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POVZETEK 

 

Pravila so pomemben del našega vsakdanjega življenja, saj nas spremljajo na vsakem 

koraku (dom, šola, cesta, družabno življenje, služba, kulturne ustanove). Družbena pravila 

so pomembna zato, da lažje usklajujemo različna mnenja in prepričanja. Določajo, kakšno 

sme ali mora biti neko ravnanje, vedenje, poleg tega pa tudi urejajo odnose v družbi. 

Pravila za mlajše učence so v razredu pogosto zapisana ali prikazana slikovno. Z učenci se 

vnaprej dogovorimo, kako bomo ravnali v primeru kršitve pravil. Najbolj pomembno je 

privzgojiti otroku ključna pravila za življenje, ki jih dosegamo procesno z vzgojo. Tako 

otroka že v zgodnjem obdobju odraščanja lahko naučimo ustreznega vedenja, ki je ključno 

za uspešno delovanje v družbi. Med odraščanjem učenci spoznavajo norme in pravila, ki 

jih postopoma ponotranjijo, to pa dosežemo z moralno vzgojo, ki je pomemben proces v 

razvoju otroka. Ta se ustrezno razvije le v spodbudnem okolju in z zgledom.  

Za preverjanje poznavanja pravil prvošolcev sem kot inštrument uporabila intervju 

odprtega tipa. Vzorec intervjuvancev je zajemal 36 prvošolcev. Podatke sem zbirala z 

neposrednim opazovanjem učencev v učilnici ob izvajanju izbranih dejavnosti, ki 

vsebujejo delo s fotografijami, narobe zgodbo in družabno igro. Opazovala sem, kako bodo 

učenci komunicirali v skupini, kako se bodo lotili oblikovanja lastnih pravil in katere 

težave se bodo pojavile pri razumevanju navodil in pri delu. Vzorec anketirancev sta 

predstavljala dva razreda prvošolcev. 

Ugotovila sem, da učenci zelo dobro poznajo ustaljena družbena pravila, saj niso imeli 

nobenih težav pri naštevanju le-teh pri posameznih nalogah; v trenutku so znali razložiti, 

zakaj določena pravila veljajo v posameznih ustanovah in popraviti neprimerno vedenje, 

kjer je bilo to potrebno. Težje so se uskladili pri določanju povsem novih pravil ob 

družabni igri. 

 

 

 

 

Ključne besede: družbena pravila, moralna vzgoja, bonton, vedenje, šolski otroci,      

prvošolci 
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ABSTRACT 

 

The rules are an important part of our everyday lives because they accompany us in all 

areas of nature and society (home, school, road, social life, work, cultural institutions). 

Social rules are important in order to harmonize different opinions and beliefs more easily. 

They define what our treatment to others must be, how to behave but on the other hand 

they also regulate our relations in society. Rules for younger  pupils are often written or 

displayed like image. They must agree in advance how to behave in case of violation of the 

rules. Most important thing is to impart child’s key rules of life that can be achieved by 

education. A child can be learned proper manners in early adolescence, which is a key 

element for successful functioning in society. During adolescence pupils learns about the 

norms and rules which are gradually took as his own and this is achieved by moral 

education, which is an important process in the development of the child. This is developed 

only with a supportive environment and a good example.  

To verify the knowledge of the rules of first graders, I used interview of an open type. The 

sample of interviewees included 36 first graders. Data was collected by direct observation 

of students in the classroom with the implementation of selected activities involving work 

with photos, wrong story and a board game. I watched how the students interact in a group, 

how they deal with the creation of its own rules, and which problems will arise in 

understanding of instructions and at work itself. The sample of respondents was 

represented by two classes of first graders of elementary school branch. I have found that 

students are very familiar with permanent social rules, because they did not have any 

problems in listing these individual tasks and instant they were able to  explain why certain 

rules applicable in individual establishments and correct inappropriate behavior, where this 

was necessary. It was more difficult to them to determine completely new rules of a board 

game.  

 

 

 

 

 

Key words: social rules, moral education, good manners, behaviour, school children, first 

graders 
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1 UVOD 

 

V diplomskem delu obravnavam družbena pravila pri prvošolcih in njihovo razumevanje 

le-teh, saj sem bila mnenja, da jih ne obvladajo dovolj dobro.  

Učenje osnovnih pravil je prvenstveno naloga staršev, skrbnikov in vzgojiteljev, ki so prvi 

»učitelji« v otrokovem življenju in zgodnjem razvoju moralnosti in odgovornosti. V 

vsakdanjih pogovorih pogosto slišim, da če otroka ne začnemo pravilno vzgajati že v 

otroštvu, kasneje ne moremo delati čudežev, saj je otrok ravno v zgodnjem razvoju najbolj 

dovzeten za usvajanje vsega, kar je zanj novo. V nekaterih primerih se učijo otroci 

samodejno, veliko pa se naučijo iz dobrega zgleda odraslih, bratov, sester in drugih 

sovrstnikov, še posebej iz spodbud ter pogovorov. Mislim, da se otroci zlahka naučijo vseh 

pravil, vprašljivo pa je, ali jih znajo tudi upoštevati, ko jih nekoč kasneje življenje privede 

do konkretne situacije. Tako recimo v vrtcu, kjer sem trenutno zaposlena, veliko 

poudarjamo upoštevanje pravil v prometu, saj večkrat obiščemo središče mesta, kjer smo 

udeleženci v prometu dolžni upoštevati prometna pravila, enako kot vozniki, kolesarji in 

drugi pešci. Uporabljamo odsevne rutke, hodimo ob robu ceste ali po pločniku, kjer je to 

mogoče, ter dvignemo roko ob prečkanju cestišča. Otroci opazujejo dogajanje in so aktivno 

udeleženi pri družbenih pravilih. Natanko vedo, kako se vedemo v knjižnici in gledališču 

ter da vedno pozdravimo mimoidoče. Uporabljamo vljudne besede, kot so dober dan, na 

svidenje, hvala, prosim ter oprosti.  Ob vstopu v šolo 5–6 let stari otroci določene veščine 

že obvladajo, vendar le, če smo vztrajni in spodbudni.  

V teoretičnem delu želim bolj podrobno razložiti ključne vsebine s področja moralnega 

presojanja in pojme, ki sodijo k omenjeni tematiki. Ob učenju primernega vedenja in 

ustrezni moralni vzgoji se pri otroku razvije pojem moralnost, ki je razložen v prvem delu. 

V empiričnem delu sem raziskala, v kolikšni meri prvošolci poznajo družbena pravila in 

njihov pomen, kaj za njih predstavlja neprimerno vedenje in kako se lotijo oblikovanja 

pravil za družabno igro. Moj cilj je pridobljene rezultate predstaviti tudi širši publiki in na 

ta način dati možnost vpogleda v učenčevo poznavanje, razumevanje in uporabo pravil. 

