupajo. 

 To je pravljica, ampak ti da misliti. 

 Saj po moje si vsi želimo, da bi imel enkrat, ko odrasteš, svojo družino pa otroke, si 

mislim. 
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 Pravljica govori o »očetu«, ki je ostal sam z »otroki« in je potreboval nekoga, ki jih 

pazi, ko je v službi, pri vzgoji pa mu pomaga zajček, ki pač lahko predstavlja moškega 

ali pa pač tudi žensko.  

 

Izkušenjsko in problemsko vrednotenje pravljice 

Nato sem pravljico spremenila v dramatizacijo. Opozorila sem jih, naj bodo pozorni na barvo 

glasu pri vsaki živali, ker je to zelo pomembno. In naj si dialoge, ki potekajo med živalmi, čim 

bolj zapomnijo.  

 

Potek dramatizacije: 

VEZNI TEKST – Pred mnogimi, mnogimi leti je živel medved s kopico otrok. Ker ni imel žene, 

je ves dan do ušes tičal v delu. Že na vse zgodaj je moral v gozd po drva. Kdo pa naj med tem 

pazi na male medvedke? 

VEZNI TEKST – Odločil se je, da si poišče pestunjo. Medvedkov vendar ne more pustiti samih 

doma! Koliko nesreč se jim lahko pripeti, ko ga ni doma: v igri lahko drug drugemu izpraskajo 

oči ali pa pogrizejo ušesa. 

VEZNI TEKST ─ Ne in ne, tako ne gre, poiskati si mora pestunjo! Vrečo je napolnil s piškoti, 

si jo zavihtel na ramo in se odpravil na pot. 

VEZNI TEKST: Srečal je vrano. 

VRANA: Dober dan, medved! Kam pa kam? 

MEDVED: Pestunjo iščem za svoje medvedke. Dela imam čez glavo in ne utegnem paziti na 

njih. Samih pa jih tudi ne morem pustiti doma. 

VRANA: Kaj pa nosiš v vreči? 

MEDVED: Piškote. 

VRANA: Za tri piškote postanem pestunja tvojih medvedkov. Hočeš? 

MEDVED: O, ne tako hitro, botra vrana. Piškote ti že privoščim, toda kdo ve, ali bi znala paziti 

na moje medvedke? 

VRANA: Nič lažjega, vse, kar je treba narediti, je to, da jim zvečer zapojem uspavanko. 

Poslušaj, takole: kra. 

MEDVED: O, ne, vrana, za svoje medvedke iščem drugačno pestunjo. 

VEZNI TEKST: Srečal je volka. 

VOLK: Dober dan, medved! Kam pa kam? 

MEDVED: Pestunjo iščem za svoje medvedke. Dela ima čez glavo in ne utegnem paziti na njih. 

Samih pa jih tudi ne morem pustiti doma. 
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VOLK: Kaj pa nosiš v vreči? 

MEDVED: Piškote. 

VOLK: Za tri piškote sem pripravljen postati pestunja tvojih medvedkov. Hočeš? 

MEDVED: O, ne tako hitro, boter volk. Piškote ti že privoščim, toda kdo ve, ali bi znal paziti 

na moje medvedke? 

VOLK: Jaz ne vidim pri tem nobenih težav, vse, kar je treba narediti, je to, da jim zvečer zatulim 

uspavanko. Poslušaj, takole: auuuuu, auuuuu, auuuuu. 

MEDVED: O, ne, volk, za svoje medvedke iščem drugačno pestunjo. 

VEZNI TEKST: Srečal je zajčka. 

ZAJČEK: Dober dan, medved! Kam pa kam? 

MEDVED: Pestunjo iščem za svoje medvedke. Dela ima čez glavo in ne utegnem paziti na njih. 

Samih pa jih tudi ne morem pustiti doma. 

ZAJČEK: Kaj pa nosiš v vreči? 

MEDVED: Piškote. 

ZAJČEK: Za polno vrečo piškotov postanem pestunja tvojih medvedkov. Hočeš? 

MEDVED: Že, že, zajček. Piškote ti že privoščim, toda kdo ve, ali bi znal paziti na moje 

medvedke? 

ZAJČEK: Seveda jih znam! Tvoje medvedke bom zbral okoli sebe in jim dejal: »Ljubi mali 

medvedki, moji mali kosmatinčki! Lepo pridni bodite, nič ne renčarite in nikar ne cepetajte 

naokrog. Očka vam bo prinesel iz gozda med in maline, jaz pa vam bom zdajle povedal 

pravljico. Pripovedoval jim bom pravljice in jih čohljal po mehkih hrbtičkih in okroglih 

trebuščkih. 

VEZNI TEKST: Medved je z odprtim gobcem poslušal besede. 

MEDVED: Kupčija je sklenjena. Prav gotovo boš odlična pestunja! 

ZAJČEK: Seveda bom! Zdaj mi pa pokaži, kakšne piškote imaš v vreči. 

VEZNI TEKST: Medved je odprl vrečo, zajček je vtaknil glavo vanjo. 

ZAJČEK: Joj, medenjaki so! Te imam najraje. 

VEZNI TEKST: Ovohal je vsak piškot posebej, sem in tja, kakšnega tudi poskusil, nato pa 

vrečo zavezal in si jo zadal na hrbet. 

VEZNI TEKST: Medved je odpeljal zajčka v medvedjo votlino in dejal: 

MEDVED: Ljubi moji malčki, pripeljal sem vam pestunjo. Glejte, da boste pridni in ubogljivi. 

VEZNI TEKST: Zajček si je v medvedji votlini uredil udoben kotiček in pazil na majhne 

medvedke toliko časa, dokler niso postali tako veliki kot njihov očka. 

KONEC UPRIZORITVE 
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Vsi učenci so dobili vloge ‒ nekateri glavne (vezni tekst in živali), drugi stranske (spremljanje 

živali med gibanjem z instrumenti in scena – drevesa). Zelo je namreč pomembno, da ima vsak 

v igri vlog svoj prispevek. Pravljico smo na spontan in neopazen način odigrali. 

 

2. sklop – Naslednji dan sem več pozornosti namenila načinu komuniciranja, ki je potekal med 

živalmi, in govorici telesa. Slednja je v vsakdanjem življenju zelo pogosta, lahko bi rekli tudi 

dnevno. S pantomimo smo okolici sporočali naše razpoloženje, poklice, vsakdanja opravila in 

se pri tem neznansko zabavali. 

 

Kasneje sem se dotaknila tudi področja družine in njenega pomena. Pomembno je, da smo skozi 

pravljico spoznali, da obstajajo tudi drugačne družine. 

To so: 

 enostarševske družine, 

 razširjene družine, 

 družine, kjer so lahko starši različnih ras in kultur, 

 družine, ki posvojijo otroka,  

 nadomestne družine. 

 

Učenci 8. razreda so v nadaljevanju glede na preslikavo pravljice v sedanjost realnega življenja, 

vrednote in iskanje odgovorov o lastni identiteti na koncu pravljice Medved išče pestunjo 

poiskali ključne besede.  

Ključne besede učencev 8. razreda so:  

družina, pomoč, družinski člani, otroci, razumevanje, stiska, varnost, sodelovanje, 

enostarševska družina, prijaznost, nežnost, različne družine, nevarnost igre, odgovornost, skrb 

staršev za otroke, težave staršev glede službe, varovanje, svoja družina, imaš otroke. 

Kratka primerjava značilnosti odgovorov prvošolcev in osmošolcev: 

Prvošolci so v odgovorih glede sporočilne vrednosti pravljice izhajali predvsem iz svojega 

vsakdanjega življenja (ko so starši v službi, mora nekdo paziti otroke; otroci ne smejo biti sami 

doma; starši za svoje otroke težko dobijo prosto mesto v vrtcu), povzemali so dogajanje 

(medved ni imel žene – bil je sam; za svoje medvedke si je želel najboljšo pestunjo) in vrednotili 

književne osebe. 

Osmošolci so književno dogajanje povezali z izkušnjami v vsakdanjem življenju (enostarševske 

družine, razširjene družine, posvojitve), predvsem pa so razmišljali o pomenu družine (pomoč, 

občutek varnosti, odgovornost, druženje, zaupanje).  
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3.3.4 Refleksije zunanjih opazovalcev 

Za zagotovitev kredibilnosti izvedbe intervencije/terapije s pomočjo pravljice in objektivno 

potrditev metodologije sem k izvedbi skupinskih terapij povabila dve študijski kolegici z 

dolgoletnimi izkušnjami pri delu z otroki v razredu.  

3.3.4.1 Opazovalka št. 1. 

Študijska kolegica na podiplomskem študiju me je povabila, če bi želela prisostvovati pri 

izvajanju terapije s pomočjo pravljice (socialnopedagoška intervencija s pravljico), ki jo želi 

kasneje temeljiteje razdelati in uporabiti pri svoji magistrski nalogi. Povabila sem bila izjemno 

vesela in sem se povabilu tudi odzvala. Kot učiteljica nimam tako dobro razvitih kompetenc 

kot študijska kolegica, ki je socialna pedagoginja. Pri terapevtskih urah s pomočjo pravljice je 

izjemno dobro izvedla že sam pristop. Učencem je najprej pravljico predstavila. Všeč mi je bilo, 

ker jih ni brala, ampak jih je pripovedovala oziroma odigrala. Na ta način je lahko imela 

vseskozi očesni stik z učenci in videlo se je, da so jo vsi zelo pozorno poslušali. Pripovedovanje 

je bilo zanimivo in zelo dobra motivacija za nadaljnje delo, kjer so učenci nato poiskali glavne 

junake, se z njimi identificirali ter s pomočjo socialne pedagoginje (kolegice) iskali simbolna 

sporočila. Odlično se mi zdi, kako je socialna pedagoginja vsako posamezno pravljico s 

premislekom obdelala in otrokom ves čas na zelo subtilen način zrcalila realnost življenja, ki 

ga živijo. Npr. pri Rdeči kapici odgovornost staršev do otrok, previdnost do tujcev, pri Medved 

išče pestunjo na različnost družin, dolžnosti staršev itd. Učenci so radi delili svoje izkušnje z 

drugimi. Imeli so zelo izvirne zamisli, kako ravnati v določenih življenjskih situacijah. Bili so 

tudi zelo kritični do ravnanja posameznih oseb v pravljicah. Dobro se že zavedajo, kaj je prav 

in kaj narobe. Dogajanje v pravljicah so tudi povezali z dogodki, ki so jih sami doživeli oziroma 

so jih slišali od drugih.  

Sama sem že na začetku poučevanja ugotovila, da je za dobro klimo v razredu pomembna dobra 

komunikacija med učenci, do katere v kakšnem razredu pride spontano, v drugem pa se moraš 

zelo potruditi, da jo vzpostaviš. In ravno v teh urah, ki sem jih preživela kot opazovalka in 

kasneje aktivna udeleženka v pogovorih z otroki, sem prek njenega izvajanja in pravljic dobila 

nekaj novih idej, ki jih bom zagotovo poskusila v svojem razredu. Dobro je, da učence 

spodbujamo, da začnejo razmišljati o svojih pozitivnih lastnostih, saj s tem oblikujejo pozitivno 

samopodobo, ki je zelo pomembna kot temelj življenja v vseh razvojnih obdobjih posameznika. 

Takšni učenci so namreč bolj samozavestni in se v razredu ne počutijo ogrožene, zato so, po 

mojih izkušnjah, tudi spretnejši v razreševanju lastnih težav in težav drugih. Še posebej 

zanimivo se mi je zdelo, kako so učenci takoj postali prijaznejši do sošolcev, ko jim je učiteljica 

predstavila žalostnega kužka. Vsakdo se je potrudil in našel kakšno lepo misel za sošolca in 

prav videla sem zadovoljstvo na nekaterih obrazih, ko so slišali pohvalo.  

Pomembno je, da je poleg določanja osnovnega sporočila v pravljicah in realiziranja ciljev, ki 

so predpisani z učnim načrtom, kolegica šla pri teh urah še dlje. Učencem je omogočala 

kakovostno medsebojno komunikacijo. Ta se je odražala v kazanju spoštovanja drug do 
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drugega, s poslušanjem in ne prekinjanjem govorečega, aktivnim sodelovanjem ter nasploh v 

sproščeni komunikaciji med njimi. 

Všeč mi je bilo tudi, da je izvajanje terapije s pravljico zajelo zelo širok spekter elementov, ki 

so verjetno nujno potrebni za dobro izvedeno socialnopedagoško intervencijo s pravljico in 

učinki te terapije. Posvečala se je tako verbalni kot neverbalni komunikaciji. Včasih govorica 

telesa izdaja več kot naše besede in pomembno je, da se učenci tega zavedajo, saj lahko na tak 

način prepoznajo tudi neiskrenost pri drugih ljudeh. Pri tej dejavnosti so dobili učenci 

pomembno sporočilo – pozorni moramo biti tudi na nebesedno govorico ljudi, saj lahko z 

opazovanjem telesa izvemo veliko več kot samo s poslušanjem.  

Opazila sem, da je bilo med pripovedovanjem pravljice Rdeča kapica nekatere otroke strah, saj 

so, čeprav so Rdečo kapico že slišali v vrtcu, podoživljali strašen gozd, volka, rešitelja. Otroci 

so imeli v očeh strah, ki pa ga je kolegica z neverjetno subtilnostjo in s svojimi tehnikami 

omehčala. Otroke je peljala tako, da so spoznali, da je strah pozitiven, da ga poznamo vsi in da 

je to lahko naša »zapornica« ali »stop znak«, da se ustavimo, ko je to nujno, da to pomeni tudi 

varnost. Če nas je česa strah, premislimo, ali se bomo odločili za pot v neznano. 

Vsekakor je bila moja prisotnost pri teh urah zame zelo poučna. Vedno je dobro videti, kako 

izvajajo pouk drugi kolegi, učitelji, socialni pedagogi itd., saj dobiš nove ideje ali pa se spomniš 

na stvari, ki si jih vedel ali celo že kdaj uporabljal, pa si sčasoma nanje pozabil.  

 

3.3.4.2 Opazovalka št. 2 

Socialnopedagoška intervencija oziroma terapija s pomočjo pravljice je po mojem mnenju eden 

izmed odločilnih trenutkov v vzgoji učencev. Priznani domači in tuji avtorji zagovarjajo 

stališče, da je otroka treba spodbujati za poslušanje in branje pravljic že pred vstopom v šolo, 

vendar kot pravi Rodari (1977): »Odločilno se otroci srečajo s knjigo med šolskimi klopmi.« V 

šolskem okolju lahko pravljico, ki je do sedaj veljala samo za povezane liste, ki si jih lahko 

listal, učenec vidi kot popolnoma nov pripomoček za reševanje svojih težav. Ne samo z 

učiteljico, temveč tudi s sošolci.  

Učitelj mora pri izboru pravljic upoštevati interese in potrebe učencev. Zato je pri takšni 

obravnavi besedil priporočljiva oblika osredinjenja pouka na učenca, saj učencu nudi 

recepcijske sposobnosti oziroma zmožnost za dialog, še posebej, če se vse odvija v majhnih 

skupinah.  

Pri obravnavi pravljic je morala študijska kolegica/socialna pedagoginja ob pomoči kolegice 

dobro upoštevati faze šolske interpretacije, da sta v izvedbo lahko vključili tudi kibernetično 

krožnost – toliko kot sta sami hoteli voditi učence, sta morali dopustiti, da so tudi oni vodili 

njiju. Kako bo potekala posamezna obravnava tematike in katero pravljico je izbrala, nas je o 

tem predhodno seznanila. Všeč mi je bilo, da so bile spremenjene oblike pravljic obravnavane 

v manjših skupinah, da je bilo vzdušje bolj intimno in so se učenci lažje vživeli v doživljanje 
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in sodelovanje. Če pravljice ne bi bile primerno predstavljene, potem tudi učenci ne bi 

sodelovali na ustrezen način. 

Učenci te starosti še vedno kažejo veliko zanimanje za pravljice, kljub temu da počasi prihaja 

do nastanka individualnih bralnih interesov, kar je značilno za razvojno latentno obdobje. 

Njihova domišljija je še posebej dobila krila, ko so morali aktualne zadeve iz vsakdanjega 

življenja prenesti v svoje nadaljevanje zgodbe. Na primer pri pravljici Rdeča kapica jim je bilo 

izjemno smešno, da bi Rdeča kapica imela prenosni telefon. Neki deček je celo oponašal volka, 

kako bi zavijal v slušalko. Pri Grdem račku so sprva sočustvovali z njim, vendar se niso čutili 

vpletene v zgodbo. Ko pa je žalostni kuža posamezni skupini predstavil svojo zgodbo in je bil 

v tistem trenutku pred njimi, jim je bilo veliko lažje se vživeti in mu pomagati v zagati. Prek 

modela je kolegica uspela zamajati, destabilizirati koncepte učencev, da so bili pripravljeni 

sprejeti nove. Zato menim, da je predvsem projekcija otroških težav na zunanje predmete zelo 

primeren način za reševanje le-teh. Tematika medvedje družine jim je bila blizu, saj je v 

današnjem času vedno več otrok iz enostarševskih družin in so tako celo sami izpostavljeni 

podobnim situacijam kot mali medvedki iz pravljice. 

Rada bi tudi pohvalila izvedbo vseh učnih ur, saj redko vidiš tako odlične učne ure. Vsi vemo, 

da mora dober učitelj pri učnih urah izbrati vsebine, pri katerih bo tudi sam užival, saj če ga te 

zabavajo, se mu vtisnejo v spomin, ga očarajo in je veliko bolj verjetno, da bodo tudi njegovi 

učenci doživljali podobne reakcije. Vendar učitelja nikakor ne sme zbegati različnost občutkov 

pri učencih, saj mora zaupati svojemu lastnemu občutku, ki ga nikakor ne sme vsiljevati 

učencem. To je kolegica izpeljala odlično. Vidi se, da ima na tem področju veliko znanja in 

osebnostnih lastnosti, ki človeka pritegnejo, zmehčajo, dajo novo dimenzijo razmišljanja in 

fokusa v nove cilje.  

Predstavljene pravljice so se potrdile kot dober izbor. Učenci so prek pravljic, ki so nosile svoje 

sporočilo, in simbolov jačali svoje kompetence na osebnostnem razvoju. Učencem se je videlo, 

da želijo slediti sporočilom pravljice, da želijo upoštevati pravila, biti prijazni in razumejo, da 

je šola njihova »služba«. Učenci so kolegici sledili. Videlo se je, da jih je znala s svojimi 

metodami dela peljati tako v fazo težave kot v fazo njihovega razreševanja težav v vsakdanjem 

življenju. Odlično jim je pomagala odpreti vrata, na katerih je pisalo »strah«, in jih opremila z 

znanji ter veščinami premagovanja le-tega, da so lahko kasneje ta vrata zaprli sami. Tako je 

skozi pravljico razvijala in krepila njihovo pozitivno samopodobo ter razvila spoštovanje 

samega sebe in drugih.  

Ves čas izvajanja socialnopedagoške intervencije oziroma terapije s pravljico je kolegica 

oddajala neverjetno toplino in pozitivno moč. Vidi se, da je na tem področju, kot je terapija s 

pravljico, izjemno močna, ima znanja, kompetence in tudi igralske sposobnosti. 

Poudariti moram tudi, da so učenci pri urah izredno uživali in prav je tako, saj učiteljem nikoli 

ne bi smelo biti žal časa, ki ga namenijo izvajanju ter pripravi, sploh če vedo, da bodo učenci 

potem aktivno doživljali vsebine in se naučili veliko več kot v klasični obliki pouka. Menim, 

da je skrivnost uspešnosti pravljic v njihovi vsestranski uporabnosti, saj vsakemu bralcu pustijo 

svoje sledi. Verjamem v to, da nisi nikoli prestar, da bi si prebral dobro pravljico. 
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3.3.5 Analiza stanja, doseženih ciljev in uspešnosti intervencije 

Na koncu vseh izvedenih aktivnosti, povezanih z intervencijo/terapijo, je treba narediti 

temeljito analizo celotnega postopka odzivov otrok in doseženih ciljev. V nadaljevanju so zapisi 

analiz in stanja pred in po zaključeni intervenciji/ terapiji v vseh razredih, v katerih sem izvajala 

terapijo s pomočjo pravljice.  

 

3.3.5.1 1. razred, šolsko leto 2011/2012 

Učenci so z vstopom v šolo prišli v novo okolje, ki ga do tedaj niso poznali. Skupina se je 

formirala naključno, kar pomeni, da se učenci med seboj niso poznali. Poznali so se morda iz 

prejšnjega okolja, vendar le enega ali dva sovrstnika. V skupini so začeli vzpostavljati nove 

odnose, ki so jih bili bolj ali manj vešči. Razred je deloval razdeljeno, kar pomeni, da so se 

deklice igrale in sedele bolj skupaj in dečki skupaj. Stika med njimi ni bilo. Pri posameznikih 

se je kazala potreba po uveljavljanju, iskanju pozornosti in odklanjanju vzdrževanja 

reda/urejenosti razreda in svojega delovnega prostora. Razred kot skupina in posamezniki so 

imeli težave pri upoštevanju postavljenih pravil. Pri nekaterih posameznikih je bilo opaziti, da 

imajo težave na področju pozornosti, motivacije za delo in koncentraciji. To se je opazilo pri 

osnovni pričakovani zahtevi, da lahko vsaj 5 minut sedi, brez da moti sebe, soseda ali celoten 

razred. Pomoč pomagati posamezniku je v usvajanju. Nekateri posamezniki imajo nizko 

samospoštovanje, ki se kaže v poniževanju samega sebe oziroma z norčevanjem iz sebe. Pri 

nekaterih posameznikih je težava v samopodobi in sprejetosti takšnega, kot je. V razredu je 

nekaj otrok s prekomerno težo. Ti učenci so pri posameznikih objekt zbadanja z besedami 

»bajsi«, »ti si debel«. Posamezniki v razredu so imeli težave s poslušanjem učiteljice in drug 

drugega. Imeli so željo po učenju, vendar je bila prisotna tudi potreba po igri. Rast ega je 

prisoten, opazi se ga še posebno na kognitivnem področju in področju socialnih veščin. Razvoj 

empatije in čustvenih zaznav je v usvajanju. Pri nekaterih učencih je zaznati, da je njihovo 

»slabo, neprimerno« vedenje odraz negotovosti in strahu, ki ga doživljajo zaradi vključitve v 

novo okolje ter sprejemanja novih vlog in odgovornosti. Neki učenec je ob prihodu v šolo mami 

dejal, da je ne mara, ker ga je pripeljala v šolo, ker bi bil raje v vrtcu ali pri babici. Dominantni 

posamezniki iščejo svoje mesto v prevzemu igre. Spoštovanje pravil in dogovorov, ki veljajo v 

razredu in šoli kot večjem polju prilagajanja, je kratkotrajno. Nekateri posamezniki preizkušajo 

meje dovoljenega, nekateri se držijo dogovorjenega in na kršitve opozorijo sami, ali to povedo 

učiteljici in pričakujejo rešitev težave, nekateri pa to uredijo sami (fizično). V razredu je 

posameznik, ki prihaja iz drugega jezikovnega okolja. Je miren in z opazovanjem sledi razredu 

in posameznikom. Učenci so do njega povečini prijazni, mu pomagajo, ga povabijo v igro, 

čeprav je opaziti, da ga nekateri učenci povabijo le takrat, ko ugotovijo, da potrebujejo 

dodatnega člana. Nekateri učenci povedo, da radi hodijo v šolo in da so v šoli zato, da se učijo. 

Nekateri učenci posnemajo učiteljico. Trudijo se govoriti jasno, razločno, razumljivo, 

pogovorno, knjižno. Nekateri učenci nosijo očala. 

S pravljicami kot sredstvi za razreševanje krize identitete sem skozi socialnopedagoško 

intervencijo prek odgovorov otrok zaznala, da učenci želijo biti koristni. Občutek ugoditi željam 

in potrebam, ki izhajajo iz socialnega okolja, je prisoten. Identificirali so se z liki pravljičnih 

junakov in razvijali ter krepili svojo identiteto. Prek identifikacije z liki so prevzemali vlogo in 
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jo preslikali v realno vlogo življenja. Krepili so samopodobo in spoštovanje drugih ter 

drugačnosti. Prepoznali so, da je življenje sestavljeno iz več vlog, ki jih moramo v življenju 

opravljati in da je vsaka vloga pomembna. Pravila in dogovori, ki jim povzročajo težavo ter se 

jih je treba držati, so krepili prek simbolov pravljic. Z identifikacijo likov in razreševanjem 

krize identitete so bila pravila samoumevna. Prepoznali so spoštovanje dogovora in krepili 

pomen odgovornega ravnanja v realnem življenju. Prepoznali so pomen pomoči potrebnim. Z 

identifikacije likov so razvili moč, da lahko premagajo težavo, hudobnega volka, če zaupajo v 

moč in sposobnosti odraslih. Prek socialnopedagoške intervencije/biblioterapije s pravljico so 

iskali svoje potrebe, jaz, identifikacijo, kar se je pri nekaterih videlo kot: enkrat je bil strašni 

volk, drugič lovec rešitelj, tretjič ubogi grdi raček in njegova nesreča. V pravljici so dojeli vloge 

likov, tukaj jim je pomagala polarnost likov. Pri Rdeči kapici so bili pripravljeni prenesti 

odgovornost za nastalo situacijo na mamo. S tem so projicirali dejanja glavnega junaka nase, 

ko iščejo zunanje krivce za svoje probleme. Prav tako pa so spoznali, da to ne prizadene samo 

njih, temveč tudi njihove starše oziroma ljudi, ki jih imajo radi. Učenci so s pravljico Grdi raček 

krepili samopodobo, samospoštovanje, sprejemanje sebe. Spoznali so, da je drugačnost lahko 

tudi pozitivna, da se iz »grdega« lahko razvije nekaj »najlepšega«, da so očala zato, da bolje 

vidiš, so modni dodatek, da si lep, ker si drugačen, in da lahko »debeli« ljudje postanejo »vitki«. 

Pri pravljici Medve išče pestunjo so krepili pomen povezanosti med člani družine in širšega 

okolja. Učenci so s povezavo in projiciranjem svojih problemov in kriz na glavne junake 

sposobni odkriti svoje težave. Simbole pravljice so prepoznali z mojo pomočjo.  

 

3.3.5.2 1. razred, šolsko leto 2012/2013 

Učenci so prišli v novo okolje. Šola je okolje, ki ga do sedaj niso poznali. Do vstopa vanjo so 

imeli s šolo dva stika. Prvi stik je bil obisk skupin vrtca šole in prisostvovanju pouku v času 

igre. Drugi stik je bil sestanek za starše in prihodnje prvošolčke v popoldanskem času. Takrat 

so bile za prihodnje prvošolce organizirane dejavnosti v razredih prvih razredov. Ob vstopu v 

šolo se je organizirala skupina. Nekateri učenci se med seboj poznajo še iz skupin v vrtcu. 

Opaziti je, da se tisti učenci med seboj bolj družijo, čeprav je prepletenost med enimi in drugimi 

dobra. V skupini ni čutiti večjega prevzemanja vlog »biti vodilni« ali »vodja« v razredu. 

Deklice in dečki se med seboj glede na spol ne ločujejo v igri in šolskem delu. V jutranjem 

krogu sedijo mešano (deklica, deček, deklica, deček). Pravila razreda in pravila šolskega reda 

so v usvajanju. Včasih je opaziti pri tem manjše odklone pri posameznikih, ki želijo z vlogo 

razrednega »klovna« pritegniti pozornost. Učenci izkazujejo glede na svoje razvojno obdobje 

delavnost, se trudijo, upoštevajo navodila učiteljice. V razredu je nekaj posameznikov, ki imajo 

težave s pozornostjo in sledenju navodil v smislu kratke pozornosti. Ti učenci razložijo, da ne 

znajo narediti naloge, ker ne razumejo, drugič razložijo, da se jim ne ljubi delati. V razredu 

izstopa posameznik, ki ima o sebi zelo nizko samopodobo in samospoštovanje. Vse, kar pove, 

pove, kot da je to nekaj smešnega, če je on »butast«. Nekateri posamezniki se mu ob tem 

smejijo, drugi to vedenje in besede, ko ponižuje samega sebe, ignorirajo. Pri poslušanju so 

sposobni sedeti. Njihova zmožnost sedeti, poslušati in sodelovati v pogovoru je od 10 do 15 

minut. V razredu je zaznati, da se učenci trudijo biti prijazni drug do drugega. Empatija in 

čustvene zaznave pri drugih se opazijo. Nekateri posamezniki pristopijo k učencu, če ta izraža 

strah, ker bo tako dolgo v šoli in ga tolažijo. Pri nekaterih posameznikih je še vedno opaziti, da 
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želijo biti prvi, najboljši pri vseh stvareh in tudi v »koloni«. Pri učencih je zaznati, da je želja 

po igri in želja po učenju in delu v prid dela in učenja. Izkazujejo željo biti koristni. Prav tako 

je opaziti, da si med seboj posodijo šolske potrebščine. Nekaj posameznikov dobesedno uživa 

v vlogi reditelja v razredu. Pri treh posameznikih je opaziti visoko stopnjo poveličevanja dela 

in s tem ugajati odraslim (učiteljici in staršem). V pogovoru razložijo, da se trudijo, da bosta 

oči in mami vesela. Pri enem posamezniku je bilo opaziti, da je evforična želja biti »v šoli« po 

štirih tednih popustila, svojo stisko je izkazoval z jokom in željo biti v naročju odraslega, iskal 

je varnost. Intenzivnost iskanja varnosti se je s tem razvila tudi pri nekaterih posameznikih. 

Želja po biti v naročju je izhajala iz posnemanja, solidarnosti in pomoči temu posamezniku. V 

razredu je nekaj posameznikov, ki izhajajo iz družin z nižjim socialnim in ekonomskim 

statusom. Eden od njih ima zelo bolno mamo. Opaziti je, da nekateri od njih zaradi tega v 

interakciji z drugimi učenci sebe postavljajo v podrejeni položaj.  

Pri intervenciji s pravljico/biblioterapiji sem pri pravljici Rdeča kapica zaznala veliko potrebo 

po občutku varnosti, varnega zavetja, učenci so to izrazili verbalno in neverbalno. Vir moči 

premagati strah in se počutiti varnega so krepili in premagali s pomočjo pravljice, kar so kot 

potrditev povedali, da jih ni več tako strah in da se tudi v šoli počutijo varno. Prav tako so prišli 

do spoznanja, da varnost ni nekaj samo po sebi umevnega, da se gradi pri sebi, doma, v šoli in 

širše. Učenci so prišli s simboliko do povezav med varnostjo in srečo v družini. Z identifikacijo 

likov in projiciranjem so stabilizirali pomen upoštevanja navodil staršev s tem, da je omejitev 

manj boleča kot kazen. Učenci verjamejo v »čudežno« in da se tudi v realnem svetu lahko 

zgodijo lepe stvari in presenečenja s pomočjo čudežnega. To se je pokazalo pri simbolikah in 

krepitvi moči identitete s pomočjo pravljice Grdi raček. Pri tem so krepili spoznanje, da se iz 

grdega razvije nekaj lepega, da nobena hiba, ki jo ima človek, ni vedno trajna, da so spremembe 

možne in mogoče. Učenci so s povezavo in projiciranjem krepili pomembnost družine in 

družinskih članov ter povezanost med njimi. Pri tem so povezali pomen dela in odgovornost 

staršev, ki je povezana tudi z njihovo eksistenco, varnostjo in ljubeznijo v družini. Nekatere 

simbole so prepoznali sami, nekatere z mojo pomočjo. 

 

3.3.5.3 8. razred, šolsko leto 2011/2012 

Učenci so v razvojnem obdobju, kjer prehajajo iz obdobja latence v obdobje adolescence. Ko sem prišla 

v razred in povedala, da jim želim predstaviti tri pravljice ter se o teh pravljicah pogovoriti z njimi, ker 

želim slišati njihovo mnenje, so mi razložili, da so pravljice za otroke in da je to »brez veze«, ker se to njim 

pač ne da. Razred je formiran v skupino, ki je skupaj od prvega razreda. V tem obdobju je skupino zaradi 

selitve zapustil, en učenec pa je zaradi istega razloga prišel v skupino. V razredu je enako število učenk in 

učencev. Razpoloženje in odnos med njimi je odvisen od dneva in razpoloženja. V razredu sta dva učenca 

s posebnimi potrebami, ki imata odločbo. Zaznati je, da imata zaradi tega občutek manjvrednosti in 

nesprejetost. Delujeta tiha. Posamezniki v razredu se soočajo z notranjimi krizami, kjer iščejo odgovore, 

kdo sem, kaj želim in kakšen naj bom, da me bo okolica sprejela. Glede na krize, ki jih doživljajo, tako 

tudi reagirajo. V času odmora se med seboj pogovarjajo. Nekaj posameznikov želi v času odmora 

pritegniti pozornost deklet. Njihovo vedenje je na trenutke nezrelo, otročje. Med poukom nekateri 

posamezniki učni proces motijo s klepetanjem, neumestnim komentiranjem, iskanjem pozornosti, 
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vzdihovanjem in preizkušajo meje dopustnega. V razredu je posameznik, ki preizkuša meje dopustnega z 

arogantnim vedenjem do nekaterih učiteljev. Nekateri posamezniki ne naredijo domače naloge, razložijo, 

da so jo pozabili. Ob tem je pri nekaterih zaznati stisko in sram, pri drugih pa ne in navzven delujejo 

»nedotakljivo«. Opaziti je, da imajo določene nerešene probleme sami s seboj, ki jih niso uspeli rešiti v 

fazi latence (smiselnost dela, vadba veščin, občutek koristnosti). Nekateri posamezniki imajo težave zaradi 

rasti in razvoja, saj teh sprememb na sebi ne sprejemajo najbolje; opaziti je sram. Soočajo se z identitetno 

zmedo. Povedo mi, da včasih enostavno ne vedo, kaj bi počeli sami s seboj. Pri posameznikih je zaznati 

zdolgočasenost. To zapolnijo z igranjem igric, čeprav so v času pouka in odmora prenosni telefoni 

prepovedani. Nekateri posamezniki so športno aktivni in na svojih področjih dosegajo dobre rezultate, s 

tem jačajo svojo osebnost, so zadovoljni s seboj. Svojo identiteto iščejo in razrešujejo prek skupinske 

identitete (košarka, nogomet, ples). Pri nekaterih posameznikih je opaziti strah pred neznanim zaradi 

vprašanj, ki se pojavljajo v njih samih (ali sem »ok«, zadovoljujem pričakovanja okolice, bom uspešen). 

Prav tako je opaziti potrebo in željo po varnosti. 

Prek sporočilne vrednosti in simbolov pravljice so učenci prišli do nekaterih spoznanj in 

zaključkov. Pravljica jim je bila kljub začetnemu nasprotovanju, da oni tega ne potrebujejo, vir 

moči identitete. Ob njej so se sprostili in se vanjo poglobili. Identificirali so se z liki in 

prezrcalili njihova ravnanja v realno življenje. Pri Rdeči kapici so prepoznali in krepili pomen 

spoštovanja pravil in dogovorov. Pri tem so razvili pozitiven odnos do spoštovanja avtoritete 

odraslih. Razmišljanje so povezali z odgovornostjo lastnih dejanj v primeru, če jih ne 

spoštujejo. Pri tem jim je pomagala polarnost likov. S pomočjo pravljice so razreševali svoje 

težave in dileme glede notranjih strahov. Iskali so povezanost med strahom, varnostjo in 

družino. Nekateri posamezniki so se dotaknili smrti, minljivosti in dejstva, da nič ni večno. S 

pomočjo pravljice Grdi raček in njenih simbolov so krepili pomen samopodobe. Z notranjimi 

vprašanji identitetne zmedenosti ‒ kdo sem, kako me vidijo drugi ‒ so s pomočjo terapije krepili 

pomen lastnih osebnostnih lastnosti v očeh nekoga drugega, na sebi in drugih so iskali pozitivne 

lastnosti, ki niso vidne na zunaj. Razumeli so, da drugačnost nekoga, lahko drugemu pomaga 

pri učenjem strpnosti in razumevanja. Prav tako so razumeli, da drugačnost ne povzroča 

strahov, temveč nam da nove vrednote in možnost nekega novega uvida. S poistovetenjem 

glavnega junaka in njegovim razvojem so posamezniki razumeli rast ter razvoj kot prehodno 

fazo, saj bodo kasneje popolni. Učenca s posebnimi potrebami sta v terapiji s pravljico krepila 

pomen lastne vrednosti, samospoštovanja in dejstva, da zmoreta tudi onadva, da imata močna 

področja in da se ni treba, da se počutita manjvredno. Ojačala sta svojo samopodobo. Tudi 

pravljica Medved išče pestunjo jim je dala veliko pozitivnih usmeritev. Učenci so skozi to 

simboliko razumeli pomen in dobrobit družine. Razumeli so pomen nalog svojih staršev, 

njihovo odgovornost in skrb. Poudarili so pomen družine z vidika varnosti in medsebojne 

pomoči. Izpostavili so pomen varnosti. S pomočjo pravljice so zrcalili odnose v svojih družinah 

in krepili pozitivno razmišljanje, s pomočjo simbolike pa so dobili uvid v različne družine in 

različne odnose v družini. Učenci so pravljice preslikali v sedanjost realnega sveta in poiskali 

ključne besede, ki se jim zdijo pomembne ter so simboli in sporočilo pravljice ter tako krepili 

svoj jaz, identiteto. Poiskali so odgovore na vprašanja krize identitete in strahove. Večina 

posameznikov v razredu je razumela drugačnost otrok s posebnimi potrebami. Sošolci so ju 

obravnavali kot privilegiranca s številnimi ugodnostmi zaradi odločbe, nikogar pa niso 
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zanimale njune stiske, kako se ob tem počutita onadva. S pomočjo terapije s pravljico je večina 

doumela, da njihova sošolca nista privilegirana in jim ne pri ocenah in ne pri vpisu v srednjo 

šolo ne predstavljata konkurence. Razvili so toleranco, okrepili socialni čut in empatijo. 

 

3.3.5.4 8. razred, šolsko leto 2012/2013 

Učenci so v obdobju prehajanja iz razvojnega odboja latence v adolescenco. Razred deluje 

povezano. Opaziti je, da je v razredu pozitivna klima, ki jo občasno ruši le nekaj učencev, pri 

čemer prav posebej izstopa en posameznik. Slednji je imel tudi zelo veliko težav, ko sem jim 

povedala, da bomo skupaj prek pravljice poiskali nekatere odgovore na vprašanja, ki si jih kot 

mladostniki zastavljamo, a na njih ne najdemo odgovora ali pa jih preprosto ne želimo najti, saj 

nam je to lahko tudi izgovor za vse stvari, ki se nam zgodijo. Ta posameznik se je potrudil, da 

je meni in celotnemu razredu razložil, da so pravljice »brez veze«. Pri tem je povedal, da je 

»itak« vse brez veze, da je vse bedno, da je šola »totalno bedna«, ker je treba delati domače 

naloge in se učiti. Ugotovila sem, da ima nekaj težav na učnem področju in da je zaradi 

pomanjkanja vztrajnosti in identifikacije opustil ter zamenjal kar nekaj športov. V razredu je 

kar nekaj učencev, ki živijo v enostarševski družini, tu je tudi posameznik, ki je zaradi bolezni 

izgubil mamo. Ta izguba ga je močno prizadela in je še vedno v fazi velikih stisk in nihanj 

razpoloženja. Pozitivno je, da se o tem želi pogovarjati, deliti svojo bolečino z drugimi. S 

pomočjo pravljice in terapije je razreševal svojo stisko glede smrti, minljivosti živih bitij, 

izgube starša. Krepil je lastna spoznanja in potrditve o pomembnosti družine, povezanosti 

družinskih članov, obojestranske odgovornosti, viru moči premagovanja strahu pred smrtjo, 

izgubo. Razred kot skupina dosega lepe učne uspehe. Neopravičenih izostankov od pouka ni. 

Nekajkrat je neopravičeno izostal le že omenjeni posameznik. V razredu je tudi učenec, ki ima 

težave na področju učenja, prihaja iz ene od republik nekdanje skupne države, živi skupaj z 

mamo, slabo govori slovensko, kljub temu da je od priselitve minilo že osem let. Opaziti je, da 

se počuti manjvrednega zaradi jezika, vere, kognitivnih in socialnih veščin. Večina učencev se 

trudi biti do njega spoštljiva. Nekateri posamezniki se zaradi razvoja in prehajanja v obdobje 

adolescence ne počutijo najbolje zaradi sprememb na koži (mozolji), telesu (prsa) in manjše 

rasti (višina). Opazila sem, da večina učencev nima težav s sprejemanjem in spoštovanjem 

pravil ter dogovorov na ravni razreda in šole. Prav tako večina učencev spoštuje in sprejema 

avtoriteto učiteljev. Težavo pri upoštevanju pravil, dogovorov in spoštovanju avtoritete je 

opaziti pri že prej omenjenemu posamezniku.  

Pri terapiji s pravljico in njeni sporočilni vrednosti ter simbolih pravljice so prišli učenci do 

nekaterih spoznanj in zaključkov. Identificirali so se z liki in prezrcalili svoja ravnanja v realno 

življenje. Pri pravljici Rdeča kapica so krepili pomen odgovornosti, spoštovanja pravil in 

dogovorov, kar je pomemben dejavnik v tem razvojnem obdobju. Razvili so kritičen odnos do 

ravnanja Rdeče kapice in njene mame ter odgovornosti pripisali pomembnost. Prav tako so 

poudarili pomen zaupanja in prepoznave pasti ter kako se pastem izogniti, saj v nasprotnem 

primeru sledita posledica in kazen. Ugotovili so, da je kazen milejša oblika, kot so lahko 

posledice nepremišljenih dejanj. S pomočjo preslikave pravljice in njenih simbolov v realno 

življenje so spoznali, da je strah čustvo, ki ga lahko premagaš. Tako so krepili pomembnost 
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pomoči ljudem (bližnji, prijatelji, sošolci), ki so pomoči potrebni. Pri pravljici Grdi raček so se 

povezali z njegovo nesrečo, drugačnostjo. Čeprav je bilo pri nekaterih posameznikih pred 

pravljico opaziti nižjo mero tolerance, je po terapiji njihov odnos do drugačnosti dobil pozitivno 

konotacijo. Skozi terapijo so na sebi in drugih iskali predvsem pozitivne osebnostne lastnosti. 

To je krepilo njihovo samospoštovanje in ego, ki ga je bilo zaznati s pozitivno konotacijo tako 

pri posamezniku z veliko krizo identitete kot pri posamezniku z občutki manjvrednosti. Prek 

pravljice so razvili, da je pomembno sprejeti samega sebe takšnega, kot si, in druge takšne, kot 

so, da so v razvoju, da se zaradi tega pri njih dogajajo spremembe in da bodo zaradi teh 

sprememb drugačni, lepši. Krepili so pomen sprejetosti, samospoštovanja, samopodobe. Veliko 

pozitivnih usmeritev jim je dala tudi pravljica Medved išče pestunjo. Prepoznali so pomembno 

vlogo družine, varnosti, starševstva in odgovornosti. Krepili so pomen povezanosti in odnosa 

znotraj družine. Prek pravljice so razvili razmišljanje o svoji prihodnosti, o lastni družini. 

Prezrcalili so pomen pravljice v realno življenje in nadaljevali z zrcaljenjem odnosa v njihovi 

družini in nase. Spoznali so, da je posameznik kopija svojih staršev, kar pomeni zrcalo svojih 

staršev. Nekateri so se dotaknili tudi tabujskih tem in pravljičnemu liku (zajčku) pustili odprto 

pot razmišljanja, zajec lahko predstavlja mamo, lahko očeta. Učenci so preslikali pravljice v 

sedanjost realnega sveta in poiskali ključne besede, ki se jim zdijo pomembne ter so simboli in 

sporočilo, ter tako krepili svoj jaz, identiteto. S pomočjo pravljice so poiskali odgovore na 

vprašanja krize identitete in svoje strahove. Učenci so s pomočjo pravljice in terapije krepili 

vire moči pri razreševanju svoje krize identitete. 

 

3.3.6 Ocena intervencije (vpliva pravljice kot sredstva pri razreševanju konfliktov krize 

identitete) po treh mesecih 

 

Pri izvedbi intervencije/terapije je pomembno, da po določenem časovnem obdobju (nekaj 

mesecev) ponovno preverimo rezultate intervencije in s tem ugotovimo, ali je imela intervencija 

s pravljico zgolj trenutni učinek ali pa so simboli pravljice pustili dolgoročnejši vpliv na otroke 

in mladostnike, saj se s tem potrdi, da so prek intervencije pridobili razumevanje krize in se 

opremili s socialnimi veščinami, da jo lažje premagujejo. Oceno intervencije sem izvajala z več 

koraki oziroma za vsako pravljico posebej in brez globlje priprave otrok na pogovor o pravljici. 

Tako sem lažje dobila njihove hitre in bolj spontane odzive, s čimer sem lažje ocenila, kako so 

ponotranjili sporočila in simbole.  

a) 1. razred, šolsko leto 2011/2012  

 Ocena pravljice – Rdeča kapica 

Učenci so se mojega obiska razveselili. Takoj so me vprašali, ali se bomo tudi danes 

pogovarjali o pravljici. To me je navdihnilo, saj sem glede na njihov odziv vedela, da 

so v urah, ki smo jih preživeli ob pripovedovanju, branju in analiziranju sporočilne 

vrednosti pravljice, uživali. Razložila sem, da sem prišla k njim na obisk, ker potrebujem 

njihovo pomoč in vem, da mi lahko le oni pomagajo. To strategijo »preslikane pomoči« 

uporabim zelo pogosto in do sedaj se je pokazala kot zelo učinkovita. Učenci so mi bili 

pripravljeni pomagati. S pogovorom sem ugotovila, da so si učenci zelo dobro zapomnili 
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vsebino pravljice o Rdeči kapici. Znali so mi našteti vse pravljične like. Nekateri učenci 

so zelo podrobno opisali gozd kot kraj dogajanja. Zapomnili so si, da bi Rdeča kapica 

morala ubogati svojo mamo in da tudi mama ni ravnala odgovorno, ker jo je samo pustila 

v gozd. Nekaj otrok je opozorilo, da je pomembno, da človeku, če je bolan, pomagaš. 

Pomembno se jim je zdelo, da mi povedo, da oni svojo mamo ali očeta ubogajo. 

 

 Ocena pravljice – Grdi raček 

Učenci so se mojega obiska razveselili. Sedaj so že vedeli, da potrebujem pomoč in so 

me poistovetili z »žalostnim kužkom«, ki je prav tako potreboval pomoč. V pogovoru o 

pravljici Grdi raček so mi otroci razložili, da jim je bila pravljica všeč. Povedali so mi, 

da jim je bilo imenitno, ko so se gledali v ogledalo in pripovedovali sami sebi, kako so 

lepi. Prav tako so mi povedali, da to počnejo sedaj tudi doma, ko so v kopalnici ali v 

predsobi pred ogledalom. Na vprašanje, kaj so se v pravljici o Grdem račku naučili, so 

povedali, da so taki, kot so, lepi in da so si všeč. Zaupali so mi, da so med seboj bolj 

prijazni in si pomagajo. Povedali so mi, da so pridni tudi zato, da je mošnjiček vedno 

poln in da je potem »žalostni kuža« srečen. Nekaj učencev je povedalo, da so to zgodbo 

povedali tudi doma in da imajo sedaj tudi doma mošnjiček lepih besed, tako kot ga imajo 

tukaj v šoli. Nekaj učencev je reklo, da so si med sabo všeč in so zaljubljeni. Poudarili 

so tudi, da si morajo med seboj pomagati in da se sedaj večkrat igrajo vsi skupaj ‒ 

dekleta in fantje. Nekaj učenk je dejalo, da so se fantje nehali pretepati in tudi deklet 

več ne tepejo. 

 Ocena pravljice – Medved išče pestunjo 

Ko sem prišla v razred, so me bili učenci veseli. Dejali so mi, da mi bodo pomagali, da 

jim je všeč, ker lahko tudi oni pomagajo meni. Ko sem jih vprašala, kaj smo ugotovili 

oziroma spoznali pri pravljici Medved išče pestunjo in kaj jih je pravljica naučila, so mi 

povedali, da je medved ostal brez žene in si je moral poiskati pestunjo. Nekateri učenci 

so povedali, da volk in vrana nista bila primerna. Dejali so, da je bil medved revež, ker 

je imel toliko dela, toliko medvedkov in je bil za vse sam. Nekaj učencev je pohvalilo 

medveda, da se je odločil pravilno, ko je izbral zajčka. Povedali so, da so si zapomnili, 

da ne smejo biti sami doma in da morajo biti v šoli ali pa jih mora nekdo paziti. Nekaj 

učenk je dejalo, da jim je bil zajček všeč, ker je bil tako prijazen do medvedkov. Neki 

učenec pa je nadaljeval in rekel, da so ga, čeprav je bil majhen, vsi medvedki ubogali. 