Pravila so zelo pomembna, saj predstavljajo temelj družbenega življenja. Brez njih bi 

vladal kaos, zato je velikega pomena, da otroke učimo, kaj je prav.  
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2 PRAVILA 

 

»Živiš le enkrat, a če to počneš pravilno, je enkrat dovolj.« 

                                                                                                                    Joe Louis 

                                                                                                    (Pregovori o življenju, 2009) 

 

2.1 Opredelitev pojmov pravo, morala in prekršek 

 

Pojem PRAVO  

Je skupek pravil, ki urejajo pomembne odnose v določeni družbi in s tem oskrbujejo 

družbeni red v državi. Pravna pravila so tista družbena pravila, ki so za obstoj družbene 

ureditve tako pomembna, da jih sankcionira država s svojim monopolom fizičnega 

prisiljevanja. Njihov najbolj značilen prepoznavni znak je dejstvo, da sankcije izvršuje 

država (moralnih norm, ki so prav tako družbene norme, ne sankcionira država, saj so te 

neorganizirane). Določeni medčloveški odnosi se po svoji naravi upirajo pravnemu 

urejanju (moralno področje, notranje človekovo mišljenje in nadziranje, drugačen pogled 

na svet), saj se določenega notranjega prepričanja in verovanja s sredstvi državnega 

prisiljevanja ne da izsiliti. S pravom posegamo v tiste družbene odnose, ki jih je mogoče 

javno nadzirati in kjer je učinkovitost mogoče dosegati s prisilnimi ukrepi. Pravo oblikuje 

država, ki tudi jamči za njegovo učinkovitost – doseže jo tudi na ta način, da predpiše 

sankcijo, ki je vnaprej znana. Pravna pravila v demokratičnih družbah oblikuje ljudstvo, in 

sicer preko parlamenta. Temeljna pravila so osnovana v ustavi, splošna pa v zakonih. 

Posamezniku določajo, kaj je prepovedano, nadaljnja pravila pa v okviru tega oblikuje 

sam. Zakon je za vse ljudi veljaven predpis, ki ureja pravice in dolžnosti ljudi, zato se za 

kršitelje le-teh predpiše ustrezna kazen s strani države. Sprejmejo jih poslanci v državnem 

zboru posamezne države, ki lahko sprejete zakone spreminjajo, a je za to potreben čas in 

določen postopek. Neupoštevanje prava ali zakona se kaznuje (Temeljni pravni pojmi, 

2012). 

 

Pojem MORALA 

Morala ali moralnost (lat. mos, mores = običaj, navada, šega) označuje obliko človekovega 

odnosa do sveta, drugih ljudi in do sebe. Pomeni tudi pravilo, predpis, zakon. Lahko se 

prenašajo iz roda v rod. Če kršimo moralno pravilo, imamo občutek slabe vesti. Pridevnik 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravni_akt
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moralen pomeni, da je posamezno dejanje zakonito, skladno z veljavnimi predpisi. Toda te 

predpise in zakone ustvarja le človek oziroma vsakokratni oblastniki v državi. Zato niso 

večni, ampak (za)časni in se spreminjajo tako, kot se spreminja družba (Hočevar, 2015).  

 

Pojem PREKRŠEK 

Prekršek je vsako manjše kršenje zakona, ustaljenih norm ali pravil. V Zakonu o prekrških 

Republike Slovenije je opredeljen v 6. členu, ki pravi: Prekršek je dejanje, ki pomeni 

kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je kot tako 

določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. Za storjeni prekršek se 

izreče predpisana sankcija ali opozorilo (Zakon o prekrških, 2011). 

 

2.2 Pravila za mlajše učence  

Pravila nas spremljajo na vseh področjih delovanja v naravi in družbi. Družbena pravila so 

pomembna zato, da lažje usklajujemo različna mnenja in prepričanja. Določajo, kakšno 

sme ali mora biti neko ravnanje, vedenje, mišljenje. Družbena pravila urejajo odnose v 

družbi. Pravila so pogosto zapisana ali prikazana slikovno, dogovori pa so lahko ustni ali 

pa so pot (način, metoda) za oblikovanje pravil. Kadar vsi upoštevamo pravila, je vzdušje 

med ljudmi prijetnejše. Vnaprej se dogovorimo, kako bomo ravnali v primeru kršitve 

pravil. V šoli veljajo šolska pravila (uporaba garderobe, sanitarij, medsebojna pomoč, 

obnašanje pri malici, skrb za red in čistočo, varovanje osebne in šolske lastnine,…), v 

razredu razredna pravila (vračanje predmetov na svoje mesto, mir in tišina, medsebojno 

sodelovanje in poslušanje,…), v  mnogih družinah se člani dogovorijo za družinska. 

Prometni predpisi so zapisana in slikovna pravila, ki jih moramo upoštevati vsi udeleženci 

v prometu. Učimo se jih spontano in načrtno že od zgodnjih let dalje, tako da postopno 

postanejo navada, ki nas spremlja vse življenje. Del prometnih predpisov so tudi pravila 

obnašanja. V prometu sodelujemo, ne pa tekmujemo kot npr. pri športu. Vadimo strpno, 

preudarno in obzirno vedenje. Udeleženci v cestnem prometu se morajo ravnati po 

prometnih pravilih, ki so predpisana za vse. Ob kršitvi le-teh se izvede sankcija (Hergan, 

Kolar in Kovač, 2004). 

 

Med pravila pa sodijo tudi pravila spodobnega vedenja v družbi oz. pravila primernega 

obnašanja, ki jih z eno besedo poimenujemo bonton.  
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Pravila in dogovori usklajujejo različne potrebe in interese ljudi. Otroci v prvem triletju že 

razumejo, kaj je dogovor. S starši se dogovarjajo, kdaj se bodo učili in kdaj igrali ali katere 

televizijske oddaje lahko gledajo, kako naj ravnajo s ključi od doma in podobno. Tisti, ki 

so obiskovali vrtec, prav tako poznajo dogovore, saj bi bilo brez njih življenje v vrtcu 

skoraj nemogoče. Dogovarjati se je potrebno zaradi pravic, ki jih imajo otroci, hkrati pa se 

je potrebno zavedati, da je upoštevanje določene individualne pravice odvisno od pogojev 

skupnosti (npr. pravice do igranja z neko skupno igračo ne moremo hkrati omogočiti vsem 

otrokom, če je igrač premalo). Pri nastajanju različnih pravil ne sodelujemo vsi, čeprav so 

splošno veljavna (npr. prometna pravila). Nekatera pravila so stara in se prenašajo z  

vzgojo, na primer pravila obnašanja. Druga pripravljajo strokovnjaki, na primer pravila v  

prometu. Otroci se že v predšolskem obdobju zavestno srečajo z nekaterimi pravili 

družabnih in športnih iger. Nekatera pravila lahko sprejmejo sami, na primer pravila 

kakšne igre (Bajd, Krnel, Pečar, idr., 1999). 

 

V šoli veljajo šolska pravila. Eno od teh je, da se pouk začne ob zvočnem signalu in ob  

dogovorjeni uri. Ob vstopu v šolo otroci spoznavajo pravila, ki veljajo za šolsko skupnost, 

in se nanje postopno privajajo. Z dogovori in pravili je povezano tudi spoznavanje pravic 

in dolžnosti. Pravila morajo biti sprejeta v skladu z otrokovimi pravicami, dolžnosti pa 

izhajajo iz teh pravil in dogovorov. Prav zaradi  dogovorov je pomembno, da otroci 

spoznajo in dojamejo razliko med resnico in lažjo. Uspešno dogovarjanje vključuje 

sposobnosti sporazumevanja. Znati poslušati in upoštevati mnenja drugih sta pogoj za 

uspešno dogovarjanje. Dogovori se sprejemajo prostovoljno v skupini ljudi, ki z nami 

delajo ali živijo. Lahko se hitro spreminjajo glede na drugačen interes ljudi in če jih 

kršimo, izgubimo ugled in zaupanje drugih ljudi. V šoli in oddelčni skupnosti je veliko 

priložnosti za spoznavanje in razvijanje odnosov do različnih čustvenih stanj. V konfliktnih 

situacijah otroci pogosto reagirajo iracionalno (čustveno). Razvijanje tolerantnosti in 

sposobnosti vživljanja v druge pa vodi k temu, da jim dejanje odpustimo in pri tem niso 

zasmehovani (Bajd, Krnel, Pečar, idr., 1999). 