Ena učenka me je spomnila, da smo se pogovarjali tudi o družinah. Drugi učenec pa je 

dejal, da imamo različne družine in da moraš imeti družino, da si pomagaš. Učenci so 

pri pravljici Medved išče pestunjo izpostavili pomen družine in medsebojne pomoči.  

 

b) 1. razred, šolsko leto 2012/2013  

 Ocena pravljice – Rdeča kapica 

Ko sem prišla v razred, so me učenci vprašali, katero pravljico jim bom prebrala danes. 

Razložila sem jim, da danes ne bom brala, temveč sem prišla na obisk, ker potrebujem 
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njihovo pomoč, saj sem pozabila, kaj smo ugotovili po končani pravljici in kaj nas je 

naučila. Učenci so me spomnili, da je zelo pomembno, da si priden in da narediš tako, 

kot rečejo starši. Nekateri so me spomnili, da če ne ubogaš, si lahko tudi kaznovan ali 

pa se ti kaj zgodi. Ena deklica pa me je spomnila, da morajo biti tudi starši odgovorni. 

Trije učenci so povedali, da se Rdeča kapica ni držala dogovorjene poti in da se moramo 

dogovorjenih stvari držati. 

 

 Ocena pravljice – Grdi raček 

Tako kot zadnjič so me tudi danes učenci lepo sprejeli. Vprašali so me, kaj mi bodo 

danes pomagali. Razložila sem jim, da danes potrebujem pomoč glede pravljice Grdi 

raček. Povedali so mi, da jim je bila pravljica zelo všeč. Nekateri učenci so začeli z 

obnovo Grdega račka. Dotaknili so se neprimernega odnosa račk do grdega račka. 

Poudarili so, da to ni pravilno in da bi se morale vse račke igrati z njim tako, kot se 

igrajo oni. Zanimiva je bila primerjava učenca, ki je primerjal grdega račka in laboda, 

kako je kateri debel oziroma suh. Dejal je, da ni nujno, da če si debel, da boš debel tudi, 

ko boš velik, ampak da se lahko spremeniš in si suh. Neka učenka je dejala, da je najbolj 

pomembno, da te imajo drugi ljudje radi in da se imaš rad sam. Povedali so, da jim je 

bilo všeč, ko so si govorili lepe stvari o sebi in da so sedaj med seboj bolj prijazni. Dejali 

so, da so si všeč taki, kot so. Neki učenec je dejal, da si lahko še bolj lep, če si drugačen. 

 Ocena pravljice – Medved išče pestunjo 

Učenci so se me razveselili in me obkrožili. Usedli smo se na tla, v krog. Vprašala sem 

jih, ali se še spomnijo pravljice Medved išče pestunjo in kaj smo spoznali, ugotovili in 

se naučili. Učenci so mi razložili, da je imel medved težavo, ker je ostal sam z medvedki. 

Moral je hoditi v gozd na delo in ga je skrbelo, da se medvedkom ne bi kaj zgodilo. 

Povedali so, da je imel medved rad svoje medvedke in da je moral poskrbeti zanje. 

Nadaljevali so, da si je treba pomagati in si poiskati pomoč za svojo družino. Učenci so 

pravljico preslikali v sedanjost in naredili primerjavo s svojimi starši. Povedali so, da 

morajo starši hoditi v službo in da takrat poskrbijo za njih tako, da so oni v šoli. Nekaj 

učencev je dodalo, da so nekateri, ki so manjši, v vrtcu ali pa jih pazi babica. Povedali 

so, da imajo ljudje različne družine in da ni pomembno, kakšna je ta družina, pomembno 

je, da jo imaš. 

 

c) 8. razred, šolsko leto 2011/2012  

 Ocena pravljice – Rdeča kapica 

Pri učencih sem opazila, da so bili veseli, ko sem stopila v razred. Vprašali so me, katero 

pravljico bomo obdelali danes. Razložila sem jim, da potrebujem njihovo pomoč, saj 

želim preveriti, kaj je pravljica sporočila, kaj so iz pravljice izluščili, katere so bile 

ključne besede in ali jim simboli pravljice v prenesenem pomenu pomagajo pri 

odločitvah, ko se morajo odločiti med eno ali drugo izbiro oziroma med tem, ko se 

odločaš, kaj je »fajn« in kaj je »prav«. Učenci so mi povedali, da so bili pozitivno 
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presenečeni, da lahko s pravljico prideš do ugotovitev, ki ti pomagajo v življenju, kot 

npr. spoštuj pravila, spoštuj starejše, pomagaj, izogni se pastem, poskrbi za svojo 

varnost. Povedali so mi, da do sedaj z njimi ni še nihče na tak način analiziral in obdelal 

pravljice in da je škoda, da ni več takih ur in pravljic, ki te učijo. Rekli so tudi, da je bilo 

sporočilo pravljice, da se je treba držati pravil in dogovorov. Poudarili so pomoč 

starejšim. Nekateri so poudarili, da bi si ljudje morali med seboj pomagati in da starost 

tu ne igra vloge. Nekateri so se dotaknili tudi teme pomoči v primeru, ko zboli sošolec 

ali sošolka. Učenci so navedli ključne besede, ki sem jih že zapisala, le vrstni red je bil 

nekoliko drugačen. Pri vprašanju glede odločitev med »fajn« in »prav« so povedali, da 

se poskušajo držati pravil in dogovorov, ampak jim vedno ne uspe, saj včasih ne 

premislijo dovolj dobro. Nekateri so rekli, da se odločijo v hipu, ko ugotovijo, da se niso 

odločili prav, včasih za to prevzamejo tudi posledice, ki pa niso »fajn«.  

 Ocena pravljice – Grdi raček 

Učenci so izpostavili pomen samopodobe. Povedali so, da je to eden od pomembnih 

faktorjev pri človeku od rojstva do smrti. Poudarili so, da si samopodobo razvijaš tudi 

ob pomoči družine, prijateljev in okolja. Svoja razmišljanja so nadaljevali in se dotaknili 

spoštovanja samega sebe. Tukaj so poudarili, da je pomembno, da si si všeč tak, kot si, 

da na zunanjost ne moremo vplivati. Nekaj učencev je dodalo, da v bistvu lahko, in sicer 

z dodajanjem kilogramov ali pa hujšanjem in z obiskom frizerja. Učenke so pritrdile 

njihovemu razmišljanju, a so jih opozorile, da to ni bilo mišljeno v takšnem smislu. 

Nekaj učencev je dejalo, da je ignoriranje, zapostavljanje in nesprejetost med vrstniki 

boleče. Izpostavili so osamljenost, ki je lahko posledica nesprejetosti v skupini, razredu, 

družbi. Ključne besede, ki so jih izpostavili, so bile pomen samopodobe, sprejetosti, 

osamljenosti, samospoštovanja. 

 Ocena pravljice – Medved išče pestunjo 

Učenci so poudarili pomen družine. Povedali so, da imamo lahko različne oblike družin. 

Nekaj učencev je dejalo, da ni toliko pomembno, kakšna je družina, pomembnejši so 

njihovi odnosi. Poudarili so tudi pomen sodelovanja in pomoči v družini. Neka učenka 

je poudarila, da je pomembno tudi razumevanje v družini. Nekaj učenk je poudarilo, da 

je družina odgovornost in da, če želiš imeti družino, moraš pri sebi razviti čut 

odgovornosti ter imeti službo, stanovanje. Eden od učencev je dejal, da je v življenju 

pomembna tudi varnost sebe in drugih. Ključne besede, ki so jih omenili učenci, so bile 

družina, različne oblike družin, odnos v družini, razumevanje, odgovornost, pogoji za 

nastanek svoje družine, varnost. 

 

d) 8. razred, šolsko leto 2012/2013 

 Ocena pravljice – Rdeča kapica 

Pri učencih sem uporabila enak motivacijski pristop in vprašanja, ki sem jih zastavila 

tudi prejšnji generaciji osmih razredov. Učencem sem povedala, da potrebujem njihovo 
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pomoč, saj želim preveriti, kaj je bilo sporočilo pravljice, kaj so iz pravljice izluščili, 

katere so bile ključne besede in ali jim simboli pravljice v prenesenem pomenu 

pomagajo pri odločitvah, ko se morajo odločiti med eno ali drugo izbiro oziroma med 

tem, ko se odločaš, kaj je »fajn« in kaj je »prav«. Učenci so mi povedali, da so si najbolj 

zapomnili, da je dobro, če se držiš dogovorov, in da imajo starši večkrat tudi prav. Nekaj 

učencev je spomnilo, da je pomembna odgovornost in da imaš lahko, če nisi odgovoren, 

tudi težave. Zanimivo mi je bilo razmišljanje, ko so rekli, da je pomembno, da veš, kaj 

hočeš in kaj je tvoj cilj v življenju. Nekatera dekleta so izbiro pravega cilja primerjale z 

izbiro prave poti v življenju. Učenci so izpostavili pomen lastnega zaupanja (zaupanja 

vase) in zaupanja v druge. Pri tem so izpostavili, da se ti lahko zgodi tudi to, da si ti 

pošten in zaupaš, nekdo drug pa te lahko na grd način izkoristi. Ključne besede pravljice 

v prenesenem pomenu so bile enake, le v nekoliko drugačnem zaporedju. 

 Ocena pravljice – Grdi raček 

Učenci so izpostavili simbole iz pravljice Grdi raček. Prek njega so iskali vir moči 

identitete. Skupni so si bili v razmišljanju, da mora človek spoštovati sebe in druge. Pri 

tem so poudarili, da imajo v mislih ljudi, ki so drugačni. Razložili so, da mislijo tukaj 

tudi na barvo kože, kulturo in vero. Nekateri učenci so razložili, da se človek skozi 

različna obdobja odraščanja spreminja. Neki učenec je dodal, da se človek skozi 

različna obdobja oblikuje oziroma izkleše. Oblikovanje človeka je primerjal s kiparjem, 

ki oblikuje in izkleše kip. Zelo zanimivo je bilo nadaljevanje, ko je šel še korak dlje in 

izpostavil ter naredil primerjavo izklesanega kipa in zunanjih vremenskih vplivov ter jih 

primerjal z dejavniki, ki vplivajo na človeka. Nekaj učencev je dejalo, da je samopodoba 

odvisna tudi od odnosa staršev do otroka. Razmišljali in dejali so, da samopodoba 

staršev zagotovo vpliva na samopodobo otroka. Če so starši samozavestni, je to za 

otroka plus, če starši niso samozavestni, pa je to lahko za otroka minus, ni pa nujno. 

Neka učenka je dejala, da moraš pokazati okolici, da si žalosten, da ti nekaj ni všeč, da 

se takrat ne smeš delati veselega, da bi to prikril. Dejala je, da s tem ne narediš nič, 

mogoče celo poslabšaš stvari, ker tebi je hudo, drugi pa te vidijo veselega, potem ti ne 

morejo pomagati, ti pa si nezadovoljen s sabo. 

 Ocena pravljice – Medved išče pestunjo 

Učenci so bili zelo veseli mojega obiska v razredu. Na vprašanje, kaj so se naučili iz 

pravljice Medved išče pestunjo, so povedali, da je pravljica vsebovala simbole pomena 

družine in odgovornosti odraslih ter otrok. Povedali so, da je pomembno sodelovanje 

in pomoč v družini. Izpostavili so pomen sodelovanja očeta in mame ter poudarili, da je 

to lahko tudi vzorec njih samih, ko bodo imeli družino. Našteli so vrste družin in vsako 

na kratko opisali. Pri tem so poudarili, da je pomembno, da imaš družino. Nadaljevali 

so, da je čudovito, če imaš oba starša, ampak, da ni nič narobe, če imaš samo enega, 

pomembno je, da ga imaš. Neka učenka je dejala, da je hudo, če nimaš družine in si 

sam, ker si takrat lahko v domu ali pri kakšni drugi družini, ki te ima lahko rada, ni pa 

to isto. Pri različnih družinah so se dotaknili tudi istospolnih družin. Tukaj so bili 
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nekateri bolj zadržani, drugi učenci pa zelo suvereni. Dejali so, da je verjetno bolje 

imeti dva očeta, kot pa očeta, ki vsak dan išče vzrok, da te »zbomba« (pretepe tebe ali 

mamo). Razmišljanje so razvijali naprej in dejali, da se verjetno takšne družine ne 

razlikujejo v ničemer. Enako morajo opravljati vse obveznosti kot družine, kjer sta v 

družini oče in mama. V razmišljanju o istospolnih družinah so poudarili, da je verjetno 

nekdo, v takem primeru bolj mama, drugi pa bolj oče. Neka učenka je dejala, da je pred 

časom prebrala zgodbo o dveh očkih in da je bila po svoje zanimiva. Povedala je, da se 

je sedaj spomnila, da je za nekoga, ki je bolj tak, ki se boji ali pa ga je strah ali pa je 

majhen, to super, ker ima dva očeta, za očete pa vemo, da so bolj močni in če imaš dva 

bolj močna, lahko premagaš veliko težav. Ključne besede so bile družina, sodelovanje, 

odgovornost, različne družine, lastna družina, izguba staršev, nasilje v družini, 

istospolne družine.  

 

Ocena intervencije s časovno distanco je pokazala, da so v prvih in osmih razredih sprejeli 

pravljico kot zanimivo osvežitev vsakdanjega dela. Zgodbe so se jim zdele zanimive in poučne. 

Prav tako sem zaznala, da so učenci ponotranjili simbole pravljic in jih sprejeli kot vrednote, ki 

jih je vredno upoštevati. Prav tako se je pokazal napredek pri premagovanju notranjih in 

zunanjih konfliktov, saj je večina na situacije, v katerih so, gledala z drugačnim pogledom kot 

pred intervencijo s pravljico.  

 

3.4 IZVEDBA INDIVIDUALNE INTERVENCIJE/TERAPIJE 

Individualno intervencijo s pravljico sem izvedla le na enem primeru, ker je tovrstna 

intervencija veliko bolj zahtevna in časovno daljša. Pričujoči zapis prikazuje intervencijo in 

terapijo s pomočjo pravljice pri otroku ob vstopu v osnovno šolo. 

 

Primer: JAN (Ime je izmišljeno, vsaka podobnost je zgolj naključna.) 

Zgodovina: 

Rodil se je v »srečni« družini, bil je načrtovan, vsi so ga imeli radi in mu posvečali vso 

pozornost. Deček je bil zelo navezan na očeta. Oče ga je vozil v šolo in hodil ponj. Zdelo se je, 

kot da je oče središče sveta za otroka in otrok zanj. Bil mu je vzor. Jan ga je posnemal in 

dosledno upošteval vsa očetova navodila. Mama je bila ob tej »simbiozi« očeta in sina 

potisnjena na stranski tir, čeprav je bila tudi ona skrbna in ljubeča. Zdelo se je, da se je mama 

tiho umaknila. 

Pri tem moram poudariti, da je imel oče poseben odnos do spoštovanja ženskega spola. Ženski 

spol je preziral in zaničeval, vse, kar je bilo povezano z žensko, je bilo slabo. V njegovih očeh 

in mišljenju je imela le funkcijo »roditi otroka«. Vseskozi je poudarjal moč in uspešnost 

moškega spola. Sina je vzgajal v duhu moči, akcije, agresije. Tudi njegove igrače, ki jih je imel, 
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so bile vsebinsko usmerjene k agresiji. Jan ni poznal, kaj so mehke igrače, kaj slikanice, knjige, 

saj jih ni imel, ker takšne stvari delajo moškega šibkega. To pa ni dovoljeno.  

V skupini se je neprestano znašel v konfliktu s sovrstniki, saj je bil agresiven, napadalen, brez 

odnosa do vrstnikov, do njihove igre in igrač. Igro je rušil z razdiranjem. Osebnih stikov s 

sovrstniki ni znal vzpostaviti, željo po stiku je pokazal tako, da je vsakega, ki mu je šel nasproti, 

porinil, udaril, ugriznil, uščipnil ... Sovrstniki v skupini so se ga začeli bati in izogibati. V 

skupini je vzbujal strah.  

Tako kot oče tudi Jan ni spoštoval odrasle ženske kot na primer mame, učiteljice, kuharice, 

čistilke. To poudarjam med drugim tudi zato, ker se je v šoli srečeval predvsem z naštetim 

osebjem, predvidevala pa sem, da je bilo tako tudi izven šole, kjer se je srečeval z ženskami. 

Oče je zamenjal službo za novo, bolj odgovorno, zahtevno. Za sina ni imel več toliko časa, kot 

ga je imel prej. V Janovo življenje je vstopila mama, ki je zaradi očetove odsotnosti morala 

prevzeti vlogo mame in očeta hkrati. Tej nalogi mama ni bila kos, saj je oziroma je morala 

predolgo časa živeti le v sinovi senci. Jan je ni upošteval. Mama je bila obupana, saj ni videla 

cilja, kako pomagati sebi in sinu. Doma so se začeli prepiri. Jan je bil priča vsem prepirom. To 

stanje, ki je vladalo v njegovi družini, je njegovo vedenje še poslabšalo. Oče je imel tudi 

razmerje s sodelavko, v Janovi družini je vladal popolni kaos v odnosih in čustvih. 

Starša sta se ločila, oče, ki je bil Janu vzor, se je preselil in odšel. Obiskoval ga je vse manj in 

manj. Potem sta se slišala le še po telefonu, kasneje so se končali tudi ti stiki. Jan je bil star šest 

let.  

 

Moja pomoč in delo 

Starši s svetovalno službo niso želeli sodelovati, zato je bil Jan v šoli prepuščen meni in moji 

sodelavki. Ko sem začela z njim delati, sem si zastavila nekaj ciljev in naredila načrt, kako mu 

bom pomagala. 

1) Cilji: 

 Usmerjeni v Jana: 

– da bi se v šoli postopoma umiril,  

– spoznal nekatere vrednote (ljubezen, sprejetost, zaželenost, varnost ...)  

– da bi ga vrstniki sprejeli,  

– hkrati pa bi poskušal predelati družinski položaj, negativne izkušnje. 

 

 Usmerjeni v skupino (razred): 

– Postopoma bi zaupali Janu, 

– ga sprejeli medse, 

– bili potrpežljivi, prijazni ... 

2) Individualni načrt socialnopedagoškega interveniranja 

 Načrtno vzpostavljanje stika  
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 Individualna igra 

 Mojih 5 minut 

 Kotiček sproščanja 

 Vzglavnik TUKAJ SEM (za sproščanje in usmerjanje agresije, energije) 

 Pravljica in pravljične urice 

 Sodelovanje s starši 

 Načrtno vzpostavljanje stika 

Odločila sem se, da bom pri Janu poskušala vzpostaviti stik, ki bi naju postopoma zbližal. 

Čeprav me je odklanjal, sem ga vsakič, ko se mi je približal ali pa sem šla jaz mimo njega, 

narahlo pobožala po glavi. Od začetka me je kategorično zavrnil. Včasih sem bila pri 

posredovanju v reševanju konflikta med njim in sovrstnikom deležna tudi tega, da me je 

udaril, ugriznil, pljunil. Moram priznati, da sem se večkrat komaj zadržala in v sebi preštela 

do deset. Vendar sem bila vztrajna. Sčasoma je Jan dovolil, da ga pobožam po glavi, saj mu 

je to postalo prijetno in je pri tem čutil določeno ugodje. 

 

 Individualna igra 

Ker je bil v odnosu do vrstnikov zelo agresiven in je razdiral igro, sem ga na to vsakokrat 

opozorila. Ker je poznal le določene vzorce vedenja in je največkrat sebi v škodo vzpostavil 

stik tako, da je rušil kocke, razmetal posodice v kuhinjskem kotičku, počečkal risbice tistim, 

ki so trenutno risali, trgal knjige …, sem ga zelo počasi spodbujala k temu, da bi se igrala 

skupaj. Njegova koncentracija je bila zelo kratka, prav tako pa tudi interes za igro. Povabilo, 

da se igrava skupaj, mu je bilo všeč, vendar sva velikokrat prišla le do tega, da je predlagal, 

kaj bi se igrala in interesa je bilo konec. Potem sem se odločila, da se začnem igrati sama in 

ga nato povabim, da se igrava skupaj. Takrat je bila najina igra nekoliko daljša (vsaj nekaj 

minut). Individualna igra je prišla v ospredje bolj intenzivno šele takrat, ko mi je dovolil, 

da ga pobožam po glavi. Kasneje sva se lahko igrala individualno, vendar samo midva. To 

mu je bilo všeč.  

 

 Mojih 5 minut 

Za ta korak sem se odločila, ko je v razredu zaradi njegovega agresivnega vedenja nastalo 

neprijetno vzdušje. Da ne bi bilo ozračje v razredu še bolj turobno, sem ga povabila, da gre 

lahko z menoj na sprehod po razredu ali hodniku, ki bo trajal 5 minut. Ker je odklanjal stik 

z žensko, se mu sprva to ni zdelo nič takega, kar bi bilo zanj zanimivo. Kasneje, ko sem 

odhajala iz razreda in rekla, da grem za 5 minut, pa je gledal za menoj in mi sledil. 

Pretvarjala sem se, da ga ne vidim, in pri tem je neizmerno užival. Kasneje pa je sam izrazil 

željo, da gre z menoj ali pa jaz z njim, ker gre on na svojih 5 minut sprehoda po šoli. S tem 

načinom dela sem pomagala njemu in skupini, saj so se tako otroci lahko umirili in se začeli 

igrati naprej. 
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 Kotiček sproščanja 

Ker je v svojem agresivnem vedenju večkrat pokazal tudi možnost samopoškodovanja 

(metanje nekontrolirano na tla, zaletavanje v steno, udarjanje z glavo ob steno, ob omaro), 

sem se odločila, da zanj uredim kotiček za sproščanje. Kotiček sem opremila z blazinami. 

Pri tem sem upoštevala, da mora biti dovolj prostoren, da v njem ne bo občutka utesnjenosti 

in hkrati dovolj prostora za »gibalne« akcije. Ko sem ga pripravila in uredila, sem otrokom 

predstavila našo novo pridobitev, ki bo namenjena različnim interesom (počivanje, 

telovadbi v smislu »ko te prime, pa te mine«). Jana sem nekajkrat zaradi strahu, da se ne 

samopoškoduje, usmerila v kotiček. Postopoma ga je začel uporabljati samoiniciativno, saj 

mu je to, da se je lahko sproščal na blazinah, dajalo občutek ugodja in zabave. 

 

 Vzglavnik TUKAJ SEM 

Ker je Jan svojo energijo večkrat sproščal na sovrstnikih v skupini, sem se odločila, da to 

njegovo nekontrolirano agresijo in energijo preusmerim v vzglavnik. Doma sem izdelala 

prevleko za vzglavnik, na katero sem narisala velike prijazne oči, usta in nos, na vrhu pa 

sem iz volne prišila lase. Janu sem razložila, da je to vzglavnik, ki se imenuje TUKAJ SEM 

in mu bo pomagal, da bo vanj usmerjal svojo energijo. TUKAJ SEM je Jan pozitivno sprejel 

in ga sam preimenoval v TUKAJ. 

 

 Pravljica in pravljične urice 

Moj namen je bil vzpostaviti prijetno razpoloženje v razredu, vzpostaviti pristne stike med 

otroki, medsebojno pomoč, sprejemati drugačnost, doseči potrpežljivost, zaupanje, mir, 

sproščenost, prijateljstvo … 

V pravljicah se pojavljajo tudi krivice, razočaranja, laži, otroci pa spoznavajo, da je krivica 

vedno kaznovana. 

 

Pri posredovanju pravljic moram navesti nekaj osnovnih korakov, ki sem jih spoznala v svoji 

praksi.: 

 Uredi si prijeten kotiček za poslušanje. 

 Pravljico poskušaj vedno pripovedovati. 

 Ko je otrok že večji, jo lahko posreduješ z branjem. 

 S svojimi poslušalci imej očesni stik. 

 Pri posredovanju pravljice se igraj s spreminjanjem barve in tona glasu. 

 Pri posredovanju bodi zanimiv, tako držiš visoko stopnjo motivacije in koncentracije. 
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3) Izvedba terapije s pravljico 

Po vseh zgoraj navedenih korakih interveniranja sem se lotila tudi interveniranja s pravljico. 

Vedela sem, da bo to najtežji del mojega načrta, saj Jan ni imel prav nobenega odnosa do knjig 

in poslušanja pripovedovanih vsebin. Slikanice in knjige je trgal ali pa so mu služile kot 

sredstvo za napad in obrambo pri pretepanju. Vedela sem tudi, da bo to dolgotrajen proces in 

da čudežev, kot se dogajajo v pravljici, še nekaj časa ne bo. 

Delo s pravljico sem si v glavi zamislila kot koncept, shemo, načrt, ki sem ga začela postopno 

izvajati po korakih. 

 

1. korak:  

Pravljice sem si preprosto izmislila. Počepnila sem k njemu in ga vprašala, če mu lahko povem 

pravljico. To so bile pravljice z zelo kratko vsebino, kjer so bili glavni liki polžki, cvetlice, 

muce, palčki, škrati, fantki … Kratke vsebine so bile zato, da sem pridobila njegovo pozornost 

in me je poslušal. 

 2. korak: Kratke pravljice z izmišljeno vsebino so bile nekoliko daljše pri umerjenih 

dejavnostih po kosilu. Včasih sem mu povedala kratko izmišljeno pravljico kar na poti do 

razreda, ko smo šli iz jedilnice ali telovadnice. 

3. korak: Ko sta bila njegov interes in koncentracija za poslušanje že nekoliko daljša, sem ga 

povabila v kotiček sproščanja. Tam sem mu začela pripovedovati pravljice, ki so bile že 

nekoliko daljše. Pravljice, ki sem mu jih pripovedovala, sem si izmislila. Trudila sem se, da je 

bila pravljica, ki sem mu jo pripovedovala, zanj zanimiva po vsebini in načinu pripovedovanja. 

Iskala sem njegov pogled. 

4. korak: Med pripovedovanjem pravljice sem ga včasih, če mi je dovolil, tudi pobožala po 

glavi in se ga dotaknila. 

5. korak: Med pripovedovanjem pravljice, ko mi je že dovolil, da ga pobožam po glavi, sem 

postopoma začela vnašati tudi elemente blagodejne masaže lasišča. Pri masaži lasišča se je 

pogosto tako umiril, da je z visoko koncentracijo pravljico poslušal do konca. 

6. korak: Ta korak ni bil načrtovan, nastal je spontano. Med pripovedovanjem pravljice me je 

Jan prijel za ramena in me tako močno stisnil, da me je zabolelo. Bolečino sem v trenutku 

preusmerila v pozitivno namero. Rekla sem mu: »Jan, to mi pa paše. Ali me lahko tako zmasiraš 

še po drugi rami in hrbtu?« Mislim, da sem ga presenetila, saj ni pričakoval takšne reakcije. Na 

tej točki me je sprejel in s svojin vedenjem in odnosom do mene pokazal, da mi zaupa. 

Spremenil se je tudi njegov odnos v načinu pogovarjanja. Postal je bolj prijazen. Barva glasu 

in ton sta postala bolj topla in nežna. 

7. korak: Najini rituali s pravljico so se od tistega dogodka, ki sem ga navedla v 6. koraku, po 

navadi začeli z masažo najinih ramen in hrbta. Včasih je začel z masažo Jan, včasih jaz, odvisno 

od situacije.  
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8. korak: V skupini sem si izbrala otroka, za katerega se mi je zdelo, da bi morebitno Janovo 

burno reakcijo najlaže prenesel, čeprav sem vedela, ko sem se odločila za to obliko dela, da do 

kakšnega burnega reagiranja ne bi smelo več priti. K poslušanju pravljice v sprostitvenem 

kotičku sem povabila Jana in Tima. Sprva se je Janu zdelo malo nenavadno, kaj dela tukaj tudi 

Tim, če po navadi pravljico v kotičku pripovedujem njemu. Vendar moram poudariti, da se je 

moj prvi poizkus s to metodo končal dobro; tako sem vsakič k poslušanju povabila drugega 

otroka iz skupine. Jan je vsakega otroka lepo sprejel. 

9. korak: K poslušanju sem nato poleg Jana povabila še dva otroka, kasneje tri, štiri, pet ... To 

obliko dela sem nadaljevala toliko časa, da smo na koncu poleg Jana sedeli vsi skupaj drug ob 

drugem. Nismo se prerivali, nismo čutili utesnjenosti, nismo čutili ogroženosti. V bistvu smo 

se počutili zelo dobro. Otroci so postopoma pri poslušanju pripovedovanih pravljic sprejeli Jana 

in Jan je sprejel njih. Pomembno se mi je zdelo tudi to, da se ga otroci niso več bali in so mu 

začeli zaupati ter ga sprejemati medse v svojo igro. 

10. korak: Ker je kotiček počasi postal pretesen, sem otrokom predlagala, da bi se preselili na 

sredino razreda, kjer bi imeli več prostora. Tako bi lahko pred začetkom poslušanja pravljice 

opravili naš ritual masaže po hrbtu in ramenih. Otroci so se strinjali, čeprav so občasno še vedno 

izrazili željo po poslušanju v kotičku. Takrat sem njihovo željo dosledno upoštevala in jo 

izvedla. 

11. korak: Pravljice sem začela postopoma posredovati tudi tako, da sem jih brala. Pri tem sem 

skrbela, da sem imela kljub temu z njimi očesni stik. To je bila neka višja stopnja, ki sem jo 

dosegla pri otrocih.  

Koraki, ki sem jih navedla, so načrt in oblika dela mojega načina socialnopedagoške 

intervencije s pravljico. To obliko in metode dela bi priporočila tudi drugim; vsekakor pa tistim, 

ki bi se srečali s takšnim ali podobnim primerom. 

Otroci so ob poslušanju sprostili notranje napetosti. Ob zaključkih pravljic se je videla 

projekcija lastnih želja, imela sem nekakšen vpogled v notranje jaze otrok. 

Poudariti moram tudi to, da so pravljice, ki sem jih pripovedovala na svoj način 

socialnopedagoške intervencije, postajale daljše in so se na koncu spremenile v tako imenovano 

urico pravljic. 

4) Sodelovanje s starši: 

a) Sodelovanje z očetom: 

 pogovor (formalni – pogovorne ure), 

 vzgled in model dobre prakse socialne/ga pedagoginje/ga, učitelja. 

a) Sodelovanje z mamo: 

 pogovori (formalni – pogovorne ure, neformalni – priložnostni pogovor …), 

 posredovanje zanimivih člankov in literature (ko je bila izražena želja),  

 dogovor o večernem branju (tega prej ni bilo). 
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3.4.1 Analiza individualne terapije 

Jan je s svojim vedenjem zelo vplival na dogajanje v razredu. Njegovo vedenje je bilo zelo 

negativno usmerjeno proti sebi in drugim. Imel je velike težave s pozornostjo, saj ni mogel dlje 

časa vztrajati pri nobeni dejavnosti, ne pri učenju ne pri igri. Med poukom je bil zaradi 

nezmožnosti biti pri miru in izpolnjevati zadane naloge izredno moteč. Imel je izredno 

odklonilen odnos do žensk (mame, učiteljic …), zato je bilo težko pridobiti njegovo pozornost 

in ga pripraviti v kakršno koli sodelovanje. Zavedala sem se, da je uspeh celotnega razreda na 

kocki, zato sem se odločila s temeljito pripravljeno in načrtovano intervencijo, v katero sem 

vključila tudi pravljico, spremeniti Janov odnos do okolja, v katerem deluje. Zavedala sem se, 

da je kriza, v kateri se nahaja zaradi situacije doma tako globoka, da otrok tega ne bo zmogel 

predelati sam.  

Intervencija je potekala skozi skrbno načrtovani proces, kjer sem uporabila dolgoletne izkušnje 

pri delu z otroki in teoretična znanja, ki sem jih pridobila pri študiju socialne pedagogike. 

Zavedala sem se, da potrebujem nekaj »čudežnega«, saj sem le na tak način lahko vstopila v 

Janov svet, ki se je kazal kot agresiven in destruktiven, v bistvu pa je iskal nekoga, ki bi mu 

lahko zopet zaupal.  

Ker pravljice v sebi nosijo tisto nekaj več, tisti čudež, ki lahko spreminja in zdravi še tako 

»obolelo« dušo, sem glavni del terapije izvajala s pomočjo pravljic. Na začetku sem se obračala 

neposredno na Jana, kasneje pa sem v pravljični svet povabila najprej posamezne otroke in 

kasneje celotni razred. Sčasoma se je pokazalo, da so pravljice razred kot celoto pomirile in 

otroci so začeli spoznavati drugačnega Jana. Zanj so bile pravljice mesto, kjer se je umiril. 

Kmalu je postalo poslušanje pravljic njegova najljubša dejavnost. Tam se je lahko vživel v svet, 

kjer so hudobni kaznovani in dobri nagrajeni z ljubeznijo, ki si jo je tako želel. Tako sem od 

pravljic, ki so bile na začetku kratke in popolnoma izmišljene zgodbice, prehajala na vse bolj 

dolge ter kompleksne zgodbe. Po določenem času sem jim lahko začela brati klasične pravljice. 

S tem sem pri Janu in ostalih otrocih dosegla podaljšano koncentracijo. Počasi sem to 

sposobnost koncentracije in zmožnosti za sodelovanje prenašala tudi v druge dejavnosti v 

razredu. Najprej z igro, kjer se je Jan že bil sposoben vključiti v kakšno igro, brez da je porušil 

vse okrog sebe. Lahko sem otroke pustila, da so ga sprejeli brez intervencije, kar mu je dalo 

novo moč, ko je spoznal, da le ni tako osamljen, kot se je počutil na začetku. Skozi ure pravljic 

sem začela razvijati tudi njegove ostale sposobnosti, pripovedovanje, risanje itd., s čimer je šel 

njegov razvoj tudi v smeri učnih sposobnosti, ki so se v tem obdobju začele izboljševati. 

Spoznal je, da je lahko v teh dejavnostih popolnoma enakovreden drugim otrokom. V dneh 

oziroma trenutkih, ko je še vedno kazal svojo zunanjo razdiralo energijo, sem se z lahkoto 

zatekla v pravljični svet, ki ga je v veliki meri umiril, kar je celotni skupini omogočilo, da so se 

umirili in nadaljevali delo. Skozi njegove odzive sem razumela, da mu pravljice pomagajo pri 

kreiranju domišljijskega sveta, izboljšale so njegove socialne veščine in zmožnosti za igranje v 

skupini. Začel je čutiti, da je sprejet in da tudi drugi pričakujejo, da jih bo on sprejel ter 

upošteval. Spoznal je, da niso vse osebe na svetu samo črne in škodoželjne, tako kot je on videl 

svet, ampak da so na svetu tudi bele osebe, take, ki so prijazne, pripravljene pomagati tudi 
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takrat, ko je najhuje.  

Pravljice so se tudi v tem primeru pokazale za izredno učinkovit način, kako lahko majhni 

otroški duši, ki je ranjena zaradi dogodkov v svojem življenju, pomagamo. Zgodbe, ki jih 

skrivajo pravljice, čeprav so nekje iz preteklosti, iz časov kraljev in princes, v sebi nosijo 

stoletno moč zdravljenja skozi svoje simbole.  

Tako so pravljice Janu tudi pomagale, da se je s časoma vključil v svet kot popolnoma 

normalen, sicer nekoliko bolj živahen, a nič več problematičen otrok. Razredu pa so pravljice 

pomagale, da so ga sprejeli kot nekoliko drugačnega, a vseeno vrednega njihove pozornosti.  

Intervencija s pravljico me je naučila, da je resnična moč pravljic v tem, kar je očem nevidno 

in lahko dojame samo otroška podzavest.  
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4 REZULTATI  

 

4.1. PREDSTAVITEV ZAKLJUČKOV RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

V vsaki pravljici se, ne glede na njihovo vsebino, vrstijo natančno določeni dogodki. Pravljica 

namreč v domišljijski obliki prikazuje proces zdravega človekovega razvoja ‒ od simbioze z 

materjo prek separacije do individuacije. »Šele ko otrok premaga separacijo in individuacijo, 

lahko uresniči lastno sebstvo. Velik je prostor, po katerem potuje junak pravljice do kraja, kjer 

se razrešijo vsi problemi. Vendar pa tam, v deželi »Nikjernikoli«, obstajajo bitja, ki so nam 

podobna,« razlaga Bastašić (1988). Pravljice nam skozi svoje zgodbe kažejo, da nismo sami, 

četudi smo se prisiljeni ločiti od tega, kar poznamo, in iti v neznano. Bettelheim (2002) trdi, da 

pravljični junak lahko le tako, da odide v svet, najde samega sebe in šele ko to doseže, lahko 

najde ljubljeno osebo, s katero bo živel. Pravljica na tak način uči otroke, da je odraščanje nujno, 

da s tem sicer nekaj izgubijo, a tudi veliko pridobijo (obljubljeno kraljestvo). 

Ta misel, da je pravljica lahko nekšen smerokaz in pomočnik pri odraščanju in dozorevanju 

otrok, je bila vodilo, ki sem ga zasledovala v svoji magistrski nalogi. 

Pri tem sem si za osrednje vprašanje postavila naslednjo dilemo Ali lahko pravljica pomaga 

pri razreševanju konfliktov identitete pri osnovnošolskih otrocih? 

Razreševanja dileme sem se lotila skozi štiri raziskovalne cilje. Na podlagi teoretičnih izhodišč 

in empiričnega raziskovanja, ki sem ga izvedla v izbrani osnovi šoli, podajam naslednje 

odgovore in ugotovitve, povezane z raziskovalnimi cilji. 

CR1) Ali in kako lahko pravljice pomagajo otrokom v osnovni šoli odgovoriti na 

pomembna vprašanja, ki si jih zastavljajo o sebi in svoji okolici? 

Otroci nekje ob vstopu v šolo začnejo spreminjati svoj način razmišljanja. Njihovo ravnanje ni 

več impulzivno. Počasi so sposobni razmisliti, preden se odločijo za kakšno dejanje. Začnejo 

ločevati med realnim in irealnim svetom. V tem obdobju se tudi temeljito spremeni njihov stil 

življenja. Začnejo obiskovati šolo, držati se morajo natančnega urnika, kar za njih predstavlja 

precej suhoparno življenje. Z vstopom v šolo so povezani tudi novi problemi v zvezi z duševnim 

in telesnim ravnotežjem otroka. Pojavljajo se težave pri opravljanju zahtev vsakdanjega 

življenja, razumevanja navodil in izpolnjevanja pričakovanj staršev in učiteljev. Prav tako se 

pojavljajo težave pri odnosih z vrstniki in primerjanje z njimi glede učne uspešnosti, socialnih 

razlik itd. To obdobje prilagajanja in primerjav traja nekje do 12. leta starosti, torej večji del 

obdobja, ki ga otroci preživijo v osnovni šoli. 

Nekje okoli 12. leta pa se otroci znajdejo v zelo težavnem obdobju svojega razvoja, in sicer v 

puberteti. Takrat postanejo mladostniki, ki spolno dozorevajo in postajajo vse bolj odrasli. 

Njihov pogled na svet se začne spreminjati, a hkrati s tem se povečajo tudi zahteve okolja do 

njih, saj morajo najti lastno identiteto, napraviti si morajo načrte za življenje, si izbrati poklic. 

Vse to v njih povzroča notranjo razdvojenost, kar se kaže navzven skozi konflikte z okolico, 

počutijo se nerazumljene in osamljene, so precej negotovi in se protestno obnašajo. Odraslim, 
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še posebej tistim, ki od njih nekaj zahtevajo (starši, učitelji), ne zaupajo, saj so na neki način 

prepričani, da so ti krivi za njihove težave. Kot sami poudarjajo: »Skoz neki hočjo od mene, pa 

skoz neke naloge, pa neki se brez veze učit, kdo pa to sploh rabi v življenju«. Da pomirijo svoja 

čustva, iščejo junake v realnem življenju ali pa v fiktivnem, tudi pravljičnem svetu. Junaki 

morajo kritične situacije obvladati s svojo lastno spretnostjo in iznajdljivostjo. To jim daje 

upanje, da je človek kos vsaki situaciji. Pogosto iščejo nekoga, ki jim kaže, kako se lahko 

posameznik spopada s celotno družbo, ker so v sebi prepričani, da so sami, da so jih vsi zapustili 

in da se morajo sami spopasti s svetom. Nasvete, kako razrešiti svoje težave, nekritično iščejo 

pri svojih vrstnikih, na internetu, nekateri, žal so taki vse bolj redki, tudi v knjigah.  

Vidimo, da se otroci in mladostniki v osnovni šoli spopadajo z zelo različnimi problemi, 

dilemami in vprašanji o življenju ter obstoju. Osnova šola predstavlja zelo dolgo obdobje v 

njihovem življenju, zato se tudi njihov pogled na svet v tem obdobju zelo spremeni. 

S tega stališča je bilo raziskovalno vprašanje na težki preizkušnji. Medtem ko otroci ob vstopu 

v šolo pri 6. letih še verjamejo v čudežno in se jim zdijo pravljice smiselne, pa je odnos 

mladostnikov pri 12. letih do pravljic bolj kot ne odklonilen, v smislu, to je za otroke, čeprav 

popularnost nekaterih sodobnih pravljic (npr. Harry Potter) kaže na to, da tudi v tem obdobju 

mladostniki še vedno verjamejo v »čudežno«. 

Pomembno je, da otrokom in mladostnikom predstavimo pravljico, ki je primerna njihovi 

razvojni stopnji. Vendar se je pri obojih pokazalo kot pomembno, da jim jo še vedno beremo 

ali pripovedujemo, čeprav znajo že sam brati, saj jim s tem dajemo občutek, da niso sami, da 

se lahko obrnejo na nas – odrasle, bodisi starše ali vzgojitelje, kar je predpogoj za začetek 

komunikacije. Skrito sporočilo pravljic je, da ne glede na težave, čustvene zaplete in ovire, na 

katere naleti junak, na koncu vedno zmaga pravičnost. In to je bila skupna točka, ki se je 

pokazala kot zelo pomembna pri obeh skupinah. Pri otrocih na začetku osnovne šole pravljice 

predstavljajo oporo, spodbudo in pomoč pri omilitvi prehoda iz brezskrbnega življenja, kjer so 

jih starši skoraj v celoti »servisirali«, v svet, kjer morajo pokazati svoje sposobnosti in 

zmožnosti za razreševanje nalog in težav, ki so postavljene pred njih. Na drugi strani pa 

pravljice niso predstavljale tako konkretnih rešitev, so pa prinašale skrita sporočila, ki so 

nedvoumna, čeprav so mladostniki že zdavnaj pozabili, kje so se tega naučili. Skrito sporočilo 

pravljic mladostnikom je, da naj ne skrbijo in prehitevajo dogodkov. Ko bo čas, da dozorijo, se 

bo večina danes za njih nepremostljivih težav uredila samo na najlepši način.  

Otroci svoje težave in probleme projicirajo skozi tri glavne skupine dilem, ki jih povezujejo s 

svojim življenjem (Kucler, 2002):  

 Varnost – Otrok stalno potrebuje občutek varnosti. Pravljica je zelo primerno orodje, 

ki mu lahko podzavestno nudi ta občutek. Kordiglova (1994) pravi, da je svet v pravljici 

smotrno urejen, saj deluje po že vnaprej predvidenih pravilih, ki jih intenzivirajo tipični 

mehanizmi: prepovedi, zapovedi, prerokbe. To daje otroku občutek in vero, da se nič ne 

zgodi po naključju. Življenje je tako kot pravljica smiselno, urejeno in zato varno. 

Hudobni so na koncu vedno kaznovani, dobri pa nagrajeni. Občutek varnosti lahko 

otroci gradijo tudi na značilni strukturi pravljice, saj se dogodki vrstijo natančno tako, 
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kot je predvideno. Če pa že pride do presenečenj, so na zalogi še vedno čudeži. Tako 

pravljica sporoča, da se pozitivnim, majhnim, dobrim in hrabrim pravljičnim osebam, s 

katerimi se otrok identificira, v resnici ne more zgoditi nič hudega. 

 Strah – Vsak otrok ima strahove, take in drugačne, ki pa mu jih lahko pomaga reševati 

pravljica. Sybil Gräfin (1981) pravi, da otrok vidi svoje življenje varno in brezskrbno. 

Vendar se v trenutku lahko vse spremeni, ko ljubljeni starši naenkrat zahtevajo od njega 

nekaj popolnoma nesmiselnega in to podkrepijo še z izrečeno grožnjo. Otrok je 

prepričan, da za to nimajo nobenih vzrokov in čuti, da so ga pustili na cedilu. Občutek 

zapuščenosti, strah pred ločitvijo, kot temu rečejo psihologi, je najhujši človeški strah 

in zato za otroke še toliko bolj grozljiv. S pomočjo pravljic se ti strahovi nekako umirijo 

in izničijo. Otroci v svojem svetu vidijo starše kot zlobneže, ki ga narobe obravnavajo, 

in mu nalagajo popolnoma nemogoče in neupravičene naloge. Tolaži jih dejstvo, da je 

v pravljicah zlo vedno kaznovano. Tako imajo otroci občutek, da bo na koncu vendarle 

vse dobro, s tem dobijo neko zadoščenje in se osvobodijo strahu. 

 Eksistencialne dileme – Čeprav se nam odraslim zdi to nenavadno, pa se otroci pogosto 

ukvarjajo tudi s tako zapletenimi vprašanji o človekovi eksistenci. V ozadju teh vprašanj 

je strah pred koncem, strah pred smrtjo. Ta vprašanja se jim še posebej izpostavijo, ko 

izgubijo koga bližnjega. Bettelheim (2002) trdi, da se pravljice zelo resno ukvarjajo z 

eksistencialnimi dilemami. Pravljice se v svojih zgodbah zelo neposredno ukvarjajo s 

potrebami, da je človek ljubljen, strahom, da ga bodo imeli za manjvrednega, ljubeznijo 

do življenja in strahom pred smrtjo. Nudijo rešitve na načine, ki jih otroci na svoji 

stopnji dojemanja lahko razumejo. Pravljica nikoli ne prepričuje, da je večno življenje 

mogoče. Vendar pa predstavi rešitev, kar edino lahko ublaži bolečino ozkih meja našega 

življenja, in to je vzpostavljanje resnično zadovoljujoče zveze z drugim. 

V empiričnem delu sem s tremi pravljicami, ki so si po vsebini precej različne, a hkrati v sebi 

nosijo podobna sporočila, ugotavljala, da tudi sodobni otroci, kljub temu da so bombardirani z 

ogromnimi količinami informacij, še vedno nosijo v sebi te tri ključne skupine dilem: varnost, 

strah, eksistenca.  

Otroci so pri interpretacijah pravljic dali velik poudarek varnosti. Razumeli so, da varnost ni 

samoumevna in da jo je treba graditi v družini in ostalih okoljih, kjer živijo (tudi v šoli). 

Velikokrat so poudarili, da je treba biti pozoren na nevarnosti, ki prežijo na nas (volk pri Rdeči 

kapici), in da je dobro upoštevati navodila staršev, ker jim to lahko pomaga pri izogibanju 

nevarnostim. Prav tako so razumeli, da tudi, če kdaj naredijo napako, to ni nujno konec sveta, 

saj se na napakah učimo, vendar je treba svoje napake kritično ovrednotiti in jih ne jemati preveč 

z lahkoto. Naslednjič morda ne bodo imeli takšne sreče, da bi se vse dobro izteklo. Prav tako 

so razumeli, da je za zagotavljanje varnosti pomembna tudi medsebojna pomoč. Ko je nekdo v 

težavah, mu skušaj pomagati po svojih najboljših močeh, saj s tem gradiš zaupanje med ljudmi 

in velika verjetnost je, da boš tudi ti deležen pomoči, ko jo boš potreboval. Pomembno se jim 

je zdelo tudi, da je bil hudobni volk na koncu kaznovan. To jim je dalo jasno sporočilo, da se 

hudobnost na koncu kaznuje. S tem so dobili jasno moralno smernico, da se stvari, za katere v 
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bistvu vsi vemo, da so slabe in neprimerne, na koncu kaznujejo. Kazni so lahko različne, a 

vsaka na neki način omejuje njihovo svobodo. Zato so povezali, da so omejitve, ki jim jih 

postavljajo njihovi starši ali učitelji, namenjene njihovi varnosti in s tem preprečujejo, da je 

kazen, ki doleti hudobne, bistveno bolj boleča in omejujoča kot omejitev, ki so jo dobili. 