 

2.2.1 Vzgojni načrt šole in šolska pravila 

Šolska pravila so zapisana v šolskih vzgojnih načrtih in publikacijah, ki jih dobijo starši in 

otroci. Vzgojni načrt je dokument šole, ki temelji na šolski zakonodaji in opredeljuje cilje 

osnovne šole, vzgojna načela in vrednote. Poleg v zakonodaji opredeljenih ciljev vzgojni 

načrt upošteva družbeno sprejete vrednote, interese in potrebe učencev, staršev in širšega  
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okolja. Vzgojni načrt je del letnega delovnega načrta šole. Učencem želi z njim zagotoviti 

pogoje, da se bodo naučili in usvojili veščine ter znanja, da bodo v življenju postali         

samostojni, odgovorni, iznajdljivi, pogumni, varni in zadovoljni. Uči jih spoštovanja do 

sebe in drugih in upoštevanja pravil skupnosti. V vzgojnem načrtu so točno določena 

pravila za posamezno šolo, njene prostore in lastnino, odnose med učitelji in učenci, 

pravila primernega obnašanja v jedilnici in knjižnici ter pravila pri vzgojnih dejavnostih. 

Namen pravil je, da v šolskem prostoru pripomorejo k redu, miru in varnosti vseh učencev 

in delavcev na šoli ter da vlada prijetno delovno vzdušje  (Vzgojni načrt in pravila šolskega 

reda OŠ Antona Janše Radovljica, 2014). 

 

Šolska pravila se delijo na splošna in specifična. 

1. Splošna pravila se navezujejo na upoštevanje pravila celotne šole in se tičejo vseh 

učence in delavcev šole.  

 

Primer iz Vzgojnega načrta in pravil šolskega reda OŠ Antona Janše Radovljica, 2014: 

 imamo dostojen, spoštljiv odnos do vseh; 

 pogovarjamo se zmerno glasno, brez kričanja;  

 na šoli se gibljemo umirjeno; 

 pri pogovoru upoštevamo tudi druge in ne skačemo v besedo; 

 upoštevamo navodila strokovnih delavcev šole ter drugih izvajalcev programa; 

 skrbimo za lastno varnost in varnost drugih;  

 k pouku in drugim dejavnostim prihajamo točno; 

 do šolske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos in pazimo, da se je ne uničuje; 

 skrbimo za urejenost in čistočo šole in okolice; 

 v šolskih prostorih je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog; 

 dežurni učenec in reditelji vestno opravljajo svoje dolžnosti; 

 v šolo je prepovedano prinašanje predmetov, s katerimi ogrožamo svojo varnost in 

varnost drugih učencev in delavcev šole (vžigalnik, ostri predmeti, verige,…). 
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2. Specifična pravila se navezujejo na posamezne prostore v šoli, na izvajanje programov 

dejavnosti, na odhode in prihode učencev ter vozače, reditelje in dežurne učence. 

 

Primer s spletne strani Osnovne šole Divača, 2015: 

V učilnici: 

 k uram prihajamo točno in po zvonjenju se ne zadržujemo na hodnikih in v drugih delih 

šolske zgradbe; 

 sodelujemo pri vseh oblikah pouka po svojih zmožnostih in s svojim vedenjem ne   

motimo in oviramo drugih pri izvajanju pouka ali dejavnosti; 

 z dvigom roke pokažemo željo po vključitvi; 

 reditelji sporočijo odsotnost sošolcev, brišejo tablo, pomagajo učitelju/učiteljici, po 

končani uri uredijo učilnico in jo prezračijo; 

 ob koncu pouka oz. posameznih dejavnosti pospravimo svoje potrebščine in prostor 

zapustimo urejen, po pozdravu skupno zapustimo učilnico; 

 pouk mora potekati mirno pod vodstvom učitelja in po razporedih v učilnicah kot 

določa urnik; 

 dolžnosti učencev so, da k pouku redno prinašamo šolske potrebščine, napisane domače 

naloge, da si med poukom zapisujemo razlago ter poskrbimo za prepisano snov, če smo    

izostali od pouka zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov. 

 

V jedilnici in v učilnicah v času prehranjevanja: 

 malicamo v učilnicah oz. v jedilnici šole in nikjer drugje; 

 dežurni učenec pripelje malico iz kuhinje do učilnic; 

 po malici/kosilu zapustimo prostor čist in urejen, odpadke pa sortiramo po navodilih.  

 

V knjižnici: 

 si sposodimo knjige, beremo knjige ali revije, uporabljamo računalnik po predhodnem 

dogovoru z zaposlenimi, delamo domače naloge, igramo ponujene družabne igre; 

 govorimo polglasno in ne motimo drugih obiskovalcev knjižnice;  

 s šolskimi učbeniki, knjigami in revijami pazljivo ravnamo (ne režemo, ne čečkamo, ne 

barvamo, ne podčrtujemo, ne trgamo,…); 

 upoštevamo šolski red knjižnice. 
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Prihodi in odhodi: 

 na poti v šolo in iz nje upoštevamo pravila prometne varnosti; 

 v šolo moramo priti pravočasno in si ob prihodu obuti šolske copate;  

 po pouku odidemo domov, v organizirano šolsko varstvo ali k posamezni dejavnosti; 

 zadrževanje v šolskih prostorih po končanih dejavnostih je prepovedano. 

 

Reditelji: 

 na začetku ure sporočita reditelja odsotnost učencev; 

 med šolsko uro in po njej brišeta tablo; 

 skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, vedno čist in pospravljen; 

 opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik. 

 

2.3 Prometna pravila 

Cestni promet je promet vozil, pešcev in drugih udeležencev cestnega prometa na javnih  

cestah , ki se uporabljajo za javni cestni promet. Cestni promet urejajo prometna pravila, ki 

skupaj s predpisi o cestah predstavljajo pravila, ki so se razvila skozi čas, da bi omogočila 

pravilen in dober pretok prometa (Zakon o pravilih cestnega prometa, 2010). 

 

Cestni promet je v različnih državah po svetu različno organiziran. Povsod pa se držijo 

istih sklopov pravil (Zakon o pravilih cestnega prometa, 2010): 

 pravila obnašanja udeležencev v prometu, kjer morajo udeleženci ravnati tako, da 

poteka promet nemoteno, umirjeno in varno;  

 psihofizično stanje udeležencev v prometu; 

 varovanje okolja, kjer vozilo ne sme povzročati čezmernega hrupa ali ropota, za 

voznike pa je prepovedano odlaganje snovi, ki onesnažujejo okolje; 

 naprave za urejanje prometa; 

 pravila uporabe svetlobne in zvočne opreme. 

 

Udeleženci cestnega prometa morajo ravnati tako, da poteka promet nemoteno, umirjeno in 

varno in da ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev ali jim povzročajo škode. Z uporabo 

vozila se ne sme povzročati čezmernega hrupa oziroma ropota ali kako drugače 

onesnaževati okolja. Iz vozila je prepovedano odmetavati kakršnekoli stvari (cigaretni 

ogorki, papir, plastenke itd.). Starši, skrbniki ter rejniki so dolžni skrbeti ali izvajati nadzor 
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nad otrokom, ko je ta udeležen v cestnem prometu. Udeleženci v cestnem prometu morajo 

ravnati v skladu z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, predpisanimi s prometno 

signalizacijo. To pomeni upoštevati: barvo luči na semaforju, vozila s prednostjo in 

spremstvo, vozila s posebno (rumeno) opozorilno svetilko (Zakon o pravilih cestnega 

prometa, 2010). 

 

2.3.1 Učenec kot udeleženec v prometu 

Učenci na začetku šolanja ne smejo in ne zmorejo biti samostojni v prometu, saj še ne 

poznajo prometnih znakov in označb. Se pa v prvem razredu z njimi začnejo spoznavati in 

se jih učijo ločevati, prepoznavati njihov pomen in jih upoštevati. Prvi pomembni svetlobni 

prometni znak je semafor, kjer otroci prepoznavajo barve in vedo, da rdeča luč pomeni 

»stoj«, zelena pa »lahko greš čez cesto«. Pri prečkanju ceste učence navajamo, da se pred 

cesto vedno ustavijo ter pogledajo na levo, na desno in nato še enkrat na levo. Učenci se 

navajajo tudi na hojo po levi strani cestišča, v primerih, ko je cesta brez pločnika. V 

prometu morajo biti učenci opremljeni z rumeno rutko, pri slabi vidljivosti pa nositi 

kresničko (Bajd, Krnel, Pečar, idr., 1999). 

 

Učenci ločujejo prometne znake po obliki, barvi, velikosti in vsebini in spoznavajo njihov 

pomen (prepoved, obvestilo, opozorilo). V prometu so učenci udeleženi tudi kot potniki v 

avtomobilu, avtobusu, vlaku in tu morajo upoštevati pravila varnega vedenja. Navado 

pripenjanja z varnostnim pasom vzgajamo že od zgodnejših let, ko otrok še sedi na 

posebnem stolu na zadnjem sedežu. Otrok je na tej stopnji sposoben dobesedno obnoviti 

pravila za ravnanje v prometni situaciji, vendar to ni zagotovilo, da bo v prometu in na 

cesti ravnal pravilno (Hergan, Kolar in Kovač, 2004). 
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3 BONTON IN OLIKA 
 

Olika in bonton, imenovana tudi kot obzirnost in taktnost, sta še veliko več kot zgolj 

pravila uglajenega vedenja. Sta odraz naše notranjosti, naše srčne kulture in sta odlična 

popotnica v družbo in življenje, saj sta most do src. Bonton v francoščini pomeni dober 

ton, govori pa o pravilih spodobnega vedenja v družbi. Pravila obnašanja se sicer od 

kulture do kulture razlikujejo, predvsem v modernem času, in s pojavom vedno novih 

tehnologij se pravila bontona spreminjajo in niso več tako stroga. Osnovne besede bontona 

so prosim, hvala, oprostite in izvolite in z uporabo teh besed se pogosto izognemo 

neprijetnim situacijam, ko kršimo bonton. Bistvo bontona je, da si z njim pomagamo, saj si 

olajšujemo življenje, spodbujamo k medsebojnemu razumevanju in povečujemo strpnost in 

obzirnost (Dežman, 2013). 

 

3.1 Olika 

Olika odraža naše vrednote in socialni slog. Potrebujemo jo vse življenje, zato da se       

vključimo in prilagodimo skupini. Načini, ki jih pri tem uporabljamo, odražajo našo 

socialno strukturo, okvir za vsakršne socialne okoliščine. Z njimi izkazujemo svoje 

spoštovanje do drugih, saj so bistveno sredstvo, s katerim dosežemo, da nas drugi 

sprejmejo. Olikano vedenje nam olajša življenje in vnaša zadovoljstvo. Če dajemo zgled in 

se nekomu opravičimo, če smo se npr. vanj zaleteli, bo otrok oponašal naše vedenje. Otroci 

dojemajo, da primerno vedenje ne le olajšuje stike med drugimi ljudmi, ampak nam tudi 

pomaga, da obvladamo neobičajne okoliščine, ki nas sicer spravljajo v stisko. Pravila 

vedenja niso le okvir, ki določa, kako se odzvati v vsakdanjih položajih; pomagajo tudi pri 

obvladovanju neobičajnih položajev. Kadar se otrok dobro znajde, ne pozabimo na 

pohvalo. Otroku je dovolj, da doživi občutek zadovoljstva nad samim seboj. Kadar se otrok 

uči primernega vedenja brez pritiska staršev, je zelo ponosen na spretnosti, ki jih je 

pridobil. Njegovo vedenje nekako izhaja iz njega samega, ni le umetna zgradba, ki so mu 

jo vsilili odrasli. Zdaj to vedenje obvlada in je postalo njegovo. Še posebej pa je 

pomembno, da je zdaj prepričan, da mu bo to vedenje vedno lahko služilo in mu pomagalo, 

da spoštuje druge ljudi in jim je naklonjen (Brazelton, 1999). 
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3.2 Bonton in otroci 

Družabni običaji so pomembni že zgodaj. Dve leti stari otroci, ki se igrajo na toboganu, se 

postavijo v vrsto in upoštevajo to zaporedje. Če se agresiven otrok vriva, drugi kot skupina 

odločijo, ali bodo to dovolili ali ga odstranili. V starosti dveh let torej otroci že pričakujejo, 

da bodo vrstniki spoštovali pravila igre. Pravila tako kot običaji določajo vedenje, ki ga 

drugi pričakujejo od nas. Otrok, ki je agresiven ali se preveč umika, ne sledi pravilom in ga 

drugi otroci označijo za nezaželenega. Ne moremo se izogniti pravilom in običajem 

vedenja, lahko pa se odločimo, katera so zares pomembna in katera ne. Naši otroci bodo 

posnemali naše odločitve. Otroci se začno učiti pravil vedenja in olike že kot dojenčki, 

čeprav se večina staršev ne zaveda, da jih učijo tudi tega. Šele ko otrok v drugem letu 

začne dražiti druge in preizkušati meje potrpežljivosti, se starši zavedo svoje vloge pri 

učenju primernega vedenja. Ko se otrok približno pri štirih letih začne učiti osnovnih pravil 

vedenja pri mizi, pri odhajanju v posteljo, lahko začnemo uvajati tudi nekatera pravila 

vedenja v družbi. Če izvajamo prevelik pritisk ali če otroka preveč hvalimo, mu 

sporočamo, da je vedenje lahko predmet pogajanj. Nasprotno, vedenje mora postati del 

dobro utrjenega vedenjskega vzorca, ne pa vprašanje, o katerem se je moč pogajati, to drži 

za olikano vedenje nasploh (Brazelton, 1999). 

Znano je, da otroci posnemajo obnašanje in vedenje svojih t.i. vzornikov, to pa so v 

največji meri starši, sorojenci, prijatelji, vrstniki. Nevede jih učimo, kako se obnašati v 

družbi, kako jesti za mizo, kaj morajo reči, ko prejmejo nekaj v dar. Zaradi množice vseh 

teh vzorcev imajo otroci lahko občutek, da sta bonton in primerno obnašanje le skupek 

pravil in prepovedi. Ravno zaradi tega, ker so jim le-ta manj po godu, jim moramo razložiti 

(in pokazati), da je primerno vedenje nagrajeno, pohvaljeno in v družbi zaželeno (Kobe, 

2015). 

 

Pozabljene besede prosim, hvala in oprosti(te) 

Pri delu z otroki velikokrat opazim, da je malo takšnih, ki znajo samostojno reči besedo 

hvala. Še manj je otrok, ki poznajo besedo prosim. Enostavno rečejo: »Daj mi ...« ali pa 

»Hočem to …«. Naj bo to list papirja, na katerega bi radi risali, ali pa primer, ko česa ne 

dosežejo oziroma nečesa ne morejo storiti sami. Videti je, kot da te besede zanje nimajo 

velike vrednosti. Pri opravičevanju se zatakne pri iskrenosti. Beseda oprosti je zanje brez 

pomena in največkrat pomeni »izhod iz težav«. Enostavno rečejo: »Oprosti« in zadeva je 

zaključena. Pa ni tako! Starši in vzgojitelji imajo veliko vlogo pri tem, da spodbujajo 



Razumevanje in interpretacija družbenih pravil pri prvošolcih 
 

Urša Koritnik Stran 18 
 

otroka k empatiji in izražanju iskrenega opravičila. Tudi odrasli morajo premisliti, kadar 

nekaj storijo narobe, in ko to dojamejo, se lahko vživijo v čustva druge osebe. Takrat je 

lahko opravičilo iskreno. Prav tako potrebujejo čas za razmislek o svojem dejanju ali 

besedah tudi otroci. Naj jim ne bo beseda oprosti brez pomena (Kobe, 2015). 