Razumeli so, da je bila kazen za Rdečo kapico, ker ni upoštevala navodil mame, da naj hodi 

samo po poti, tako huda, da jo je pojedel volk. In zaradi nje je trpela tudi babica. Tako so 

pokazali, da razumejo, da njihova dejanja ne vplivajo samo na njih, ampak imajo posledice tudi 

za druge in to običajno tiste, ki jih imajo najraje.  

Predvsem mlajši otroci so pogosto izpostavili strah pred tem, da ne bi bili sposobni zadovoljiti 

zahtev svojih staršev. Do sedaj so bili navajeni, da so straši skoraj brezpogojno skrbeli za vse 

njihove potrebe. Kar naenkrat pa so se znašli v novem okolju, v temnem gozdu, kjer na njih 

preti veliko novih nevarnosti. Zahteve so vedno večje, dobivajo naloge, primerjajo se z vrstniki 

in ugotavljajo, da niso samo oni, da niso vedno prvi, da niso vedno najboljši. Razlike so v resnici 

precej manjše, ampak otroci jih vidijo potencirane. Nekateri se spopadajo tudi s svojim 

videzom, svojo drugačnostjo in jih je strah, da ne bodo sprejeti kot enakovredni člani skupine. 

Pri mladostnikih se ta nasprotja zaradi drugačnosti še potencirajo in nepripadnost skupini 

nadomeščajo z neprimernim vedenjem. V pravljicah so spoznali, da ne glede na situacijo, v 

kateri so, to ne pomeni nujno končnega stanja. Potrebno je vzdrževati pravo pot in vztrajati na 

svojih idealih in se za njih tudi boriti. Večji otroci so razumeli, da ni nujno, da je tisto, kar ti 

drugi rečejo, vedno najboljše tudi za tebe. Predvsem pa so razumeli, da drugačnost ni slaba, da 

se skozi drugačnost vsi učimo strpnosti, razumevanja in sodelovanja. In drugačnost nam naj ne 

povzroča strahov in ogroženosti, ampak naj nam da nove vrednote ter povezanost.  

Eksistencialne dileme so veliko bolj izpostavljene v drugih pravljicah kot v izbranih, ki sem jih 

uporabila v empiričnem delu. Vendar se je vseeno na nekaterih točkah pokazalo, da otroci 

razmišljajo tudi o teh vprašanjih. Tako so nekateri nakazali, da je njihova babica bila bolna in 

da je žal niso mogli več pozdraviti. Pokazali so, da razumejo, da so živa bitja minljiva in da nič 

ni večno. Vendar so to potem obrnili v pozitivno, da so se imeli radi, da jim je bližina osebe, ki 

je ni več, pomenila veliko, da ji je dala toplino in da sta se veliko skupaj smejala. Tako so bili 

nekateri sposobni povezati varnost in srečo v družini kot pomembna elementa, ki lahko 

premagata strah pred smrtjo.  

Na osnovi predelane teorije in zaključkov empiričnega dela lahko sklepam, da imajo pravljice 

zelo pozitivno vlogo pri osnovnošolskih otrocih, ki iščejo dogovore na vprašanja o sebi in svoji 

okolici. Kljub temu da so otroci v osnovni šoli zelo različnih starosti in pravljice dojemajo na 

različen način, pa so osnovna vprašanja pri vseh zelo podobna in s svojo simboliko lahko 

pomagajo pri iskanju neposrednih ali podzavestnih odgovorov. Tako lahko pozitivno 

odgovorimo na prvo raziskovalno vprašanje.  

 

CR2) Ali lahko otroci s tem, da se poistovetijo z glavnim junakom, odkrijejo svoje težave, 

si s pomočjo pedagoga ali sami postavijo ustrezna vprašanja in najdejo odgovore, ki jim 

bodo pomagali razrešiti njihove notranje in zunanje konflikte?  
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Otroci pravljice doživljajo zelo doživeto, velikokrat na stvari gledajo kakor na resničnost. Tako 

na primer otrok, ki se boji teme, raznih živali, naravnih pojavov (blisk, grom, nevihte ...), v 

pravljici odkrije, kako lahko te ovire premaga. Ob tem se utrjujeta njegovo samozaupanje in 

vera v dobroto narave (Kucler, 2002). 

Pogosto imajo starši in vzgojitelji težave pri spodbujanju otrok k pravilnemu vedenju. Morda 

svojih zahtev ne izrazijo v otroku razumljivemu jeziku. Pravljice pa so napisane v jeziku, ki jim 

je blizu. V njih so junaki, ki otrokom predstavljajo vzornike, zato se z njimi lahko poistovetijo. 

Junaki so po navadi dobri po srcu, pripravljeni pomagati, sočutni, prijazni. Na drugi stani pa je 

v pravljicah prikazano tudi nasprotno vedenje, ki ni zaželeno in je vedno kaznovano (požrešni 

volk, hudobna mačeha, zlobna čarovnica ...).  

Pomembno vlogo imajo pravljične osebe, ki spodbujajo identifikacijo in čustveno udeležbo, ki 

se s pričakovanjem čudeža še veča. Pravljične osebe so v pravljici okarakterizirane po zakonu 

polarnosti, so preproste in imajo eno ekstremno poudarjeno lastnost. Niso individualni liki, 

ampak tipi (pridni, dobri, hudobni, leni, nesramni …). Pravljični liki so ambivalentni in so dobri 

ali slabi. Prikazovanje obeh značajskih skrajnosti, meni Bettelheim (2002), otroku omogoča, da 

zlahka dojame razliko med njima in se odloča, kakšen bi lahko bil. Polarizacija v pravljicah 

olajšuje to temeljno odločitev, na katero se upira ves otrokov kasnejši osebni razvoj. 

Kot piše Zalokar - Divjak (2002), brata Grimm prepoznavata v pravljičnih osebah, predvsem 

pa v pravljičnih junakih, simbole iz otrokovega življenja, ki otroka rešujejo na podzavesten 

način realnih, grobih stisk, ob čemer čustveno, realno, intelektualno, socialno in moralno 

dozoreva. Pravljico tako doživlja skozi samega sebe, skozi svojo osebnost in življenjske vloge, 

bivanje ter svoj položaj v okolju in svetu. Bettelheim (2002) otroku priznava obstoj negativnih 

čustev, hrepenenj, želja, potreb. V pravljičnih likih vidi možnost, da v enem poosebi svoje 

uničevalne želje, v drugem najde zaželeno zadovoljitev, se s tretjim identificira, vzpostavi 

idealne vezi s četrtim in tako naprej glede na svoje trenutne potrebe. 

Otroci v pravljici izživijo lepote življenja in tudi situacije, ki so v resničnosti lahko tudi sporne, 

v svoji domišljiji nadomestijo primanjkljaje in se obenem s pravljico izognejo občutkom krivde 

ter nezaželenim posledicam.  

Tako otroci poleg tega, kako pomembna je ljubezen, v pravljicah najdejo tudi druga čustva. 

Tako se z njimi in njihovimi pravljičnimi liki naučijo osnovnih človeških izkušenj in čustev. 

Svoje lastno »slabo« vedenje in čustva, kot so ljubosumnost, strah, negotovost, zavist in 

sovraštvo, lahko prenesejo na prikladne like v pravljici in tako lažje shajajo z resničnostjo. 

Otroci morajo spoznati in čutiti tudi žalost in bolečino junakov v zgodbi, s čimer se na tak način 

identificirajo s tegobami človeštva. Zavejo se, da so človeška čustva izgube, nerazumevanja, 

razočaranja in srčne bolečine univerzalna. Ko razumejo to, se tudi lažje sprijaznijo z lastnimi 

čustvi in imajo občutek, da niso edini, ki jih doživljajo. Pravljica seveda razume, da otroci še 

ne znajo ravnati s čustvi in da jih včasih zanesejo močni občutki jeze in trme, ki se jim ne znajo 

upreti. Zato jih pomirja, saj jim sporoča, da lahko dobra volja in dobra dela odpravijo vso škodo 

zaradi grdih želja. V pravljici je junak velikokrat postavljen pred zahtevne odločitve, a četudi 

se ne odloči pravilno, njegova usoda ni zapečatena (Kociper, 1996). Prek svojih sporočil, likov, 
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predvsem pa glavnih junakov postavlja otrokom nekakšno notranje ogledalo. Otroci odkrivajo, 

kako dobri junaki te težave rešujejo in premagujejo, saj vselej, ko potrebuje pravljični junak 

pomoč, ta pride v tej ali oni obliki. Tako začnejo otroci verjeti v dobroto narave in v to, da se 

stvari vedno uredijo. Morda se tovrstno gledanje na svet zdi naivno, vendar je pomembno, kajti 

otrok, ki to verjame, kot odrasel človek ne bo obupal nad življenjem že ob prvih ovirah.  

V empiričnem delu se je povezanost z glavnim junakom pravljice in z drugimi pravljični liki 

zelo izpostavila. Otroci in mladostniki so se ob obnovi pravljice in pri tvorjenju svojih misli in 

občutkov zelo poistovetili z glavnim likom. Prav tako so dojeli tudi vloge ostalih likov; 

polarnost likov jim je pri tem pomagala. V veliki meri so se z lahkoto identificirali s pozitivnim 

namenom glavnega junaka, četudi je v nekih situacijah pokazal slabosti in napačne odločitve. 

V posameznih točkah so bili celo pripravljeni prenesti krivdo za nastalo situacijo na druge 

(mama Rdeče kapice je bila neodgovorna, ker je deklico samo poslala v gozd). V tem primeru 

so projicirali dejanja glavnega junaka nase, saj tudi sami kdaj iščejo zunanje krivce za svoje 

probleme. Tako so za nastale težave pogosto krivi starši, učitelji, vrstniki, le v sebe se ne želijo 

zazreti.  

V pravljici Grdi raček se je večina otrok povezala z njegovo nesrečo, drugačnostjo in 

nerazumevanjem, ki ga je okolica kazala do njega. Vendar se je kasneje pokazalo, da v odnosu 

do sebe in do drugih niso vedno tako razumevajoči in tolerantni. Pogosto znajo biti otroci precej 

pikri in tudi zbadljivi na račun drugačnosti, pa četudi ta drugačnost ni zelo izstopajoča (nekod 

nosi očala, slabše bere, je močnejše postave …). Vendar jim je pravljica dala vpogled v to, da 

ni nujno, da je drugačnost napačna. Iz drugačnosti se lahko razvije nekaj najlepšega. Tako so s 

pomočjo izvajane terapije na drugih in sebi začeli iskati predvsem pozitivne lastnosti, ki niso 

nujno fizične in vidne na zunaj, ampak so tudi v človeku. Kot je rekel Mali princ: »Bistvo je 

očem skrito.«  

Tudi pravljica Medved išče pestunjo jim je v tej smeri dala veliko pozitivnih usmeritev. Tako 

so izredno pozitivno ocenili prizadevanja očeta, medveda, ki je moral tako kot vsi starši v 

službo, a je zelo odgovorno iskal varstvo (pestunjo) za svoje medvedke, ki so bili še premajhni 

in premalo odgovorni za to, da bi bili sami. Mlajši otroci so skozi to simboliko tudi povzeli, da 

je primerno, da niso sami brez nadzora, ker v nekaterih situacijah še niso dovolj zreli za to, da 

bi bili sami doma. Mladostniki pa so skozi to odgovorno ravnanje medveda razumeli pomen 

družine, kjer ne glede na zahtevnost situacije starši poskrbijo za varnost in blaginjo otrok. 

Nekateri so to povezali tudi s svojimi situacijami doma, kjer ni vedno vse, kot mora biti, a se 

straši vedno potrudijo, da naredijo najboljše za njih in za družino. Spet drugi so poudarili težave, 

ki lahko nastanejo v enostarševski družini, spet drugi pa so posegli tudi na področje tabu teme, 

to je istospolne družine. Pokazali so veliko mero strpnosti, saj so razumeli pomen družine v 

smislu, ne kako je sestavljena, ampak da odigra glavno vlogo zagotavljanje varnosti in ljubezni 

med vsemi člani družine. 

Skozi teorijo in zaključke empiričnega dela lahko sklepam, da so otroci s povezavo in 

projiciranjem svojih problemov in kriz na glavne pravljične junake, po večini sposobni odkriti 

svoje težave. Pri povezavi s simboli pravljice so bili bolj ali manj uspešni, a so z ustrezno 

pomočjo pedagoga sposobni poiskati pomen, ki ga sporoča pravljica, in razumeti, kakšne so 
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možne rešitve, ki jih pravljica nakazuje. Tako lahko pozitivno odgovorimo tudi na drugo 

raziskovalno vprašanje in naredimo sklep, da so otroci s poistovetenjem z glavnim junakom, 

sposobni odkriti svoje težave, poiskati ustrezna vprašanja in odgovore, ki jim pomagajo pri 

razreševanju njihovih notranjih ter zunanjih konfliktov. 

 

CR3) Ali lahko z izbiro ustreznih pravljic dosežemo podobne rešitve pri otrocih različnih 

starostnih skupin? 

Pravljica ima zelo pomembno vlogo, saj otroke ne glede na njihovo starost tudi vzgaja in 

poučuje. To se sicer dogaja na nivoju, ki ga otroci razumejo in je primerno njihovo starosti. V 

pravljicah ni odvečnega moraliziranja in nepotrebnega ocenjevanja. Učenje se izvaja prek 

identifikacije s pravljičnim junakom, spontano in nevsiljivo. Pravljica ponuja odgovore na 

številna vprašanja in jim pomaga, da v svojem življenju najdejo neki smisel ter tudi sami dajo 

življenju več smisla. Vzgojna vrednost pravljice je v tem, da pomaga oblikovati otroke kot bitja, 

ki ne živijo le svojega zunanjega življenja, ampak so sposobni bogatiti tudi svoj notranji 

spoznavni in čustveni svet.  

Seveda ni isto, če rečemo otrokom, da nečesa ne smejo, ali pa če jim povemo pravljico, katere 

junak neubogljivo naredi po svoje in nato trpi posledice. Otroci se v junaka močno vživijo, tako 

da skupaj z njim doživijo dogodek in ustrezne posledice. In to si zapomnijo bolj kot tisoč 

opominov. Pravljice nosijo v sebi modrost, ki jo prenašajo na otroke. V njih se namreč skrivajo 

številne resnice, napotki, nasveti, sugestije, znanje prejšnjih rodov, ljubezen in izkušnje, ki 

koristijo tudi današnjim otrokom. Uči tudi moralne vrednote, saj jasno pokaže, da sta prav tako 

kot v življenju kazen in strah pred njo le omejeno sredstvo preprečevanja zločina. Veliko bolj 

delotvorno je dejstvo, da se zločin ne izplača, ker pravljica jasno pokaže, kako so zli in hudobni 

vedno poraženi. Otrok pa se skozi pravljice identificira z junakom, njegovimi boji in borbami, 

preizkušnjami in zmago (Kucler, 2002). V vsaki pravljici sta namreč dobro in zlo, tako kot v 

vsakdanjem življenju in vsakem človeku. Otroka učijo, kako se bojevati proti zlim silam, kajti 

boj je bistven in nujni del človekovega življenja, ki pripelje h končni zmagi. Tako lahko 

spoznava, da so na svetu ljudje, ki drugim ne želijo dobro in da tudi njemu ni treba biti vedno 

priden in ubogljiv; da je dovoljeno kdaj reči tudi ne, kajti v pravljicah se otroci odraslim upirajo 

in neredko tudi zmagajo. Hkrati pa se otrok nauči posledic napačnega ravnanja, še posebej, ko 

se znajde v nasprotujočih, konfliktnih in zapletenih situacijah ter položajih, v katerih se ljudje 

v življenju znajdejo oziroma nahajajo. Na tak način se postopno naučijo zavestnega odločanja, 

kaj naj storijo v raznih življenjskih okoliščinah, in izbirati po svoji presoji ter premisleku. Otrok 

prek pravljic spozna tudi, da življenje ni vedno lahko in da se mora za marsikatero stvar pošteno 

potruditi. Pravljica torej ne nagovarja otrok k uporu proti odraslim, ampak jih uči, kdaj je 

koristno (nujni del odraščanja) umakniti se tistemu, ki te ogroža. Ni pa treba vedno le kimati in 

se strinjati in ni nujno, da so odrasli vedno močnejši, ko je jasno, da odrasli ravnajo narobe.  

V empiričnem delu se je zelo hitro pokazalo, da so otroci kljub veliki starostni razliki razumeli 

glavna sporočila vseh treh pravljic, ki smo jih obravnavali. Simbolika posameznih pravljic je 

bila zelo dobro razumljena in tudi prezentirana. Odgovori in razmišljanja, ki so jih podali, so 
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bili po vsebini precej podobni, čeprav so bili seveda pri mladostnikih na precej višjem in bolj 

zrelem nivoju. A obe skupini otrok, v prvih in osmih razredih), sta ob branju pravljice in ob 

pogovoru o pravljici pokazali podobne reakcije. Prav tako se je kasneje pokazalo, da so 

sporočila pravljice padla na plodna tla in so otroci spremenili svoj medsebojni odnos, pokazali 

več sposobnosti za sodelovanje, povečala se je njihova empatija ter strpnost do drugačnih. 

Seveda so se pokazale tudi kakšne razlike, saj so težave otrok pri 6. precej drugačne kot pri 12. 

letih. Vendar se je pri ciljanju na istovrstne težave, nesodelovanje v razredu, premalo tolerance 

do drugih in do drugačnih, nespoštovanje navodil, neodgovorno ravnanje v nekaterih situacijah, 

pomanjkanje spoštovanja do staršev in učiteljev pokazalo, da lahko pravilno izbrane pravljice 

in podobno vodena intervencija ter terapija pripeljeta do zelo podobnih, če ne skoraj enakih 

učinkov. 

Iz tega izhaja, da lahko pozitivno odgovorimo tudi na tretje raziskovalno vprašanje. 

 

CR4) Ali je pravljice smiselno uporabljati tako na skupinski kot individualni ravni 

razreševanja notranjih in zunanjih konfliktov?  

Pravljice imajo za otroke in mladostnike mnogoteri pomen, ki se kaže skozi psihološki, 

vzgojno-izobraževalni ter socialni pomen. Pri psihološkem pomenu je pomembno, da začutijo 

varnost, saj se strah med branjem umiri, lastne dileme lahko obravnava in razreši na 

neogrozujoč način. Otroci se naučijo prepoznavanja čustev, kar jim omogoča, da spoznavajo 

sebe in okolico. Bližina, ki se med branjem pravljic ustvari med otroki in pedagogi, ter možnost, 

da spoznavajo tudi drugačne ljudi, pa ji daje še poseben socialni pomen. Socialni pomen ima, 

predvsem za mlajše otroke, tudi pripovedovanje pravljic. Pripovedovanje omogoča več 

prilagodljivosti kot samo branje, hkrati pa lahko postane prijeten skupen dogodek, kjer uživata 

oba – tako tisti, ki pravljico posluša, kot tudi tisti, ki jo pripoveduje. Vendar pa mora biti 

pripovedovalec uglašen na otrokove potrebe in odzive, da lahko pravljico primerno 

pripoveduje. 

Otroci so populacija, ki je zelo primerna za delo z biblioterapijo, s pomočjo katere lahko 

otrokom pomagamo pri razreševanju zunanjih in notranjih konfliktov. Pri tem moramo biti zelo 

pozorni na tip in vsebino pravljice, ki jo uporabljamo pri izvajanju terapije. Pravljica mora 

smiselno odražati težave otrok, ki jih obravnavamo. Smiselno je, da, glede na starost otrok, niso 

predolge in prezapletene. Cilj je, da jim pomagamo pridobiti socialne in druge veščine, povečati 

samozaupanje ter pozitivno mišljenje, spodbujamo izražanja o težavi, iskanja rešitev in 

izgradimo zmožnosti, da prepoznajo podobnosti med svojo težavo in težavami drugih. V fazi 

razprave o pravljici lahko uporabimo tudi druge dejavnosti, kot so npr. risanje, izdelava lutk, 

pisanje pisma, pantomima, ki lahko predvsem mlajšim otrokom pomaga pri izražanju svojih 

misli. 

Skupinska biblioterapija s pravljico pod strokovnim vodstvom učitelja/pedagoga, ki jih vodi 

skozi proces, otrokom in mladostnikom omogoči pozitivne izkušnje pri prepoznavanju svojih 

težav in skozi stik z vrstniki, omogoča uvid v njihove težave. S tem, ko izmenjujejo mnenja in 

misli, spoznajo, da nimajo samo oni težav s krizo identitete. V skupini se lahko naučijo, kako 
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so drugi iskali rešitve z nastalimi težavami in jih potem projicirajo na svoj problem in nekatere 

rešitve celo povzamejo (Kobal, 2000). 

 Tudi empirično delovanje je pokazalo, da je skupinska terapija s pravljico v veliki meri 

neodvisna od starosti otrok/mladostnikov. Kot smo že pri prejšnjih raziskovalnih vprašanjih 

pokazali, smo ne glede na starostno skupino dobili zelo podobne odzive in rezultate. Iz tega 

izhaja, da je terapija s pravljico izredno primeren in tudi uspešen medij za delovanje pri 

skupinski terapiji.  

Kar se tiče individualne uporabe pravljice pri razreševanju konfliktov identitet sem preizkusila 

pravljico le na otroku, ki je imel težave ob vstopu v šolo. Pri individualni obravnavi je čas 

izvajanja procesa veliko daljši, saj so tudi težave, s katerimi se sooča otrok, veliko globlje in 

bolj zahtevne. Vendar se je tudi v tem primeru pokazalo, da je lahko pravljica zelo uspešen 

most med učiteljem in otrokom, ki ima zelo velike težave z lastno identiteto in s tem posledično 

velike težave s svojim okoljem straši, učitelji, vrstniki.  

Skozi teorijo in zaključke empiričnega dela lahko sklepam, da je pravljice smiselno uporabljati 

tako na skupinski kot individualni ravni razreševanja notranjih in zunanjih konfliktov, pri čemer 

bi pri individualni obravnavi vseeno omejila njihovo uporabo na mlajše otroke, medtem ko bi 

pri starejših priporočila kombiniranje pravljice z drugo mladinsko literaturo, ki bolj nazorno 

kaže njihove težave in v povezavi s pravljico lahko pomaga pri iskanju rešitev za notranje in 

zunanje konflikte. 

 

4.2 METODOLOŠKA PRIPOROČILA IZVAJANJA INTERVENCIJE/TERAPIJE S 

PRAVLJICO ZA UČITELJE V OSNOVNI ŠOLI  

 

V vsaki pravljici, ki jo beremo, se vrstijo natančno določeni dogodki ne glede na to, da imajo 

različno vsebino.  

Ta misel me je pri izvajanju moje intervencije in terapije vseskozi spremljala. Pravljica ima ne 

glede na to, kdo je avtor, kakšna je vsebina, neko zaporedje dogodkov. Kaj pa »moja« 

intervencija? Ko sem se lotila socialnopedagoške intervencije in biblioterapije s pravljico, sem 

imela pri tem veliko vprašanj in pomislekov. Zastavljala sem si vprašanja, ali bom to sploh 

zmogla, ali je to prava oblika in metoda dela, ali sem dovolj psihično močna, da se bom lahko 

spoprijela s tem problemom … Prave odgovore sem dobila šele, ko sem se začela intenzivno 

ukvarjati s primerom in sem bila vanj zelo močno vpeta, hkrati pa, ko so se začeli kazati prvi 

vidni rezultati. Takrat sem razumela in dojela, kakšno moč in vpliv imajo pravljice in to ne 

samo na otroke, ampak tudi na mene kot izvajalko intervencije ter terapije. 

Ob koncu izvedenih aktivnosti, ki sem jih opisala v empiričnem delu, sem po temeljiti analizi 

spoznala, da je pravljica izredno močno orodje, s katero lahko dosežeš vse koščke otroške duše. 