 

Spoštovanje do vrstnikov in odraslih 

Vsak si želi, da bi se drugi prijazno obnašali do njega in z njim lepo govorili. Tako kot 

odrasli, se tudi otroci velikokrat spozabijo in se do drugih vedejo nesramno, zaničljivo in v 

ta sklop spada tudi nasilje (fizično in psihično). Otrok, ki z nečem ni zadovoljen, bo to 

hitro pokazal z dejanji (uščipne, pocuka ali udari sovrstnika – nemalokrat tudi sorojence in 

starše). Tudi z besedami, ki jih največkrat posnemajo od starejših, lahko prizadenejo. 

Ravno zato moramo otrokom že od začetka pokazati, da takšno vedenje ni sprejemljivo in 

da tudi njim ne bi bilo všeč, če bi bilo to storjeno njim. Odnosi, ki jih imajo za zgled, bodo 

zrcaljeni, zato se moramo zavedati, da jim pokažemo pravi način. Z otroki se pogovorimo 

o neprimernem vedenju in jih opomnimo na to, da tudi sami ne bi želeli tega doživeti na 

svoji koži (Kobe, 2015). 

 

Pozdravljanje 

Majhni otroci se ne počutijo dobro v neznanem okolju in takrat tudi ne pozdravljajo na 

glas. Očesni stik še odrasli kdaj težko vzpostavimo, zato moramo otrokom dati čas, da se 

navadijo in sprostijo v takšnem okolju. Način, ki je najlažji in najhitrejši za učenje je ta, da 

smo jim vzor. Ob vsakem srečanju, kjer imamo možnost pozdravljanja, osebo pozdravimo 

s prijetnim pozdravom, lahko tudi s stiskom roke in očesnim stikom. Prav tako lahko 

otrokom povemo, da na tak način osebi polepšamo dan. Na primer, četudi ne poznamo 

prodajalke v trgovini, je vljudno, da rečemo dober dan in na svidenje. Prav tako lahko na 

tak način pozdravijo, ko stopijo v igralnico ali ko pridejo nekam na obisk. Pomembni v 

njegovem življenju lahko spodbujamo vljudno vedenje. Saj veste, nasmeh nič ne stane. 

Otrokom pa ne pozabimo razložiti, da v komunikaciji med odraslimi veljajo drugačna 

merila, kot če z odraslim komunicira otrok. Prav je, da otrok odrasle pozdravi z dober dan, 

vrstnike pa z živijo (Kobe 2015). 
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Doma in v javnosti 

Otroci se učijo bontona vedno in povsod, tudi doma. Kadar otrok izrazi željo z besedami, 

kot so »hočem«, na primeren način preoblikujemo njegovo izjavo, ga popravimo. Če otrok 

ne ve, kako naj ravna, ga naučimo, dajemo mu zgled primernega obnašanja. Včasih otroci 

zunaj doma pozabijo na vse, kar smo se naučili. Kadar posameznik naredi nekaj 

neprimernega oz. ni vljuden, mu to povejmo na samem, ne pred množico drugih. 

Spoštujemo njegovo integriteto, kot pričakujemo, da bodo drugi našo. Spomnimo ga, da 

takšno vedenje ni vljudno. Dajmo mu vedeti, da ni nič narobe, če je zaradi zadrege pozabil, 

a tudi to, da smo takšno vedenje opazili in mu povemo, kakšno vedenje pričakujemo 

(Kobe, 2015). 

 

Bonton za mizo 

Največ, kar lahko naredimo pri tem delu bontona je, da ponudimo ustrezen zgled, kako se 

vesti za mizo. Ob podajanju hrane in krožnikov je potrebno uporabljati besedo hvala, kadar 

nekdo želi, da se mu nekaj poda, je tukaj prisoten prosim in pred začetkom obeda dober 

tek. Upoštevamo pravilo, da ne govorimo s polnimi usti in ne cmokamo. Kljub temu da so 

otroci majhni, to še ne pomeni, da ne zmorejo določenih stvari (Kobe, 2015). 

 

Pokažimo otrokom, da je bonton več kot skupek pravil, s katerimi bi jim starši radi 

»težili«. Spoznati morajo, da je v današnjem svetu vedno zaželeno in spoštovano takšno 

obnašanje, da gre za oliko, pravila spodobnega vedenja, ki veljajo v določenem okolju. 

Najlažje si jih bodo zapomnili in usvojili med odraščanjem, a tudi učitelji lahko pri vzgoji 

pomembno pripomoremo. Otroci bodo videli pozitivne odzive okolice na njihovo primerno 

vedenje. Pomembno je, da smo v zvezi s tem do otrok zahtevni. Olika je osnova socialnih 

veščin, zato otroka ne prosimo, ampak zahtevamo. Seveda pa se najprej poglejmo v 

ogledalo, da preverimo, kakšnem zgled smo jim (Kobe, 2015). 

 

3.3 Bonton v šoli 

Prijaznost, spoštljivost in prevzemanje odgovornosti so naša glavna vodila v medsebojnih 

odnosih. Trudimo se, da z vsemi gojimo dobre odnose in si med seboj pomagamo. Spore  

rešujemo na miren način. Učenci pazijo na primerno vedenje in govorjenje, znajo 

pozdraviti, se zahvaliti, se opravičiti ter ne uporabljajo kletvic in neprimernih izrazov. 

Učenci v šoli odrasle vikajo in se do njih spoštljivo vedejo (Dežman, 2013).                        
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Splošna in specifična pravila v šoli so bila navedena že v poglavju o pravilih v šoli, zato 

bom na tem mestu navedla le nekatera, ki v poglavju o pravilih v šoli niso posebej 

izpostavljena (Dežman, 2013):  

 ne skačemo v besedo (dvignemo roko, če imamo vprašanje ali želimo nekaj povedati); 

 smo vljudni in spoštljivi, tako do učiteljev in učiteljic kot tudi do sošolcev; 

 pazimo, da se ne poškodujemo ali da ne poškodujemo drugih; 

 če zamudimo, se opravičimo in povemo razlog zamude; 

 pri malici in kosilu se ne igramo s hrano.  

 

Šolski bonton se navezuje tudi na upoštevanje pravil izven šolskega prostora, kadar se 

izvaja neka dejavnost v okviru šolskega urnika. Tako je recimo ob obisku kulturnih 

ustanov, kot so kino, gledališče ali muzej. Vedno znova je potrebno obnavljati pravila 

vedenja, kadar se obišče kakšno kulturno ustanovo, saj učenci radi pozabijo, kako se je 

potrebno vesti. Tako jih opomnimo na mirno sedenje in tiho govorjenje ter zbrano 

poslušanje in ogled. Preprečiti je potrebno tudi morebitne opazke in žvižganje, saj motijo 

potek ogleda. Bolj ko otroke navajamo na podobne dogodke, bolj primerno se bodo znali 

vesti in družba jih bo sprejela, saj sledijo njenim zgledom (Dežman, 2013).                          
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4 MORALNI RAZVOJ 

 

»Vzgajati le človekov razum, ne pa morale, pomeni vzgajati grožnjo družbi.« 

Theodore Roosevelt 

                                                                                                              (Misli vzgoji, 2007) 

 

Morala je povezana s sklopom principov in idealov, ki se nanašajo na odnose z drugimi 

ljudmi. Za preživetje posameznika in družbe je nujno, da obstajajo pravila in standardi o 

odnosih med ljudmi, ki določajo, katera vedenja so zaželena, katera nezaželena in katera 

prepovedana. Moralni standardi  so lahko v različnih kulturah tudi različni. Bistvo 

moralnosti je ponotranjenje teh standardov in pravil, ki tako postanejo notranji etični 

principi posameznika. Funkcija moralnosti je, da pomaga regulirati socialne odnose in da 

nudi posamezniku orientacijo za delovanje v kulturi oziroma socialni skupini, ki ji pripada  

(Lefrancois, 1990). 