Zavedala sem se, da je lahko pristop k izvedbi za nekoga, ki se prvič loteva tovrstne aktivnosti 

kljub zelo obetajočim rezultatom, zelo naporen. Hkrati pa lahko z napačnimi koraki bistveno 

zmanjšaš ali pa celo izničiš učinke, ki jih prinese pravljica. Zato sem si kot cilj naloge zastavila, 
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da bom izdelala metodološka priporočila za učitelje v osnovni šoli – kako uporabiti pravljico 

kot metodo dela na področju (specialno)pedagoške intervencije in biblioterapije v različnih 

starostnih stopnjah na skupinskem ter individualnem področju dela z otroki. 

Kot izhodišče za pripravo metodoloških priporočil sem uporabila izkušnje, ki sem jih pridobila 

pri izvedbi akcijske raziskave za magistrsko nalogo, na podlagi analize rezultatov raziskave in 

tudi na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj pri delu z osnovnošolskimi otroki, tudi takimi s 

posebnimi potrebami. 

Metodološka priporočila za učitelje v osnovni šoli so sestavljena iz dveh delov. Prvi del 

vsebuje vsebinska priporočila o pristopu k intervenciji/terapiji, drugi del pa vsebuje opis 

procesa izvedbe intervencije/terapije. Pri procesnem delu sem uporabila orodja, ki ga 

uporabljajo v poslovnem okolju za opis poslovnih procesov, saj se mi je zdela uporaba teh 

orodij zelo primerna za razumevanje in vizualni prikaz procesa.  

 

4.2.1 VSEBINSKA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO INTERVENCIJE/TERAPIJE S 

PRAVLJICO 

Pri izvajanju intervencije/terapije je treba upoštevati nekaj sklopov pravil, ki lahko privedejo k 

bistvenemu izboljšanju rezultatov. 

1) Pravila biblioterapije, ki jih moramo vključiti v izvedbo intervencije/terapije 

a) izbira besedila (pravljice) mora biti primerna starosti in problematiki; 

b) internalizacija, kar pomeni, da je bralcu knjiga všeč, tako da jo vzame kot svojo izbiro 

(to zahteva poznavanje bralčevih interesov); 

c) identifikacija z liki, junaki – gre za emocionalno vključitev bralca, kar je pogoj za 

naslednjo fazo; 

d) projekcija čustev, fantazij, sanj, želja, potreb … – bralec spozna, da imata z junakom 

enako življenjsko zgodbo in se začenja z njim enačiti; 

e) odziv in katarza, ki lahko vsebuje tudi verbalizacijo čustev, ni pa nujno; 

f) vpogled – uvid v lastno življenjsko situacijo na racionalnem nivoju, spreminjanje le-te 

po zgledu iz knjige oziroma njeno sprejetje, če je nerazrešljiva. 

 

Za uspešno delo z biblioterapijo si je treba postaviti ustrezne cilje:  

 Izboljšati sposobnost odzivanja. Široki cilj, ki je na neki način podlaga vsem ostalim 

ciljem. Pri njem gre za spodbujanje in bogatenje možnih načinov odzivanja na različne 

situacije. Cilj zajema tudi izkušnjo prepoznavanja lepote, spodbujanja imaginarnega in 

seveda prepoznavanja ter razumevanja čustev. 

 Izboljšati razumevanje samega sebe. Z doseganjem tega cilja pomagamo 

uporabnikom, da se naučijo ceniti same sebe in da njihova percepcija o njih samih 

postane bolj realna ter točna. Literatura pomaga pri odkrivanju samega sebe, diskusija 
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pa še dodatno spodbuja to odkrivanje. 

 Povečati zavedanje o medosebnih odnosih. S tem ciljem spodbujamo proces 

razumevanja drugih, da bi lahko bolje razumeli sebe. Proces je sestavljen iz treh faz. 

Prva faza je razumevanje in spoznavanje čustev, druga razvijanje zavedanja o drugih, 

tretja razvijanje zavedanja o čustvih, ki jih imamo do drugih, in empatiji. 

 Izboljšati percepcijo in orientacijo v resničnosti. Pri tem cilju dajemo poudarek 

primerjanju različnih pogledov in s tem spodbujanju razmišljanja o lastnem pogledu ter 

lastni situaciji. Osredotočimo se lahko na konkretne situacije ali pa se ukvarjamo z 

različnimi vrstami resničnosti. 

 

V nadaljevanju moramo v razredu oziroma skupini vzpostaviti jasna pravila za izvajanje 

intervencije/terapije, saj le tako lahko zagotovimo učinkoviti okolje, v katerem bo proces sploh 

možno izvajati. 

2) Pravila, ki jih je treba upoštevati v razredu (v skupini) pri izvajanju biblioterapije  

1. PRAVILA PRI POSLUŠANJU IN POGOVORU, ki jih morajo upoštevati: 

OTROCI: 

 Slediti dogovorjenim pravilo za razpravo, in sicer: k razpravi pristopimo umirjeno 

in spoštljivo; druge poslušamo pazljivo; vedno govori samo eden. Pri tem lahko 

vključimo lutko ali žogo, s katero nakažemo, kdo lahko govori. 

 Svoje komentarje povezujemo z zgodbo in s pripovedovanjem drugih. 

 Če ne razumemo zgodbe ali komentarjev, vljudno prosimo za pojasnila. 

 Povej svojo zgodbo, svojo izkušnjo v povezavi s tematiko, govori razločno in v 

smiselnih stavkih. 

UČITELJ 

 Za poudarek zgodbe ponovimo ključne ideje in detajle iz zgodbe. Preberemo jih še 

enkrat na glas ali pa uporabimo za to druge medije (slika, opis, igra …). 

 Postavljaj vprašanja in pridobi odgovore o tem, kaj je kdo povedal v zgodbi in v 

skupini, tako da razjasniš, dobiš dodatne informacije, poglobiš razumevanje 

tematike in odzive posameznikov v skupini in cele skupine. 

 

2. PRAVILA PRI BRANJU IN OBNOVI  

OTROCI  

 Opisati, kako osebe v zgodbi reagirajo na glavne dogodke in izzive. 

 Opisati celotno strukturo zgodbe z opisom, kako začetek predstavi zgodbo in kako 

jo konec zaključi. 

  UČITELJ 

 Postavljati vprašanja na način KDO, KAJ, KJE, KDAJ, ZAKAJ, KAKO, da dobimo 

vpogled v razumevanje ključnih detajlov iz pravljice. 
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 Pripovedovati tudi druge zgodbe, ki vključujejo primere iz različnih kultur, ljudske 

pripovedke, ki imajo podobno ali isto sporočilo, lekcijo, moralo zgodbe. 

 

3. PRAVILA PRI PISANJU  

OTROCI 

 Napisati koščke (mnenja o) – v katerih predstavijo temo zgodbe, svoje mnenje in 

povezave med vzroki ter posledicami. Mnenje podajo z uporabo besed ZARADI, 

IN, TOREJ, TUDI. 

 Pisanje obnove, v kateri na kratko predstavijo zgodbo in svoj sklep/zaključek o 

zgodbi. 

 Napisati povedi, v katerih povzamejo izpostavljene dogodke v zgodbi (ali kratko 

zaporedje dogodkov), pri tem opišejo detajle, svoje občutke, misli. Pri tem morajo 

upoštevati časovno zaporedje in poudariti svoje zaključke, ki so jih naredili na 

podlagi zgodbe. 

 

Pri izvedbi intervencije je dobro slediti pravilom o sestavi terapevtske zgodbe: 

3) Pravila, po katerih naj bi bila sestavljena terapevtska zgodba (Doris Bret po M. Kucler 

2002):  

 Razmislimo o problemu, ki je nastal; postavimo se v otrokov položaj in se skušajmo 

približati njegovemu načinu odzivanja.  

 Razmislimo o sporočilu zgodbe. Rešitev naj vsebuje praktično socialno področje in 

spoznanje, da čas celi vse rane.  

 Junak naj ima otrokove značilnosti, kar omogoča poistovetenje.  

 Junak naj ima otrokovo moč – spomnimo ga nanjo.  

 Napetost, ki jo čuti otrok, prenesemo v zgodbico in počasi prehajamo k rešitvi.  

 Pustimo širok spekter odzivov, saj bomo le tako lahko ugotovili, kje so točke, kjer 

ima otrok bistvene probleme. 

 Če otrok komentira ali sprašuje, se odzovimo. Tako bomo spoznali njegovo miselnost. 

 Če ne vemo, česa je otroka strah, ga vprašajmo na posreden način: “Kaj misliš, kaj je 

mučilo XY?”  

 Če rešitev iz zgodbe ne bo pomagala, se vrnimo do točke, kjer se je zapletlo. Pustimo 

otroku, da nam pomaga.  

 Zgodba naj bo enostavna, izbor besed pa prilagojen otroku.  

 Ni nujno, da je zgodba popolna – napako lahko popravimo. To ne bo zmanjšalo 

pozitivnega vpliva na otroka. 

 

Pri izbiri pravljic je pomembno, da upoštevamo tudi kriterij literarne kakovosti. Kriterij 

kakovosti (literarnega) dela najlažje pojasnimo s samim bistvom besedne umetnosti, le-tega pa 

v Janko Kos Literarni teoriji (2001) označi kot »istovetno z literarnoumetniško strukturo, v 
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kateri se spoznavna, estetska in etična komponenta združujejo v celoto, ki je več kot samo vsota 

vsega trojega«. S stališča terapije s pravljico mora biti samoumevno, da je izbrano besedilo 

jezikovno kakovostno, ne osiromašeno, temveč prilagojeno otrokovi zmožnosti razumevanja 

jezika, torej tropov in figur, ki so osnovna sestavina umetniškega jezikovnega ustvarjanja. 

Posebej velja opozoriti na etično komponento literarnega dela, pri čemer je treba vztrajati na 

stališču, da izbrana dela, ki jih bere učitelj terapevt, ali otorci sami, ne smejo vzbujati 

nestrpnosti zaradi rasnih, verskih, spolnih in drugih razlik med ljudmi. Celo obratno: literarna 

dela so lahko priložnost za sprejemanje vseh drugačnosti. Ob obravnavi slikanic in ilustriranih 

knjig mora biti pozornost usmerjena tudi na kakovost ilustracij. 

4) Nasveti, kako se pripraviti na branje ali pripovedovanje pravljice 

 Pri pripovedovanju in branju pravljic je pomembno, da so nam tako pravljice, ki jih 

pripovedujemo, kot dejavnosti, ki jih izvajamo, blizu in da jih razumemo, poznamo. 

Hkrati pa moramo biti tudi dovolj prožni, da jih prilagajamo situaciji in otrokom samim.  

 Vzeti si moramo dovolj časa za opazovanje otrok in njihovih reakcij kot tudi sebe, 

svojega počutja in vedenja v vlogi vodje skupine ter samega dela.  

 Pomembno se je posvetiti vsem otrokom, jih poslušati in tudi slišati – le tako ne bomo 

preslišali tistega, kar nam dejansko sporočajo; saj je to najbolj skrito. 

 Vzeti si moramo dovolj časa, da otroke spoznamo, da nas spustijo blizu in nam 

pokažejo, kaj od nas potrebujejo. Hkrati pa na tak način začutimo, kdaj je kakšna tema 

primerna in koliko bomo pri tem pridobili.  

 Vsaka skupina (razred) otrok potrebuje pravila in omejitve. Te so nujne in pri njih 

moramo vztrajati. To je edini način, s katerim lahko srečanje uspešno pripeljemo do 

konca. 

 Ne dušimo ustvarjalnosti otrok s stvarmi, ki jim nikakor niso blizu. Dopuščajmo 

alternative in njihovo iniciativo. 

 Ne obupajmo, ko ne gre vse tako, kot smo si zamislili. Vsako srečanje ima svojo 

dinamiko zaradi številnih dejavnikov. Če smo namreč preveč zaskrbljeni za lastni 

uspeh, spregledamo, kar je res pomembno – otroke, njihova čustva in reakcije. 

 

4.2.2 PROCES – IZVEDBA INTERVENCIJE/TERAPIJE S PRAVLJICO 

Pri izdelavi modela sem uporabila metodologijo opisa poslovnih procesov, ki se uporablja v 

poslovnih okoljih. Tak opis se mi je zdel primeren, ker nazorno prek slike t. i. work flowa 

(delovni postopek) jasno pokaže, kakšno je zaporedje korakov za izvedbo procesa, in nam 

omogoča večji nadzor nad tem, v kateri fazi procesa smo. Skica vsebuje t. i. “swimming lines”, 

ki predstavljajo deležnika, ki sodeluje v celotnem procesu. V okviru vsake take »linije« 

narišemo zaporedje korakov in odločitev, ki ponazorijo celoten potek procesa. Sliko sem 

narisala z grafičnim orodjem Micro Soft – VISIO) (skica procesa, stran 135). 
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Skica se sklada s podrobnim opisom, ki je izpisan v orodju MS Excel in je sestavljen iz dveh 

delov (Opis procesa, stran 136–150).  

Prvi del opisa vsebuje splošne informacije celotnega procesa:  

IME PROCESA 

CILJI PROCESA – opisan je cilj procesa.  

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA – opisan je ključni dejavnik uspeha pri izvajanju procesa.  

KAZALNIKI USPEŠNOSTI – kdaj lahko ocenimo, da je izvajanje procesa uspešno (navedeni 

so ključni kazalniki).  

TVEGANJA – katerim tveganjem je izpostavljen proces oziroma katera so tveganja, da 

izvajanje procesa ne bi doseglo postavljenih ciljev. Na tveganja moramo biti še posebej pozorni, 

da se jim izognemo. 

NAČIN IZVAJANJA KONTROLE PROCESA – katere kontrolne mehanizme in kontrolne 

točke je dobro vzpostaviti za nadzor izvajanja procesa. 

Drugi del vsebuje podroben opis korakov v pravem zaporedju celotnega procesa. 

 ZAP. ŠT. (#P, #A), sistematično številčenje POSAMEZNIH FAZ znotraj PROCESA 

 Ime PODPROCESA predstavlja sklop aktivnosti, ki so smiselno povezane. 

 Ime AKTIVNOSTI, tukaj so vpisana imena AKTIVNOSTI, ki so identična kot 

aktivnost v sliki procesa (tu najdemo povezavo med sliko in opisom).  

 V OPISU AKTIVNOSTI so napisani detajlni opisi AKTIVNOSTI, ki se izvajajo v tej 

fazi – kaj počnemo v posameznem koraku, na kaj moramo biti pozorni pri izvedbi itd. 

 SODELUJOČI DELEŽNIK V PROCESU, vpisani so podatki o vseh sodelujočih v 

procesu, ki so identični kot udeleženci na sliki procesa, primer je narejen v idealnih 

razmerah, če katerega dolžnika nimate, njegovo vlogo prenesete na koga drugega ali jo 

izpustite (povezava s sliko).  

 Za vsakega sodelujočega v posamezni AKTIVNOSTI V PROCESU je določena naloga, 

ki jo izvaja v skladu s pričujočo agendo.  

 

 

Vloga Izvaja Odloča Sodeluje 
Podpora pri 

izvedbi 
Informiran 

Oznaka I O S P N 
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IME PROCESA Izvedba intervencije/terapije s pravljico pri krizah identitete. 

CILJI PROCESA  Osnovnošolske otroke s pomočjo pravljice opremiti s socialnimi veščinami, ki jim bodo pomagala pri premagovanju 

kriz(e) identitet(e). 

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA  Ključni dejavniki uspeha so, da si zagotovimo sodelovanje otrok in staršev in izbor pravih pravljic, ki vsebujejo simbole, 

ki odražajo dejansko stanje problema pri posameznem otroku ali v celotni skupini (razredu). 

KAZALNIKI USPEŠNOSTI Uspešnost izmerimo po končali intervenciji, kjer ocenimo, ali so otroci s pridobljenimi veščinami uspeli odpraviti krizo. 

K oceni pritegnemo tudi starše in ostalo osebje šole. Ocena je subjektivna, saj ocenjujemo mehke kriterije.  

TVEGANJA Glavno tveganje je, da ne pridobimo zaupanja otroka, ki nam s tem ne pusti, da vstopimo v njihov krog in ne moremo 

začeti s terapijo. Ostala tveganja so, da ne dobimo soglasja staršev. Da ne zaznamo prave krize. Da ne izberemo pravljice, 

ki bi otroka pritegnila. Da nimamo dovolj znanja in izkušenj, pa na šoli ni nikogar, s katerim bi se lahko posvetovali. 

Tveganje je tudi, da otrok sprejme pomoč, pa mu s kakšno potezo, ga izpostavimo pred sošolci, stanje še otežimo in ga 

tako izgubimo sredi terapije. 

NAČIN IZVAJANJA KONTROLE 

PROCESA 

Kontrolo izvajamo skozi večkratno analizo stanja. Prav tako vedo poskušamo pridobiti drugo mnenje socialnega 

pedagoga ali katerega drugega učitelja/pedagoga, ki ga vključimo v postopek, da nam pomaga obdržati nivo 

objektivnosti. 

        

 
  

 

 
SODELUJOČI DELEŽNIKI V PROCESU       

                  

   

 STARŠI UČENEC

, 

UČENCI 

UČITELJ SOCIALNI 

PEDAGOG 

PSIHO

LOG 

KNJIŽ

NIČAR 

OSEBJE 

ŠOLE 

Podproces 

#
A

 

Aktivnost Opis aktivnosti               

Prepoznavan

je znakov 

krize 

101 

ZNAKI KRIZE 

IDENTITET 

Otroci v obdobju, ko obiskujejo šolo, 

lahko (pogosto se jim tudi to dogaja) 

zapadejo v krizo identitete. Kriza 

identitete nastane, ker ne vemo, kdo smo, 

se ne moremo odločiti, kako dalje, se ne 

moremo odločiti o pomembnih stvareh v 

življenju. Na mladostniško identitetno 

krizo je treba gledati s posebno 

pozornostjo. Je le izraz soočanj, 

spopadov s problemi, konflikti z 

ugodnostmi in neugodnostmi prejšnje 

razvojne dobe (otroštva), ki izginja, in 

pričakovanj v zvezi z novo razvojno 

N I N N N  N 
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dobo (odraslostjo), ki se poraja. 

Neučinkovito razrešena identitetna kriza 

preide v identitetno zmedenost, ki se 

lahko časovno razpotegne tudi v 

odraslost in se kaže kot nezmožnost 

odločanja, opredeljevanja lastne vloge v 

socialnem okolju, prevzemanja 

aktivnosti, dejavne vloge v tem 

socialnem okolju ter s tem povezane 

odgovornosti za svoje odločitve in 

vedenja. 

  

102 

ZAZNAVANJE 

ZNAKOV KRIZE 

V tem obdobju je zelo pomembno, da 

smo v šolskem okolju zelo dovzetni za 

dogajanja pri otrocih in mladostnikih. 

Mladostnik v sebi pogosto čuti potrebo 

po oblikovanju lastne, neodvisne, osebne 

– drugačne – samopodobe. Ker pa ne ve, 

kako do nje, kaže to navzven predvsem 

tako, da odklanja, zavrača vloge, 

obnašanja, navade, pravila, ki mu jih 

vsiljujejo drugi, zlasti tista, ki so všeč 

staršem. Tako se lahko oblikuje neka 

navidezna, lažna samopodoba, ki jo 

oblikujejo norme, pravila in vrednote, in 

sicer ravno nasprotne tistim, ki mu jih 

vsiljuje okolje – torej negativna 

identiteta. Navzven se to vidi kot 

uporniška neobvladljivost. V resnici pa 

ga žene mladostniška notranja potreba po 

lastni identiteti, po svobodi. Tovrstna 

dogajanja in znaki pri otoku (ali skupini 

otrok) so pomembni pokazatelji, da se 

zelo verjetno soočajo z manjšo ali večjo 

krizo identitete, na katero je pomembno 

odreagirati čim prej in jim poskušati 

pomagati, da svoj razvoj obrnejo v 

pozitivno smer. Pomembno je, da pri 

prepoznavanju znakov krize sodelujejo 

vsi deležniki tako v šoli kot doma. 

S 

  

I I S   P 
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Učitelju je v tej fazi lahko v veliko 

pomoč socialni pedagog (če ga šola ima), 

ki je izurjen v tovrstnih prepoznavah in 

lahko pripomore, da se znaki krize 

prepoznajo v zgodnji fazi, ko težave še 

niso dosegle kritičnih razmerij. 

  

103 

VZPOSTAVITEV 

ODNOSA 

Pri vzpostavljanju odnosa z učenci, še 

posebej s tistimi, ki so v neki krizi 

oziroma krizi identitete, je vloga učitelja 

zelo pomembna. Zato mora imeti učitelj 

poleg znanja tudi določene osebnostne 

lastnosti: znati se mora približati otroku, 

mu pokazati, da ga razume, ceni in 

spoštuje. Stik, ki ga vzpostavlja z učenci, 

izžareva njegove osebnostne in 

profesionalne lastnosti, zato učenci v 

njem prepoznavajo in ga tudi sprejmejo 

kot strokovnjaka ter človeka z vsemi 

vrlinami in slabostmi. Pomembno je, da 

otrok učitelja sprejme kot nekoga, ki mu 

poda iskreno povratno informacijo o 

njegovem delu in stanju. Otroci, še 

posebej pa tisti, ki so v krizi identitete, ne 

potrebujejo kritizerstva in pridiganja, 

ampak iskren odziv in povratno 

informacijo, kako jih učitelj zaznava. 

 

S I S   P 

  

104 

POTREBA PO 

ZAUPANJU 

Krize osebnosti in samopodobe, ki 

nastopajo pri otrocih v osnovni šoli, 

pogosto vplivajo na njihov odnos do 

samega sebe ter okolja. Otroci svoje 

krize doživljajo skozi osebna notranja 

doživetja, ki so povezana z biološkimi 

razvojnimi stopnjami in njihovim 

razumevanjem okolja, in seveda tudi 

prek vplivov okolja na njihovo 

identiteto. Otroci imajo potrebo po tem, 

da so slišani, da se lahko nekomu 

zaupajo, ko so v krizi. Za pomoč, ki jo 

lahko nudi šolsko okolje v takih 

 

I S      
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situacijah, je pomembno, da otrok najde 

v učitelju (ali enem od osebja šole) 

osebo, ki ji lahko zaupa. V takem 

primeru bo sodelovanje pri razreševanju 

krize bistveno bolj uspešno in 

učinkovito. 

  

105 

PREPOZNAVA 

PROBLEMA 

Prepoznava problema je v tej fazi najbolj 

zahtevni del postopka, saj je od tega 

odvisno nadaljevanje celotne 

intervencije. Pogosto so zunanji znaki 

povsem drugačni od dejanskega 

notranjega stanja. Pogoj, da se lotimo 

prepoznavanja stanja, je, da smo se 

uspeli približati otroku in da nam (vsaj 

do neke mere) zaupa. Pri tem je treba 

uporabiti različne tehnike ─ od refleksij, 

primerjav s podobnimi primeri, sinteze, 

soočanje itd. Ko odkrijemo zgornjo plast 

problema, se po navadi pod tem pokaže 

precej globlji pomen, ki se kaže v slabem 

odnosu z učitelji, težavah s starši, 

mladostnik nima prijateljev med vrstniki, 

šola mu predstavlja nujno zlo, tudi 

drugače nima aktivnosti, ki bi ga veselile 

itd. Prepoznavanje problema je še veliko 

težje v primerih, ko otrok ne želi 

sodelovati oziroma ne zaupa nikomur.  

  

I S   
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106 

VZPOSTAVITEV 

SODELOVANJA S 

STARŠI 

V primeru, da gre za posameznega 

otroka oziroma večje težave znotraj 

razreda (skupine), je treba vzpostaviti 

sodelovanje s starši. Starši lahko pri 

tovrstnih analizah odigrajo pomembno 

vlogo, ali kot sodelujoči pri procesu ali 

pa se skozi njihov odnos pokažejo 

nekatere razpoke, ki lahko pomagajo pri 

identificiranju težav, ki jih ima otrok. 

N 

  

I 

  

    P 
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STARŠI, 

OBVEŠČENI O 

POTREBNI 

INTERVENCIJI 

Starše, ki so obveščeni o problemu in 

potrebi po socialnopedagoški 

intervenciji, moramo pritegniti v 

sodelovanje. V primerih, ko starši 

zavrnejo sodelovanje, to lahko kaže tudi 

na težje znake pri vzgoji otroka. V takem 

primeru se je treba znotraj šole 

posvetovati, kako pristopiti k reševanju 

tovrstne krize in po potrebi ustrezno 

ukrepati prek strokovnih služb in osebja 

šole, ki jih ima šola (pomoč ravnatelja, 

svetovalne službe), ali celo pri zunanjih 

strokovnih službah. 

I 

  

N 
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ANALIZA 

PROBLEMA 

Zaključki pri prepoznavi problema nam 

lahko pokažejo bolj ali manj resne težave 

otroka ali skupine. Če ima šola 

organizirano svetovalno službo oziroma 

ima socialnega pedagoga in/ali psihologa 

je smiselno oblikovati tim, v katerega so 

ob učitelju vključeni še ostali deležniki iz 

šole, po potrebi pa tudi iz okolja. V timu 

se pregleda in preuči ugotovitve učitelja, 

se jih poglobljeno analizira in postavi 

končno oceno problema, s katerim se 

sooča otrok ali skupina. Vsak od 

strokovnjakov, ki sodeluje v timu, 

prispeva svoj pogled na situacijo in jo 

oceni v skladu s svojo stroko. Na koncu 

se naredi zaključek, ki je osnova za 

  

I S 
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začetek pripravljanja korakov 

intervencije/terapije.  

  
109 

SODELOVANJE S 

STARŠI 

Po izvedeni analizi problema je treba 

ponovno vzpostaviti kontakt s starši in 

jih informirati o ugotovitvah analize. 
N 

 

I 
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OBVESTILO O 

PROBLEMU IN 

POSTOPKU 

RAZREŠEVANJA 

Starše o ugotovitvah analize, če je le 

možno, obvestimo osebno (drugače 

pisno), in jim na razumljiv ter enostaven 

način predstavimo, kakšna so naša 

spoznanja v zvezi s krizo posameznika 

ali skupine ter nakažemo okvir, kako se 

bomo lotili razreševanja nastale krize. 

I 

 

N 

   

 

Načrtovanje 

izvedbe 

intervencije/

terapije 

201 

OPREDELITEV 

POTREBNIH 

KOMPETENC 

Učitelj sam ali skupaj s socialnim 

pedagogom opredeli, katere kompetence 

manjkajo otroku, da bi lažje premagal 

krizo identitete in bi vzpostavil pravilno 

ravnotežje v svojem notranjem jazu. 

Dobro je, da v tej točki vključimo tudi 

otroka in prisluhnemo njegovim mislim 

ter potrebam, katere kompetence pogreša 

pri sebi, da bi lažje premagal krizo. 
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202 

DEFINIRANJE 

CILJEV 

INTERVENCIJE/T

ERAPIJE 

Osnovni cilj, ki ga zasledujemo v 

tovrstnih intervencijah/terapijah je, da 

pomagamo otroku izgraditi in spoznati 

mehanizmeter kompetence, s katerimi bo 

sposoben sam prepoznati situacije, ki so 

zanj negativne, in bo dvignil nivo 

samorazumevanja ter samozavesti. Za 

vsak konkretni primer vzpostavimo 

večstopenjske cilje. Na primer: cilj na 

najvišjem nivoju je lahko: Rad bi 

izboljšal svoj uspeh v šoli. S tem 

postavimo vizijo, kaj želimo doseči. 

Drugi cilj lahko določimo s potrebnimi 

kompetencami, ki jih potrebujemo, da 
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dosežemo vizijo. Tako so lahko na tem 

nivoju cilji, kot so npr. Potrebujem 

zmožnosti za povečanje odgovornosti 

pri opravljanju zadanih nalog. 

Potrebujem zmožnosti za lažje 

presojanje povratnih informacij, ki jih 

dobi od učiteljev itd. Tretji nivo ciljev 

(je lahko zelo podroben) opredeli 

podrobne posamezne akcije in znanja, ki 

mu lahko pomagajo pri doseganju prej 

zastavljenih ciljev. Primerni cilji bi bili: 

Povečanje koncentracije. Kako 

vprašati, ko česa ne razumem. Kako 

ne odreagirati na zbadljivke sošolcev, 

ko česa ne razumem. 

  

203 

IZBOR METODE Na podlagi ugotovljenega problema in 

globine tega problema se odločimo za 

metodo izvedbe intervencije/terapije. 

Ker gre v tem primeru za terapijo s 

pomočjo pravljice, se bomo držali 

smernic biblioterapije. Tukaj lahko 

izberemo kognitivno ali čustveno 

biblioterapijo. V odvisnosti od obsega 

(ali je treba vključiti celo skupino/razred 

ali posameznika) se odločimo za 

individualno ali skupinsko terapijo. V 

nekaterih primerih pa lahko hitre 

rezultate dosežemo tudi s krizno terapijo.  

  

I S     

  

  

204 

IZDELAVA 

PLANA 

INTERVENCIJE 

Pri planu izvedbe terapije se določi 

postopek, kako se bomo lotili 

intervencije, kje jo bomo izvajali, kdo 

vse bo sodeloval, koliko časa bo trajala, 

določimo kriterije za preverjanje 

uspešnosti, odločimo se, kako bomo 

reševali različna tveganja pri izvajanju, 

kot so nezainteresiranost posameznikov, 

nerazumevanje zgodbe, zavračanje 

sodelovanja staršev itd. Torej v načrtu 

predvidimo celotni postopek izvedene 
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intervencije in tudi katera sredstva bomo 

uporabljali pri izvedbi. Če bomo morali 

izvajati bolj zahtevno individualno ali 

skupinsko terapijo, je dobro o tem 

obvestiti tudi ostale deležnike v šoli 

(drugi učitelji, ravnatelj ...), da bodo po 

potrebi sodelovali oziroma nam bodo 

omogočili izvedbo terapije (dovolj časa, 

ustrezni prostor, potrebna materialna 

sredstva itd.). 

  

205 

IZBOR 

PRAVLJICE 

Izbor pravljice ali več pravljic je 

najpomembnejša faza v pripravi na 

intervencijo. Z razumevanjem krize 

potrebnih kompetenc za izboljšanje krize 

in na podlagi zastavljenih ciljev izbrane 

metode ter načrta za izvedbo se lotimo 

izbora pravljic, ki vsebujejo take 

simbole, ki lahko otroku prenesejo 

podzavestne in zavestne usmeritve v 

smeri izboljšanja svojega stanja ter 

doseganja takih kompetenc, ki mu bodo 

v pomoč pri premagovanju krize. Pri 

izboru pravljic se je dobro posvetovati 

tudi s socialnim pedagogom in 

knjižničarjem glede vsebin, ki jih 

potrebujemo, in glede pravljic, ki te 

vsebine vsebujejo.  
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206 

PREVERJANJE 

IN ANALIZA 

PRAVLJICE 

Izbrane pravljice je treba preveriti, ali so 

jih otroci že kdaj srečali, ali jim jih je bral 

kdo od staršev, so jih brali sami. Glede 

na njihov odziv lahko preverimo, ali je 

izbor tak, da jih bo pritegnil, ali je 

mogoče treba še enkrat preveriti, ali 

obstajajo pravljice, ki bi jim lahko bile 

bližje in bi bolj pritegnile njihovo 

pozornost. Po potrditvi pravljic je 

potrebno, da se učitelj poglobi v vsebino 

ter iz nje izlušči vse simbole, ki mu lahko 

pomagajo pri doseganju ciljev 
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intervencije. Če ne najde pravih 

simbolov, naj se posvetuje s socialnim 

pedagogom ali pa se celo odloči za 

zamenjavo pravljice. Učiteljevo 

razumevanje pravljice je zelo pomembno 

za uspeh intervencije/terapije. 

  

207 

OBVEŠČANJE 

STARŠEV O 

ZAČETKU 

INTERVENCIJE 

V tem koraku obvestimo starše o začetku 

izvajanja intervencije/terapije in o 

metodi ter pravljicah, ki jih bomo  

uporabili. 

N 

 

I 

     

  

  

208 

STARŠI, 

OBVEŠČENI O 

ZAČETKU 

INTERVENCIJE 

Starši dobijo informacijo o začetku 

intervencije, s čimer se lahko (ali se 

morajo) vključijo v intervencije z 

ustreznimi odzivi in posegi tudi v 

domačem okolju. Prav tako je dobro, da 

starši zbirajo odzive otrok in o tem 

obveščajo učitelja, saj lahko tak odziv 

zelo koristi pri izvajanju intervencije in 

pri preverjanju uspešnosti.  

I 
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Izvedba 

intervencije/

terapije 

301 

UVOD V 

IZVAJANJE 

TERAPIJE/INTER

VENCIJE  

V uvodnem srečanju otrokom 

predstavimo, zakaj bomo izvajali 

intervencijo, katere cilje bomo 

zasledovali, kako bomo delali, katere 

pravljice bomo uporabljali. Predstavimo 

jim torej vse pomembne elemente, ki jih 

morajo razumeti, zakaj bomo izvajali 

intervencijo/terapijo. Če želimo s 

skupinsko terapijo pomagati predvsem 

posameznemu otroku, ga neposredno ne 

izpostavimo, ker lahko s tem pri 

posamezniku situacijo le poslabšamo. 

Takrat postavimo intervencijo tako, da 

celo skupino peljemo skozi postopek, 

kjer na večino otrok delujemo 

preventivno, na tega posameznega 

otroka pa tudi terapevtsko. Na uvodu v 

intervencijo/terapijo se nam pridružijo 

tudi vsi tisti deležniki v šoli, ki bodo na 
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kakršen koli način prispevali k izvajanju 

terapije (socialni pedagog, morda še 

kateri od učiteljev, ki uči v razredu, 

psiholog itd.). 

  302 

VZPOSTAVITEV 

OKOLJA IN 

DOLOČITEV 

PRAVIL 

Za uspešno izvedbo je treba vzpostaviti 

ustrezno okolje, v katerem se bodo otroci 

počutili dovolj sproščeno in bo okolje za 

delo motivacijsko. Prav tako pa je treba 

vzpostaviti določena pravila, ki jih je 

treba upoštevati ‒ tako otroci kot terapevt 

(predlog pravil je v prilogi opisa 

procesa).  

 

S I 

      

  

  303 

VSAK SAM 

PREBERE 

PRAVLJICO  

Naslednji korak v izvajanju 

intervencije/terapije je branje pravljice. 

Glede na izbrani način lahko pravljico 

prebere vsak sam.  

 

I 

     

  

  

  304 

SKUPNO 

BRANJE/PRIPOV

EDO VANJE 

PRAVLJICE 

Bolj priporočam skupinsko branje 

oziroma pripovedovanje pravljice, in 

sicer na način, da prebere učiteljica, 

otroci pa poslušajo, ali pa, da otroci 

berejo, vsak en del pravljice in s tem 

dodamo še skrito vlogo terapije, da otroci 

gradijo zmožnosti branja. Občasno je 

treba pravljico prebrati tudi večkrat, da 

pride bistvo na plan. 
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  305 

ČAS ZA 

PREMISLEK O 

PRAVLJICI  

Po branju (vsake pravljice) je treba dati 

čas za poglobljen razmislek o pravljici in 

o tem, kaj sporoča. Včasih je treba tudi 

kak dan ali več, da otroci v miru 

premislijo in da lahko izluščijo bistvo 

zgodbe v pravljici. Če beremo pravljico 

večkrat, je vsakič treba dati potreben čas 

za premislek. 
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  306 

VPRAŠANJA, 

OBNOVA 

PRAVLJICE 

Premisleku sledi pogovor o vsebini in 

občutkih, ki so jih otroci dobili ob 

pravljici. V tej fazi se ukvarjamo 

predvsem s pravljico, kot je napisana, in 

iščemo sporočila, ki jih posreduje 

oziroma kot jo otroci razumejo. Pri tem 

sledimo pravilom za izvajanje 

biblioterapije, ki so v prilogi teh 

priporočil. 
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  307 

ODGOVORI, 

KOMENTARJI, 

MNENJA, 

OBČUTKI 

Otroci oblikujejo svoje misli, 

komentirajo pravljico, komentirajo misli 

drugih otrok. Seveda se pri tem držimo 

pravil za izvajanje biblioterapije. Zelo 

pomembno je, da se otroci povežejo s 

posameznimi liki v pravljici, seveda 

predvsem z glavnim junakom, saj le tako 

lahko podoživijo in ponotranjijo njegovo 

zgodbo in na tak način pridejo do 

zaključkov ter povezav glede na svojo 

situacijo/težavo, kar jim lahko v 

nadaljevanju prinese boljše razumevanje 

svoje situacije/težave in s tem olajšanje 

ob spoznanju, da obstaja rešitev za 

njihove težave oziroma se ob sporočilu 

pravljice naučijo, kako se lotiti reševanja 

svojih težav. 
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  308 

ANALIZA 

ODGOVOROV 

Po prvem krogu pogovora in obravnave 

pravljice učitelj in ostali deležniki iz 

šole, ki so sodelovali pri intervenciji, 

naredijo analizo odgovorov 

posameznikov in skupine in poiščejo 

povezave ter povežejo s simboli iz 

pravljice. Pri tem gre za to, da še enkrat 

ugotovijo globino problema in ali odzivi 

otrok kažejo, da problem razumejo, da ga 

čutijo tudi sami in da so pripravljeni 

narediti nekaj v smeri, da se problem 

odpravi.  
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  309 

OBLIKOVANJE 

LASTNIH 

ZGODB/PRAVLJI

C 

Temu koraku sledi spodbujanje otrok, da 

v povezavi s temo pravljic in 

problemom, ki ga obravnavamo, povedo 

lastno pravljico ali izkušnjo oziroma 

zgodbo. S tem jih poskušamo spodbuditi, 

da še bolj poglobljeno premislijo, kašne 

napotke jim je sporočala pravljica in jo 

povežejo s svojimi dogodki, izkušnjami 

in zaznavami.  
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  310 

GRADIMO 

SVOJO 

ZGODBO/PRAVL

JICO 

Otroci gradijo svojo zgodbo na različne 

načine. Lahko skozi pripoved, kjer 

oblikujejo zgodbo v skladu s pravili 

pravljice. Lahko svojo zgodbo napišejo 

in jo predstavijo. Nekateri se lažje 

izražajo z likovno predstavitvijo. V 

nekaterih primerih pa lahko pripravimo 

celo krajšo igro, kjer razdelimo vloge in 

otroci v skladu s svojim videnjem 

odigrajo lik iz pravljice.  
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  311 

VPRAŠANJA, 

OBNOVA 

LASTNIH ZGODB 

IN PRAVLJIC 

Sledi pogovor o vsebini in občutkih, ki 

so jih otroci dobili ob zgodbah, ki so jih 

sami oblikovali. V tej fazi se ukvarjamo 

z novimi zgodbami in iščemo sporočila, 

ki jih zgodbe posredujejo oziroma kot jih 

otroci razumejo. Pri tem sledimo 

pravilom za izvajanje biblioterapije, ki so 

v prilogi teh priporočil. 

 

I S 

      

  

  312 

ODGOVORI, 

KOMENTARJI,M

NENJA, OBČUTKI 

Tako kot v prejšnjem koraku tudi tukaj 

otroci oblikujejo svoje misli, 

komentirajo misli drugih otrok, 

predvsem pa se poskušajo povezati s 

komentarji, z mnenji, občutki drugih 

otrok (ne glede na obliko, kako je bila 

izražena). Pri tem je pomembno, da 

otroci spoznajo, da niso samo oni, ki 

imajo težave, ampak da so tudi pri drugih 

otrocih situacije, ki so enake ali podobne 

njihovim. S tem vidijo, da se te težave da 

premagati ali pa, da težave niso tako 
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grozljive, kot se zdijo njim. V tem delu 

lahko pomagamo otrokom graditi tudi 

nove socialne povezave in vzpostavimo 

v skupini boljši odnos, saj lahko 

razumejo, da nekdo ni namerno tak, kot 

je, ter da mu lahko s korektnim odnosom 

pomagajo, da bo te težave premagal. 

Hkrati pa se učijo socialnih veščin, ki jim 

bodo v življenju pomagale pri različnih 

nalogah, ki jih čakajo v času odraščanja 

in v odrasli dobi.  

  313 

ANALIZA 

LASTNIH 

ZGODB/PRAVLJI

C 

Prav tako kot po prvem krogu pogovora 

in obravnave pravljice učitelj in ostali 

deležniki iz šole, ki so sodelovali pri 

intervenciji, naredijo analizo 

posameznih lastnih pravljic in zgodb, ki 

so jih otroci pripravili (povedali, 

napisali, pripovedovali ob risbah itd.) in 

odzivov ostalih otrok na te »nove« 

pravljice in zgodbe. Tako za 

posameznika ali celo skupino poiščejo 

povezave in jih povežejo s simboli iz 

pravljice. Pri tem gre za to, da ugotovijo, 

ali odzivi otrok kažejo, da problem 

razumejo, da ga čutijo tudi sami in da so 

pripravljeni narediti nekaj v smeri, da se 

problem odpravi. Prav tako ob koncu 

terapije ugotavljajo, ali se že kažejo prvi 

znaki okrevanja.  

  

I S 

    

  

  314 

ANALIZA 

DOSEŽENIH 

CILJEV IN 

USPEŠNOSTI 

INTERVENCIJE  

Po zaključku vseh načrtovanih aktivnosti 

pri izvedbi intervencije/terapije je treba 

preučiti vse zaključke, ki smo jih naredili 

v okviru analize (analiza po obnovi 

pravljice in analiza po pripovedovanju 

lastnih zgodb) in jih primerjamo z 

zastavljenimi cilji intervencije. Če 

ugotovimo, da so cilji intervencije 

doseženi, lahko intervencijo pripeljemo 

do konca. V kolikor pa ocenimo, da 
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intervencija ni dosegla zastavljenih 

ciljev ali jih je dosegla le delno, pa lahko 

ali pa celo moramo celotni proces 

ponoviti in v fazi izvedbe poskušati 

uporabiti še kakšne drugačne metode, ki 

bodo pomagale pri doseganju ciljev. Pri 

analizi in definiranju, katere metode še 

uporabiti, sodelujejo vsi deležniki šole, 

še posebej pa je pomembna vloga 

socialnega pedagoga. 

  315 

OCENA 

INTERVENCIJE  

Po določenem obdobju (2–3 mesece) še 

enkrat ocenimo uspešnost intervencije, 

tako da otrokom ali skupini, ki je bila 

vključena v proces, postavimo nekaj 

kontrolnih vprašanj in evalviramo 

njihove odzive, na podlagi katerih lahko 

ugotavljamo, kako so se opremili s 

potrebnimi socialnimi veščinami. V 

oceno pritegnemo tudi starše in vse 

ostale deležnike v šoli. Prav tako od njih 

pridobimo njihova opažanja in jih prav 

tako evalviramo v duhu ciljev 

intervencije. Če ocena pokaže, da je 

intervencija resnično prinesla ciljne 

rezultate, lahko intervencijo zaključimo. 

Če pa rezultati pokažejo, da so bili le-ti 

zgolj kratkoročni in kriza ni bila 

odpravljena, je treba začeti ponovni 

postopek intervencije. Takrat je treba 

ponovno preučiti pravljico/pravljice, ki 

so nam bile osnova za izvajanje terapije, 

in če je treba pravljico zamenjati ali ji 

dodati še kakšno ter postopek 

intervencije ponoviti. Pri izvedbi ocene 

je pomembno vključiti tudi socialnega 

pedagoga, ki lahko s svojimi znanji in 

kompetencami oceni, kakšen je nivo 

doseženih ciljev in nam pomaga pri 

S I I S S 

 

S 



150 
 

oceni, ali je nivo ustrezen ali je treba 

intervencijo ponoviti. 

  316 

DOKUMENTIRA

NJE 

INTERVENCIJE  

Po uspešno zaključeni intervenciji je 

pomembno, da združimo celotno 

dokumentacijo o izvajanju intervencije, 

dodamo vse analize in zaključke ter 

naredimo tudi končno poročilo o izvedbi 

in doseženih ciljih. Tovrstna 

dokumentacija nam služi kot vpogled v 

opravljeno delo in dosežene cilje. Hkrati 

pa služi nam in ostalim deležnikom v šoli 

kot pripomoček pri naslednjih 

intervencijah, saj se lahko na uspešnih in 

neuspešnih intervencijah veliko 

naučimo. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

Otroci v različnih obdobjih na različne načine razrešujejo svoje težave in različne notranje in 

zunanje konflikte. Najpogosteje se ti konflikti pojavljajo zaradi težav, ki jih imajo z razvojem 

svoje osebnosti in samopodobe. Raziskave kažejo, da so odnosi z drugimi pomembni za razvoj 

posameznikove osebnosti in samopodobe. Namen magistrske naloge je bil, da ugotovim, kateri 

so glavni zunanji in notranji konflikti, ki se pojavljajo pri otrocih v osnovni šoli, in ali jim lahko 

s pomočjo pravljice pomagamo pri razreševanju teh konfliktov. Raziskavo sem usmerila na 

začetek dveh razvojnih stopenj, kot ju je navedel E. H. Erikson v svoji teoriji psihosocialnega 

razvoja, in sicer obdobje 6.–11. leta, ko otroci vstopajo v šolo, in obdobje 12. –18. leta, ko otroci 

zapuščajo osnovno šolo. 

Erikson je podal najbolj zaokroženo in dinamično teorijo osebnega razvoja, ki ga je razdelil na 

8 faz, od katerih dve sovpadata s časom, ko so otroci v osnovi šoli. Ob vstopu v osnovno šolo 

se začne 4. faza, ki je stadij latence – obdobje pridobivanja delavnosti, in malo pred koncem 

osnovne šole, ko se začne 5. faza, ki je najbolj pomembna v razvoju identitete in je razvoj v 

adolescenci – obdobje izgradnje identitete (Erikson, 2014). V 4. fazi je največji poudarek na 

pridobivanju novih znanj in spretnosti, ki se jih uči ob vstopu v šolo. V tem obdobju so vedno 

večje zahteve po samostojnosti in doseganju rezultatov. Takrat se otrok nauči tudi novih 

socialnih veščin, saj je vključen v skupino, s katero mora sodelovati in ki se ji mora tudi 

prilagajati. 5. faza (puberteta) je najbolj burna faza v razvoju človeka. Puberteta, je obdobje, ko 

si človek na novo postavi vsa vprašanja, ki jih je že predelal v prejšnjih fazah, in išče povsem 

nove odgovore in smisle v teh vprašanjih. Hoče vzpostaviti svoje mesto v družbi in to na način, 

ki ga on vidi kot najbolj primerno zase, ne na način, kot mu drugi govorijo, da je prav. Iz 

nedoseganja ciljev v 4. fazi in iz neustrezno postavljene podobe, kaj in kdo dejansko želim biti 

v 5. fazi, se porajajo številne krize pri otrocih in mladostnikih.  

Ule Nastran (2000) poudarja, da je razlog za nastanek krize identitete to, da ne otroci in 

mladostniki ne vejo, kdo so, da se ne morejo odločiti, kako dalje, da se ne morejo odločiti o 

pomembnih stvareh v življenju. Na mladostniško identitetno krizo je treba gledati s posebno 

pozornostjo, ki sicer sama po sebi ni nikakršen psihološki pojav. Je le izraz soočanj, spopadov 

s problemi, konflikti, z ugodnostmi in neugodnostmi prejšnje razvojne dobe (otroštva), ki 

izginja, in pričakovanj v zvezi z novo razvojno dobo (odraslostjo), ki se poraja. Neučinkovito 

razrešena identitetna kriza preide v identitetno zmedenost, ki se lahko časovno razpotegne tudi 

v odraslost in se kaže kot nezmožnost odločanja, opredeljevanja lastne vloge v socialnem 

okolju, prevzemanja aktivnosti, dejavne vloge v tem socialnem okolju in s tem povezane 

odgovornosti za svoje odločitve in vedenja.  

Krize osebnosti in samopodobe, ki nastopajo pri otrocih v osnovni šoli, pogosto vplivajo na 

njihov odnos do samega sebe in okolja. Otroci imajo v tem obdobju različne krize identitete. 

Sprašujejo se, kdo sem, kaj sem, kam grem itd. Vprašanje, ki si ga morajo zastaviti pedagogi, 
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pa je, kako jim v tem obdobju priskočiti na pomoč. Kako jim nuditi primerno podporo pri 

razreševanju konfliktov identitete.  