 

Znanstveniki se trudijo najti odgovor na vprašanje: »Kako se v otrocih razvije občutek za 

prav ali narobe?« Vsi bi se lahko strinjali, da se to zgodi zaradi kombinacije sočasnega 

delovanja »glave in srca«. S tem, ko poznamo dobro, živimo in ljubimo vse, kar je prav, ter 

tudi delamo dobro. Vse to zahteva naše kognitivne in čustvene komponente. Dojenčki že 

zelo zgodaj razvijejo občutek empatije ter kaj je prav in kaj narobe in za njih se to vse zdi 

naravno. Imajo vgrajeno zmogljivost za prepoznavanje potreb drugih oseb in se nanje tudi 

odzivajo, saj znajo potolažiti druge v stiski. Razvoj empatije ima veliko opraviti s tem, 

kako otroci doživljajo čustva in kako se ljudje odzivajo nanje, saj empatija ni avtomatska. 

Če je otrok žalosten in namesto objema dobi le trdosrčen odziv, ali če je otrok osamljen in 

ga le še bolj odrivajo od sebe, potem izgubi svojo naravno empatijo. Otroci, ki kažejo 

visoko stopnjo empatije, običajno postanejo manj sočutni že po šestih mesecih, če živijo v 

domovih, napolnjenimi s konflikti, in če se le redko počutijo ljubljene. Ob tem občutijo 

sram in slabo vest, ki je prirojen občutek, ko se otrok odloča med prav in narobe, še 

posebno, če s tem prizadene osebe, ki so mu blizu. Če otrok ne bi imel nikogar, ki ga ima 

rad, potem se ne bi nikoli naučil, kaj je prav in kaj narobe, saj nas najbolje to naučijo ravno 

naši najbližji, katerih odobravanje otrok potrebuje (Begley in Kalb, 2000). 
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Pogosto je lahko moralno, da ne naredimo tistega, kar so nam ukazali, in morda v nobenem 

primeru ni moralno, da zgolj naredimo, kot so nam ukazali. V tem pogledu je bila večina 

moralnih filozofov v preteklosti mnenja, da je moralno ravnanje neka vrsta razumskega 

delovanja: je namreč dejanje, ki ga storimo na podlagi dobrih moralnih razlogov. 

Najvplivnejša predstavnica moralne vzgoje sodobnega časa – kognitivna razvojna teorija 

ameriškega psihologa Lawrencea Kohlberga – sledi Kantu in Piagetu s tem, da 

predpostavlja, da je moralna rast postopen razvoj razumskih zmožnosti za načelen moralni 

premislek in odločanje. Vendar pa je ena od težav pri pretiranem osredotočanju na razvoj 

moralnega razmišljanja, da le-to zanemarja temelj moralnega ravnanja ob želji ali v afektu. 

Človek lahko razumsko pride do pravilnih moralnih zaključkov, pa vendar še vedno nekaj 

naredi narobe, ker so njegove želje v nasprotju z razumskim premislekom. Zato 

zagovorniki ameriške »vzgoje osebnosti« (kot npr. Thomas Lickona) poudarjajo pomen 

moralnega treninga osebnosti (da bi premagali napačne želje), »etiki nege« (kot npr. Nel 

Noddings) pa zagovarjajo moralno-vzgojni primat pravega vpliva (moralno usmerjene 

želje). Sodobni moralni filozofi pa so oživili tudi Aristotelovo pojmovanje etike, 

osredotočeno na nabor vrlin ali osebnostnih značilnosti, kot so poštenost, samokontrola, 

pogum in pravičnost. Vse te vrednote vključujejo: prvič, pridobljeno nagnjenje k dobremu 

ravnanju; drugič, pravilno urejena moralna čustva ali občutke; tretjič, sposobnost za 

moralni razmislek, ki ga Aristotel imenuje phonesis ali zdrava pamet. Medtem ko temeljni 

moralni čut in ravnanje vzgajamo z zgodnjo vajo in zgledom, učinkovita moralna presoja 

in zdrav premislek prideta nekoliko kasneje, z nabiranjem ustreznih življenjskih izkušenj 

(Carr, 2013). 

 

Nekateri (npr. Turiel in Tisack, 1988, v: Lefrancois, 1990) menijo, da se moralna pravila 

razlikujejo od socialno konvencionalnih pravil. Socialno konvencionalna pravila se 

nanašajo na pravila obnašanja v določeni družbi: npr. pravila vedenja pri jedi, oblačenju, 

pravila komuniciranja (zahvaljevanje, pozdravljanje,…). Gre torej za navade in pravila, ki 

so lahko od kulture do kulture zelo različna in se jih posameznik nauči že relativno zgodaj 

v razvoju. Moralna pravila pa zadevajo pravice drugih ljudi, kot so npr. vrednost življenja, 

poškodovanje drugega ali odtujitev tuje lastnine, zaupanje in odgovornost do drugih. Tudi 

ta pravila zmorejo upoštevati že majhni otroci, vendar se po njih ravnajo predvsem zato, da 

bi se izognili neodobravanju ali kazni s strani pomembnih odraslih, šele pozneje pride do 

njihovega ponotranjenja, ki je bistvena značilnost moralnosti (Lefrancois, 1990). 
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Psihologije ne zanima presojanje, ali je neko vedenje dobro ali slabo, ampak raziskuje in 

ugotavlja, na osnovi katerih psiholoških procesov se posameznikov odnos, sodbe in 

vedenje do soljudi v procesu razvoja spreminjajo, kako doživljajo svojo moralnost in kako 

lahko vplivamo na dinamiko moralnega razvoja  (Zupančič, 1991, 17). Thomas (1996)  

pravi, da psihologijo kot vedo zanima moralni razvoj, ki ga lahko definiramo kot proces, v 

katerem posameznik osvoji (ponotranji) družbeno sprejete standarde o pravilnem oziroma 

napačnem ravnanju v družbi. Moralni razvoj najpogosteje pojmujemo kot enega od 

aspektov socializacije, ki v najširšem smislu predstavlja proces, v katerem se otroci naučijo 

prilagajanja kulturi, v kateri odraščajo. 

 

Lefrancois (1990) pravi, da se psihološko raziskovanje osredotoča na tri osnovne 

komponente moralnosti: 

 emocionalno, npr. občutek krivde (psihoanaliza), 

 kognitivno, ki vsebuje prepoznavanje moralnih problemov, moralne sodbe in vrednote 

ter razumevanje pravil (Piaget, Kohlberg), 

 vedenjsko, to je ravnanje posameznika v situacijah, ki zahtevajo moralno odločanje 

(teorije socialnega učenja, Gilliganova). 

 

V življenjskih situacijah, ki od nas zahtevajo moralno presojanje in vedenje, so prisotne 

vse tri komponente. Od naših moralnih vrednot, socialne občutljivosti in kognitivne 

zrelosti je odvisno, kako bomo presodili določeno situacijo. Na osnovi te presoje potem 

ravnamo, čeprav ne nujno vedno v skladu z osebnimi moralnimi standardi. V primeru, da 

ravnamo v skladu z lastnimi moralnimi standardi, to sproža pozitivna čustva 

(samospoštovanje), v nasprotnem primeru pa doživljamo negativna čustva (občutki krivde) 

(Lefrancois, 1990). Vprašanja, kot so, ali naj v danem trenutku povem resnico ali ne, ali 

naj pomagam človeku v stiski, so vprašanja, ki spremljajo naš vsakdan. Gre za moralne 

dileme, kako nanje poiskati odgovore, je del moralne vzgoje. Naloga moralne vzgoje v 

sodobnem času ni vsiljevanje vnaprej določenih odgovorov v okviru natančno določenih 

moralnih pravil in vrednot, temveč seznanjanje z različnimi vrednotami in spodbujanje 

moralnega razsojanja in delovanja. Cilj moralne vzgoje je oblikovanje samostojnega 

posameznika, ki je sposoben in pripravljen iskati različne oblike konstruktivnega sobivanja 

med ljudmi (Peček Čuk in Lesar, 2009). 
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Etika 

Beseda etika izvira iz stare grščine (gr. ethos = navada, običaj, šega, ravnanje glede na 

dobro in zlo). Etika je filozofski nauk o naravnosti, o dobrem in zlu. Razumemo jo lahko 

kot filozofsko disciplino, ki raziskuje temeljne kriterije moralnega vrednotenja, pa tudi 

splošno utemeljitev in izvor morale, je skupek moralnih principov. Etika je filozofska 

disciplina, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in ravnanja z vidika dobrega in 

zlega, moralnega in nemoralnega Pomen se je opiral na naravno danost, na zakone, ki niso 

kje zapisani, saj so večni in vgrajeni v človekovo notranjost, v zavest in vest. Grki so jih 

pripisovali bogovom, ki zato zapovedujejo človeku, naj ravna etično in služi dobremu. Po 

taki etiki je ravnala Sofoklejeva junakinja Antigona, ki je od strica Kreona zahtevala, da 

pokoplje oba njena mrtva brata, čeprav je eden bil sovražnik domovine, a drugi jo je branil. 

Rajši je žrtvovala svoje življenje, kot da bi se odrekla tej etični zahtevi (Hočevar, 2015). 

Znanje in vrednote sta razvojna temelja sodobne družbe. Na vrednotah temeljita etika in 

morala človeške civilizacije. Stabilna demokratična družba prihodnosti ni mogoča brez 

večjih naporov in prizadevanja na področju vrednot, morale in etike. Etika je filozofska 

disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo. 

Morala vrednoti in usmerja medsebojne odnose glede na pojmovanje dobrega in slabega 

(Rejc, 2013).  

 

Vrste etik (Peček Čuk in Lesar, 2009):  

 etika pravičnosti; 

 etika skrbi; 

 komunitarijanska etika. 

 

Etika pravičnosti izpostavlja razdelitev družbenih dobrin po načelu poštenosti, ki vsakemu 

posamezniku zagotavlja enake pravice temeljnih svoboščin, hkrati pa posebej zavaruje 

šibkejšega. J. Rawls pravi, »da je pravičnost potrebno razumeti z vidika, kako glavne 

družbene institucije razdeljujejo temeljne človekove pravice in dolžnosti«, in da je zato 

potrebno pravičnost razumeti kot temeljno vrlino družbenih institucij. Temeljne značilnosti 

etike skrbi so izpostavljene primarnosti odnosa in skrbi za sočloveka, odgovornost do sebe 

in drugih, kar za šolo pomeni, da je dolžna skrbeti za skrbne učitelje in učencem dati 

možnost, da se izkustveno naučijo skrbeti za sočloveka. Učenci so tako objekt (tisti, za 

kogar se skrbi) kot tudi subjekt (tisti, ki skrbi za druge) skrbi. Dejavnosti, s katerimi učenci 

pomagajo drugim, po tem prepričanju vplivajo na razvoj njihovih empatičnih zmožnosti 
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potopiti se v položaj drugega, sočutja in spoštljivosti. Komunitarijanska etika postavlja v 

ospredje prepoznavanje skupnih vrednot konkretne kulture, družbe, institucije in socialne 

skupine ter značilnosti posameznika kot pripadnika skupnosti (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

   

Slika 1: Praktična in teoretična etika (Peček Čuk in Lesar, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Moralno vedenje v predšolskem obdobju 

Začetki moralnega vedenja pri otroku se začnejo kazati v predšolskem obdobju, kjer je 

otrok predvsem sposoben takšnega ravnanja, ki se sklada s predstavami odraslih o dobrem 

in primernem ravnanju. V tem smislu lahko oblikuje celo prve sodbe o dejanjih – svojih 

lastnih in dejanjih drugih ljudi. Na splošno pa velja, da je v tem obdobju otrok usmerjen 

pretežno nase, na svoje lastne potrebe. Kadar v svojem vedenju upošteva želje, interese, 

potrebe drugih ali pa se ravna po pravilih, ki jih zagovarjajo drugi, počne to zato, ker meni, 

PRAKTIČNA 

ETIKA 

(moralne sodbe) 

TEORETIČNA 

ETIKA 

(sodbe o morali) 

Normativne moralne 

teorije 

Teorije o pravilnem in 

napačnem ravnanju, o 

dobrih in slabih stvareh, 

o vrlinah in krepostih 

Uporabna etika: 

 medicinska etika; 

 poslovna etika; 

 medijska etika; 

 etika vojne in miru; 

 etika športa. 

 moralna ontologija; 

 moralna epistemologija; 

 moralna metodologija; 

 moralna semantika; 

 moralna psihologija. 

 

Konsekvencializem 

oz. utilitarizem   

(etika posledic in 

koristi): »Vedno 

stori to, kar bo 

najbolj povečalo 

srečo kar  največjega    

števila ljudi.« 

Dentološka etika (etika 

načel, pravil oz. dolžnosti): 

»Stori to, kar ti veleva  

dolžnost oz. predpisuje 

ustrezno veljavno moralno 

načelo.« 

Etika vrlin (etike vrlin,    

kreposti, zgledov, idealov): 

»Bodi pogumen, 

potrpežljiv, prizanesljiv,…«  
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da je to dobro zanj samega. Moralne norme odraslih upošteva zato, ker se boji kaznovanja 

ali pa ker bi po tej poti zadovoljil potrebo po pohvali in nagradi. Če ugotovi, da lahko brez 

neprijetnih posledic svoje potrebe zadovolji na način, ki ni v skladu z normami odraslih, bo 

to tudi storil. On sam je središče sveta in se prilagodi, ko uvidi, da je to potrebno. V 

prisotnosti odraslih se vede tako, kot od njega zahtevajo, ko pa ne čuti neposrednega 

nadzora, ravna po svoje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

Marjanovič Umek in Zupančič (2009) prav tako pravita, da otrok začne moralno soditi o 

pojavih in ljudeh okoli sebe nekje po tretjem letu starosti. Seveda je to še zelo preprosto 

presojanje, ki se ne more opreti na lastna stališča ali prepričanja. Ker otrok pri tej starosti 

že prepoznava nekakšne stalnosti v tem, kako se na pojave in osebe odzivajo odrasli ljudje, 

zna presoditi, ali je neko dejanje pravilno ali nepravilno. Te sodbe so povsem 

nesamostojne. Otrok v socialnih stikih v tej starosti že pridobi toliko izkušenj, da zna 

nekako posnemati presojo odraslih, vendar pa je njegovo razumevanje drugačno kot pri 

odraslem človeku ali starejšem otroku. Vedenjska pravila doživlja togo, kot nekaj 

nespremenljivega. Čuti obvezo in celo nekakšno potrebo po tem, da se podreja zahtevam 

odraslih in spoštuje njihova pravila. Ko se otrok odloča o tem, ali bo spoštoval pravila ali 

pa jih bo kršil, ne razmišlja o morebitnih interesih in željah drugih ljudi, kajti sposobnosti 

za vživljanje v položaj drugih oseb še nima. Predvsem se želi izogniti težavam ali pa si 

prislužiti nagrado. V dejanju, za katerega se odloča, najde takšno ali drugačno fizično 

razsežnost; tako razmišlja o »velikosti« laži, fizičnem obsegu dejanja, »velikosti« škode in 

podobnem. Na koncu predšolskega obdobja se prične pojavljati naslednja, višja oblika 

moralnega presojanja. Otrok meni, da je neko dejanje pravilno, kadar zadovoljuje lastne 

potrebe, včasih tudi potrebe drugih. Ker že lahko zasleduje dolgoročnejšo korist, se je 

spodoben bolje prilagajati. Lažje se nečemu odreče, čeprav ga tisto mika.  