Na formiranje identitete posameznika in premagovanje kriznih obdobij imajo zelo velik in 

pomemben vpliv različni dejavniki, ki se kažejo skozi raznovrstne dejavnike razvoja 

posameznika (kognitivni in telesni) kot vpliva socialnega okolja. Socialno okolje in socialni 

dejavniki imajo v primerjavi z drugimi razvojnimi obdobji prav v otroštvu zelo močan in 

neposreden vpliv na posameznikovo doživljanje sebe (Juriševič, 1997). Še posebej se ta vpliv 

kaže v obdobju, ko otroci obiskujejo osnovno šolo. Med socialnimi dejavniki v tem obdobju so 

najpomembnejši družina, šolsko okolje, vrstniki (razred), učitelji. Družina je mesto otrokove 

primarne socializacije. Za človeka je družina prvi socialni sistem, v katerem prepoznava svoje 

potrebe, se uči z njimi ravnati, jih izraziti in zadovoljevati (Vidmar, 2001). Na razvoj otrokove 

samopodobe v zgodnjih letih v veliki meri vpliva ravnanje staršev in njihova samopodoba. Z 

vstopom v šolo pride do razširitve socialnega okolja. Kot referenčna skupina, ki vpliva na 

oblikovanje samopodobe, poleg staršev (družine) postanejo pomembni tudi učitelji in vrstniki 

(Juriševič, 1997). Šolski otroci svojo samopodobo razvijajo tudi skozi različne učne sestavine. 

Zelo pomembno vlogo pri oblikovanju osebne identitete imajo tudi vrstniki, ki z leti pridobivajo 

vse pomembnejšo vlogo. Z odraščanjem se namreč poveča tudi čas, ki ga otrok preživi s svojimi 

vrstniki. Medsebojni odnosi, ki se odvijajo, so odvisni od mnogih dejavnikov: šolski uspeh, 

raven socialnega spoznanja, prijateljsko in sodelovalno obnašanje, zunanji videz. Dosežen 

položaj v skupini je še posebno pomemben v osnovnošolski dobi (Adlešič, 1998). Vloga učitelja 

temelji na spodbujanju in usmerjanju aktivnosti in sodelovanja učencev, njihovi samostojnosti, 

spodbujanju notranje motivacije in medsebojnega sodelovanja. Pri notranji motivaciji je cilj 

učenja v dejavnosti sami, vir podkrepitve je v učencu samem, ne v drugih ljudeh, učenec sam 

sebe nagrajuje s tem, da mu učenje povzroča notranje zadovoljstvo. Zato si mora učitelj 

prizadevati, da vzbudi v učencih interes in radovednost za delo (Adamič, 2005). 

Okolje, v katerem otroci živijo in delujejo, lahko pomaga pri doseganju oziroma vzpostavljanju 

osebnosti in samopodobe. Lahko pa nedoseganje lastnih ciljev in pričakovanj, ki jih pred njih 

postavlja okolje, sproži krize identitete. Otroci te svoje krize doživljajo skozi osebna notranja 

doživetja, ki so povezana z biološkimi razvojnimi stopnjami in njihovim razumevanjem okolja, 

in seveda tudi prek vplivov okolja na njihovo identiteto. Seveda tovrstne krize lahko temeljito 

zamajejo stabilnost otroka, ki lahko odreagira na okolje zelo destruktivno. Ena od nalog, ki jo 

imajo pedagogi v šolah, je, da otroke vzgajajo in jim pomagajo pri oblikovanju njihove 

identitete. V primeru pojava krize se morajo vprašati, kako jim v tem obdobju priskočiti na 

pomoč, kako jim nuditi primerno podporo pri razreševanju konfliktov identitete. Ena od 

možnosti, ki sem jo raziskovala tudi v magistrski nalogi, je pomoč s pravljico. 

V čem je čudež pravljice, da lahko otrokom pomaga pri razreševanju krize in iskanju svojega 

sebstva in vzpostavljanju identitete. V svoji domišljijski obliki prikazuje proces zdravega 

človekovega razvoja, od simbioze z materjo prek separacije do individuacije. »Šele ko otrok 

premaga separacijo in individuacijo, lahko uresniči lastno sebstvo. Velik je prostor, po katerem 

potuje junak pravljice do kraja, kjer se razrešijo vsi problemi. Vendar pa tam, v deželi 

»Nikjernikoli«, obstajajo bitja, ki so nam podobna,« razlaga Bastašić (1988). Pravljica nas uči, 
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da nismo sami, čeprav smo se prisiljeni ločiti od tega, kar poznamo, in iti v neznano. Bettelheim 

(2002) trdi, da lahko pravljični junak najde samega sebe le tako, da odide v svet, in šele potem 

lahko najde ljubljeno osebo, s katero bo živel. Pravljica na tak način uči otroke, da je odraščanje 

nujno, da s tem sicer nekaj izgubiš, a tudi veliko pridobiš (obljubljeno kraljestvo). Imajo moč, 

da otroku pomagajo obvladovati njegove probleme, ki nastopajo z odraščanjem, in ga na 

svojstven način spodbujajo, da ne kloni pred ovirami.  

Pravljice so zakladnica resnic in modrosti, s čimer nagovarjajo človekovo dušo s simboli, s 

pomočjo katerih se odstirajo podobe in energije. Skozi svoje izkušnje veliko povedo o človeku 

in svetu, v katerem živi, in sicer od vpogleda v njegovo duševnost do najnovejših paradigem 

moderne znanosti, na primer sistemske teorije, znanosti o kaosu, hkrati pa so tudi povezane z 

umetnostjo in religijo Jenče (2006b). In to je moč pravljic, saj ne nagovarja zgolj z besedami, 

ampak svojo vrednost kaže skozi različne simbole, arehtipe in sanjske podobe. S svojo 

arhetipsko simboliko ustvarjajo bogate domišljijske svetove, ki otrokom na intuitivni ravni 

posredujejo tudi filozofska in psihološka sporočila. V pravljicah odsevajo življenjske izkušnje 

številnih rodov, ljudstev in narodov, zato je njihova govorica univerzalna, s čimer zlahka 

premagujejo nacionalne meje, socialne in generacijske razlike. 

Pravljica uči in zabava hkrati. Njen posebni dar je, da neposredno nagovarja otrokovo 

duševnost. Otroku omogoča oddih od disciplinskega pritiska resničnosti in  da se egocentrično 

potopi v svet, ki se ravna po principu ugodja. Pravljica usmerja otroka k odkrivanju lastne 

identitete ter mu pokaže, katere izkušnje potrebuje za nadaljnji razvoj samega sebe. Govorijo 

nam v obliki simbolov in lahko predstavljajo nezavedno vsebino. Njihov psihoanalitičnividik 

nam nudi možnost, da težave prenesemo na nekoga drugega, v tem primeru na pravljični lik, in 

s tako izpostavitvijo zamajemo koncepte, ki si jih otrok ustvari.  

Pravljica ima raznovrstno moč in vlogo; ima poseben pomen v vzgojno- izobraževalnem 

procesu, pri socializaciji in razvoju otroka, pri psihološkem vplivu in še na številnih drugih 

področjih. V sebi imajo sporočila o skrivnostih življenja, notranjih resnicah, ljubezni in 

življenjski moči (Jene, 2006a). Ob njihovem poslušanju se dotaknemo čudežnega. Čudeži pa 

so priložnost za ozdravljenje, ker presegajo zgolj telesnost in se v podzavesti povezujejo z 

duhom. Pravljice vračajo prepričanje, da je svet dober, da je življenje vredno truda, da otrok 

začuti, da ima življenje svoj smisel. Omogočajo poglobljena doživetja v otroški duši, hkrati pa 

mu pomagajo, da postane stabilen odrasel in da z njihovo pomočjo nadomesti to, kar je v 

njegovem razvoju šlo narobe.  

Pravljica v sebi vsebuje veliko različnih elementov moči in vlog, kar zahteva uporabo različnih 

metod za njeno proučevanje. Metode vključujejo izsledke in spoznanja iz antropologije, 

lingvistike, psihologije in psihoanalize, zgodovine, etnologije, sociologije itd. V nalogi sem se 

ukvarjala predvsem s pedagoškim in psihološkim vidikom proučevanja pravljic. Tako so 

nekateri psihoanalitični avtorji izpostavili, da imajo pravljice pomembno in pozitivno vlogo v 

psihološkem razvoju otroka. Prepoznavajo jih ne samo kot terapevtsko sredstvo v klinični 

praksi, temveč kot literaturo, ki mora biti del vsake otroške izkušnje. Otrok se iz njih lahko 

nauči, kako premagati psihološke konflikte in s tem zrasti v novo fazo razvoja. S pomočjo 

pravljic otrok lahko simbolično razume procesa zorenja.  
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Psihološko terapevtsko vrednost dela s pravljico so v veliki meri izkoriščali tudi psihoterapevti. 

Glavni predstavniki te usmeritve so bili: Bruno Bettelheim, ki je raziskoval psihološki pomen 

pravljic in v njih prepoznaval možnost za premagovanje notranjih bojev, ki spremljajo 

odraščanje in integriranje osebnosti; Verena Kast pri svojem delu izhaja iz jungovske 

psihologije in jih uporablja pri terapiji za razreševanje otroških strahov, simbioze, družinskih 

konflikttov, odnosov in iskanje poti do avtonomije ter življenjske sreče; in Regine Lückel, ki 

je pravljico uporabljala pri geštalt terapiji. 

Pedagogi so izkoristili moč pravljic predvsem pri delu socialnih pedagogov in pri izvajanju 

socialnopedagoških intervencij. Področje delovanja socialnih pedagogov so otroci z motnjami 

v vedenju in osebnosti. Iz tega vidika socialna pedagogika obravnava otroke s težavami v 

socialni integraciji. Glede na različnost populacij, s katerimi dela socialni pedagog, njegove 

intervencije niso omejene samo na eno področje. Ker želi delovati celostno, mora zajeti več 

dimenzij in področij. Naloga socialnih pedagogov je, da delujejo integrativno, preventivno in 

kompenzacijskoKot eden od možnih konceptov za izvedbo socialnopedagoške intervencije se 

kaže tudi biblioterapija. Le-ta se lahko uporablja kot orodje pri diagnosticiranju in kot pomoč 

pri vzpostavljanju odnosa z otrokom. Pogovor s pomočjo branja različnih zgodb in knjig, 

predvsem pa pravljic lahko socialnemu pedagogu pomaga pri razumevanju otroka, njegovega 

pogleda na težavo in čustev, ki se v njem pojavljajo. 

Biblioterapija je dokaj mlada metoda uporabe literature v zdravilne namene, kljub temu da je 

uporaba knjige v terapevtske namene že veliko starejša. Kot najpomembnejši del metode večine 

avtorjev, ki se je ukvarjala s teorijo biblioterapije, je pogovor, ki sledi branju knjige. Vendar je 

po mnenju nekaterih že sam proces branja dovolj za doseganje sprememb. Biblioterapija se 

izvaja v različnih oblikah. Njen glavni namen pa je pomagati različnim ljudem kot pomoč pri 

njihovem razvoju. Otroci so populacija, ki so zelo primerni za izvajanje biblioterapije. Glavni 

cilji pri delu z otroki vključujejo učenje pozitivnega mišljenja, spodbujanje izražanja o težavi, 

spodbujanje iskanja rešitev in kot pomoč, da prepozna podobnosti med svojo težavo in težavami 

drugih (Pardeck, 2005). Pri biblioterapiji z otroki je pomembno, da vključimo še dodatne 

dejavnosti, ki sledijo diskusiji, ali pa jo celo nadomestijo (sploh pri mlajših). Te dejavnosti so 

lahko npr. risanje, izdelava lutk, pisanje itd. Pravljice s svojo simbolno močjo vplivajo na 

otroško psiho in zaradi tega in še nekaterih drugih vrednosti, ki jih imajo, so izredno primerne 

za izvajanje biblioterapije.  

V empiričnem delu sem se lotila vprašanj oziroma sem iskala odgovore, kako pristopiti k 

otrokom, ki so pogosto nezaupljivi in večinoma konfliktno naravnani, ko se pojavijo vprašanja, 

povezana z njihovo identiteto. Odločila sem se, da poskusim v socialnopedagoško delo vplesti 

pravljice kot orodje za socialnopedagoško intervencijo. Kljub temu da imajo otroci danes na 

razpolago bistveno več informacij, kot so jih imele prejšnje generacije, pa je razvidno, da ti 

otroci berejo precej manj. Še bolj pa je vidno, da imajo bistveno manj stika s pravljicami kot 

prejšnje generacije. V začetni otroški dobi morda še nekaj, kasneje pa vedno manj. Razloga sta 

dva, prvi je, kot smo že ugotovili, da sami berejo precej manj (vpliv interneta in televizije). 

Drugi pa je, da jim tudi starši ne pripovedujejo pravljic, ker so po navadi le-te s stališča odraslih 

srhljive in neprijazne. A že Jung (1988) je navajal, da se v mnogih pravljicah pojavlja nekakšen 
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modri »duh« (v različnih oblikah), ki osrednjemu junaku postavlja vprašanja »Kdo? Zakaj? Od 

kod? Kam?«. To navede junaka na opazovanje sebe in lastnih moči, kjer si postavi vprašanje 

»Kako si lahko pomagam sam?«. Iz tega izhaja, da se otrok lahko iz pravljic nauči, da mora ob 

problemih, ki se zdijo brezupni in nerešljivi, vključiti sposobnosti svojega duha (nezavednega), 

da spet najde pot naprej.  

Glavno raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je bilo: »Ali lahko pravljica pomaga 

pri razreševanju konfliktov identitete pri osnovnošolskih otrocih?« 

V ta namen sem se lotila skupinske in individualne socialnopedagoške intervencije/terapije s 

pomočjo treh pravljic, in sicer: Rdeča kapica, Grdi raček in Medved išče pestunjo. Raziskavo 

sem izvedla v 4 razredih izbrane osnovne šole, in sicer v 1. razredu s 25 učenci in 8. razredu s 

24 učenci v šolskem letu 2011/2012 ter v 1. razredu s 25 učenci in 8. razredu s 24 učenci v 

šolskem letu 2012/2013. 

Z izvedbo skupinske terapije v teh razredih in individualne terapije z enim učencem iz prvega 

razreda sem prišla do pomembnega uvida v delovanje pravljice pri zagotavljanju socialnih 

veščin za premagovanje kriz identitete pri otrocih, starih 6 in 13 let, v osnovni šoli.  

Temeljita analiza celotnega postopka izvedbe intervencije/terapije in odzivi otrok so mi dali 

pozitivne odgovore na vsa raziskovalna vprašanja. 

Tako sem v povezavi s prvim vprašanjem, ali in kako lahko pravljice pomagajo otrokom v 

osnovni šoli odgovoriti na pomembna vprašanja, ki si jih zastavljajo o sebi in svoji okolici, 

ugotovila, da imajo pravljice lahko zelo pozitivno vlogo pri tistih, ki iščejo dogovore na 

vprašanja o sebi in svoji okolici. Ugotovila sem, da je pomembno, da otrokom in mladostnikom 

predstavimo pravljico njihovi razvojni stopnji primerno. Vendar se je pri obojih pokazalo kot 

pomembno, da jim jo še vedno beremo ali pripovedujemo, čeprav znajo že sam brati, saj jim s 

tem dajemo občutek, da niso sami, da se lahko obrnejo na nas – odrasle, bodisi starše ali 

vzgojitelje, kar je predpogoj za začetek komunikacije. Skrito sporočilo pravljic je, da ne glede 

na težave, čustvene zaplete in ovire, na katere naleti pravljični junak, na koncu vedno zmaga 

pravičnost. In to je bila skupna točka, ki se je pokazala kot zelo pomembna pri obeh skupinah. 

Kljub temu da so otroci v osnovni šoli zelo različnih starosti in pravljice dojemajo na različen 

način, pa so osnovna vprašanja, ki si jih postavljajo, pri vseh zelo podobna in pokazalo se je, 

da lahko pravljice s svojo simboliko pomagajo pri iskanju neposrednih ali podzavestnih 

odgovorov.  

Drugo vprašanje, ali lahko otroci s tem, da se poistovetijo z glavnim junakom, odkrijejo svoje 

težave, si postavijo s pomočjo pedagoga ali sami ustrezna vprašanja in najdejo odgovore, ki jim 

bodo pomagali razrešiti njihove notranje in zunanje konflikte, je pokazalo, da so otroci kljub 

vsem težavam, ki jih srečujemo danes v razredih in doma pri vzgoji otrok, dovzetni za sporočila 

različnih vzornikov in junakov, pa čeprav so ti pravljični. Pravljični junaki jim celo dovoljuje, 

da se vživijo ne samo v lepe, ampak tudi manj lepe misli (kot na primer, da bi zmaj pojedel 

»grozno« mamo, ki »skoz teži«) in jih v podzavesti lahko predelajo in iz tega izidejo čustveno 

in stabilno močnejši in pripravljeni na spopadanje z zahtevami sveta odraščanja. Prav tako jim 

pravljični junaki kažejo pot k odraščanju, saj je njihovo sporočilo, da je ne glede na težave treba 
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vztrajati. In ko je najtežje, se pojavi nekakšen »čudež, dobri duh« ali kaj podobnega, ki nam 

pokaže pot iz temnega gozda, iz še tako velike težave. Na podlagi vseh odzivov lahko sklepam, 

da so otroci s povezavo in projiciranjem svojih problemov in kriz na glavne pravljične junake 

sposobni v večini odkriti svoje težave. Pri povezavi s simboli so bolj ali manj uspešni, a so z 

ustrezno pomočjo pedagoga sposobni poiskati pomen, ki ga sporoča pravljica, in razumeti, 

kakšne so možne rešitve, ki jih nakazuje. 

Tretje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na izbiro ustreznih pravljic in ali lahko z istimi 

pravljicami dosežemo podobne rešitve pri otrocih različnih starostnih skupin. Na osnovi analize 

in tudi odzivov otrok v času izvajanje terapije se je pokazalo, da kljub veliki starostni razliki 

razumejo glavna sporočila vseh treh pravljic, ki smo jih obravnavali zelo podobno. Simboliko 

posameznih pravljic so razumeli zelo dobro, odgovori in razmišljanja, ki so jih podali, pa so 

bili po vsebini precej podobni, čeprav so bili seveda pri mladostnikih na precej višjem in bolj 

zrelem nivoju. Obe skupini otrok, tisti v prvih razredih in tisti v osmih, sta pokazali podobne 

reakcije ob branju in ob pogovoru o pravljici. Kasneje se je pokazalo, da so sporočila padla na 

plodna tla in so otroci spremenili svoj odnos en do drugega, pokazali več sposobnosti za 

sodelovanje, povečala se je njihova empatija in strpnost do drugačnih. Na podlagi tega sem 

zaključila, da se v pravljicah resnično odraža brezčasnost in tudi nekoliko različen pogled na 

vsebino prinese zelo podobne učinke na otroke. 

Odgovor na četrto vprašanje, ali je smiselno pravljice uporabljati tako na skupinski kot 

individualni ravni razreševanja notranjih in zunanjih konfliktov, je pustil največ dileme, saj sem 

individualno terapijo izvedla le na enem primeru. Kljub temu da sem tudi v tem primeru dobila 

pozitivne odzive, pa odgovor še vedno pušča nekaj malega dvomov. Tako sem zaključila, da je 

pravljice sicer smiselno uporabljati tako na skupinski kot individualni ravni razreševanja 

notranjih in zunanjih konfliktov, pri čemer bi pri individualni obravnavi vseeno omejila njihovo 

uporabo na mlajše otroke, medtem ko bi pri starejših priporočila kombiniranje pravljice tudi z 

drugo mladinsko literaturo, ki bolj nazorno kaže njihove težave, in v tej povezavi lahko pomaga 

pri iskanju rešitev za notranje in zunanje konflikte.   

Ob koncu izvedenih aktivnosti, ki sem jih opisala v empiričnem delu sem po temeljiti analizi 

spoznala, da je pravljica izredno močno sredstvo (orodje), s katero lahko dosežeš vse koščke 

otroške, pa ne samo otroške duše. Vendar sem se zavedala, da je pristop k izvedbi za nekoga, 

ki se prvič loteva tovrstne aktivnosti, kljub zelo obetajočim rezultatom lahko zelo naporen in 

nejasen. Zavedala sem se, da se lahko z napačnimi koraki bistveno zmanjša ali pa celo izniči 

učinek, ki jih lahko prinese pravljica. Zato sem si kot cilj naloge zastavila, da bom izdelala, 

metodološka priporočila za učitelje v osnovni šoli, kako uporabiti pravljico kot metodo dela 

na področju (specialno) pedagoške intervencije in biblioterapije v različnih starostnih stopnjah 

na skupinskem in individualnem področju dela z otroki. 

Metodološka priporočila za izvajanje intervencije/terapije s pravljico za učitelje v osnovni 

šoli sem sestavila iz dve delov. Prvi del vsebuje vsebinska priporočila o pristopu k 

intervenciji/terapiji s pravljico. Drugi del pa vsebuje opis proces izvedbe intervencije/terapije s 

pravljico. Pri procesnem delu sem uporabila orodja, ki se uporabljajo v poslovnem okolju za 
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opis poslovnih procesov, saj se mi je zdela uporaba teh orodij zelo primerna tako za 

razumevanje kot vizualni prikaz proces.  

V magistrski nalogi sem poskušala prikazati pomembnost pravljic v otroštvu tudi v povezavi z 

razreševanjem konfliktov identitete, ki se pojavijo v takšni ali drugačni obliki pri skoraj vseh 

otrocih v osnovni šoli. Sodobni otroci, kljub temu da berejo precej manj in se zaradi nekoliko 

bolj permisivne vzgoje vse manj srečujejo tudi s krutimi in tabujskimi pravljicami, pravljice v 

svojem razvoju potrebujejo, saj bodo z njimi nezavedno sprejeli univerzalna človeška čustva in 

skrb za druge, ker so se tega naučili z identifikacijo v pravljicah iz otroštva. Iz različnih zgodb, 

knjig in pravljic bodo znali izluščiti tiste besede in simbole, ki jih bodo lahko uporabili v iskanju 

svojih rešitev v času odraščanja. Znali bodo uporabljati besede in vedeli bodo, da se med 

platnicami knjig dogaja na tisoče čudovitih stvari in da jih lahko najdejo, če le hočejo - vse 

znanje in modrost človeštva, z vsemi napakami, s tegobami, z upanji, radostmi in s strahovi, z 

grozo in veseljem. Sposobni bodo nadomestiti tisto, za kar jih je življenje prikrajšalo, in opustiti 

želje, ki so neuresničljive. Cassova je zapisala: »Ko bodo otroci odrasli, bodo zgodnje izkušnje 

nedvomno izpuhtele, vendar pa sem skoraj prepričana, da tisto, kar ima vrednost za osebno rast 

in razvoj, ostane nekje v njih ─ to ni izgubljeno in niti zapravljeno. Vse, kar se v življenju zgodi, 

pusti sled, dobro ali slabo. Želimo, da si otroci zgradijo skladišče zadovoljujočih in bogatih 

izkušenj, da bodo imeli nekaj, na čemer bodo lahko gradili življenje …« (Cass, 1967). Človek 

s tako zakladnico izkušenj ne bo nikoli pozabil, da obstaja nekje neki fantazijski svet. Vedel bo, 

da se lahko zateče vanj. Morda mu bo prav to prineslo tisto, kar išče. Navsezadnje ne pozabimo, 

da so se vse velike stvari začele s sanjami. 

 Lidija Kociper pravi, da »usoda pravljičnih junakov dopoveduje otroku, da se tako kot oni sme 

počutiti izobčen, zapuščen v svetu, da tava v temi, prav tako kot pravljični junaki pa bo v svojem 

življenju usmerjan in bo dobil pomoč takrat, ko jo bo potreboval. Pravljica otroku dopoveduje, 

da človeku pomagajo priti do cilja, osebne sreče, okoliščine, v katere zaide« (Kociper, 1996, 

str. 69). Torej mu pomagajo obvladovati njegove probleme z odraščanjem in ga na neki način 

spodbujajo, da ne kloni pred ovirami. 

Pravljice so se skozi mojo raziskavo in pripravo magistrske naloge pokazale za izredno 

učinkovit način, kako lahko majhni otroški duši, ki je ranjena zaradi dogodkov v svojem 

življenju, pomagamo. Zgodbe, ki jih skrivajo pravljice, čeprav so nekje iz preteklosti, iz časov 

kraljev in princes, v sebi nosijo stoletno moč zdravljenja s svojimi simboli. 
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