 

Cohen (2002) pove, da starši veliko pripomorejo, tako s spodbudo kot zavračanjem, da se 

pri otroku razvije občutek za moralo in vrednote. Psihologi menijo, da starši niso 

pomembni samo kot vzorniki, ampak se morajo zavedati tudi otrokovega dojemanja sveta 

pri različnih starostih in na njih znati pravilno reagirati. Dolžni negovati te nagone enako, 

kot bi negovali njihove dosežke in razvoj na glasbenem ali športnem področju. Starši imajo 

zaradi tega lahko občutek, da nimajo nobenega vpliva na to, kako in v koga se njihov otrok 

razvije. Študije so pokazale, da so starši tisti, ki imajo najpomembnejši vpliv na otrokov 

razvoj. Mladostniki raje sledijo svoji vesti, kot pa da bi se vdali pritiskom vrstnikov, ki so 
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odraščali v avtoritarnih domovih, kjer so pravila določena brez pojasnila, ali tistim, ki so 

odraščali v permisivnih domovih. Kako starši razložijo pravila, je odvisno od starosti 

otroka. Večina odraslih predvideva, da otroci vidijo, kaj je prav in kaj narobe, enako kot 

odrasli, toda, kar se obravnava kot slabo vedenje odraslega, ni nujno slabo tudi v otrokovih 

očeh. Na primer, majhen otrok ne pozna razlike med fantazijsko lažjo v pravljici in 

resnično lažjo, medtem ko starejši otroci, stari 5 let in več, to razliko prepoznajo. Zametki 

moralnih vrednost pri otrocih izhajajo iz čustvenega področja in ne intelektualnega. Taki 

sta krivda in empatija, ki sta opazni v zgodnejših letih razvoja, in se, če se pravilno 

usmerjata, kasneje razvijeta v vest. 

 

Psihološko razumevanje moralnega razvoja je precej zapleteno in je stalno aktualno. Na 

primer, desetletja raziskav dopuščajo le malo dvoma, da se empatija – sposobnost za 

prevzemanje zornega kota druge osebe ali sočutje – razvija naravno v prvih letih življenja. 

Starši to vedo iz občasnega opazovanja. Tudi dojenčki kažejo znake stresa, ko se drug 

otrok poškoduje ali je razburjen in v trenutku se v njih ustvari občutek empatije, ki se kaže 

tako, da ponudijo igračo otroku v stiski. Večina psihologov, ki preučuje empatijo, 

predpostavlja, da je osnovno znanje biološkega izvora ustvarjeno hkrati z zaupanjem, 

katerega nosilec je mati. Naloga staršev ni toliko stvar poučevanja empatije, ampak pustiti, 

da se razplete in ustvari po naravni poti. Empatija je temelj človeške morale, čustvene 

spretnosti, potrebne za nastanek vseh drugih moralnih čustev (sramu, krivde, ponosa, itd.). 

Skoraj vsake oblike moralnega vedenja, od opravljanja gospodinjskih opravil do pomoči 

drugemu v nesreči, si ni mogoče predstavljati brez empatije. In to ni dovolj, da se razvije 

prava moralnost. Drugi ključni gradnik moralnosti je samodisciplina, s pomočjo katere se 

moralo neguje in se s tem poskrbi, da se razvija v pravo smer (Herbert in Missy, 1996). 

 

Večina staršev se ponavadi odloči za enega od treh splošnih stilov vzgoje. Vsak stil je 

drugačna kombinacija treh temeljnih dejavnikov (Herbert in Missy, 1996): 

 sprejemanje in toplota proti zavrnitvi;  

 trdnost proti prizanesljivosti; 

 spoštovanje avtonomije proti kontroli.  

 

Herbert in Missy (1996) menita, da je od staršev odvisno, kako združujejo te lastnosti, saj s 

tem otroku pošiljajo zelo različna sporočila, ki jih otrok sčasoma ponotranji. Rezultat vseh 

dejavnikov je razvoj določenih značajskih lastnosti, kot so: samospoštovanje, 
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samokontrola, socialna kompetenca in odgovornost. Študije so pokazale, da starši, ki so 

bolj topli in sprejemljivi za spremembe pri svojem otroku ter trdni pri disciplini ter 

določanju pravil, ustvarijo bolj zdrave otroke. Psihologi poudarjajo pomen ponotranjenja 

vrednot pri mlajših otrocih, torej absorbiranje nekih standardov, ki se nato uporabljajo v 

različnih časih, krajih in situacijah. Trdijo tudi, da bi morali najstniki iti skozi drugo fazo 

ponotranjenja, da bi lahko postali skrbni odrasli. Tako kot majhni otroci absorbirajo in 

povežejo osnovno razumevanje prijaznosti in skrbi, ko opazujejo odrasle, tako morajo biti 

mladostniki priča bolj raznovrstni paleti skrbi, da absorbirajo zgodbe odraslih, ki so polne 

velikodušnosti in odrekanj (Herbert in Missy, 1996). 

 

4.1.1  Teorije procesa moralnega razvoja  

 

Psihoanaliza  

Psihoanalitiki (S. Freud) in »novi analitiki« (M. Klein, J. Loevinger, E. Erikson) pojmujejo 

otroka kot nagonsko bitje, ki se mora v toku svojega razvoja prilagoditi zahtevam družbe 

in se »socializirati«. Po njihovem mnenju otrok družbenih norm ne doživlja vedno kot 

zunanji pritisk, kot nekaj, kar bi mu starši in drugi odrasli proti njegovi volji vsiljevali. 

Vedenjska  pravila in družbene norme otrok pogosto prostovoljno prevzema od staršev in 

drugih odraslih, kasneje od učiteljev in od vrstnikov. V toku razvoja se ta pravila in norme 

spremenijo v notranja vodila otrokovega ravnanja, kar pomeni, da jih otrok upošteva tudi 

tedaj, ko so starši in drugi odrasli odsotni. Ta vodila sestavljajo tisto izmed treh razsežnosti 

človekove osebnosti, ki jo psihoanalitiki imenujejo »nadjaz« ali »suprego«. Slednji naj bi 

se začel razvijati kot samostojna osebnostna sestavina med petim in šestim letom starosti 

kot posledica močnega istovetenja s starši nasprotnega spola. Psihoanaliza vidi izhodišče 

moralnega razvoja v tem, da obstaja med otrokovimi potrebami in zahtevami družbenega 

okolja večje ali manjše nasprotje. Na nastanek nasprotja vplivajo najprej omejitve, ki jih 

postavljajo starši, saj so le-ti najožje otrokovo družbeno okolje. Zahteve, ki jih v dobi 

zgodnjega otroštva postavljajo otroku, so s stališča spontanega, nagonskega zadovoljevanja 

potreb motnje, omejitve. Na te prve omejitve odgovori otrok najprej s sovražnostjo do 

staršev, vendar to negativno čustvo – zaradi strahu in zaskrbljenosti zaradi možne izgube 

starševske ljubezni – hitro odrine v območje nezavednega. Nasledek teh dogodkov v 

otrokovi duševnosti je, da otrok pričenja svoje vedenje nadzorovati skladno z zahtevami 

svojih staršev ter posnemati pričakovane in želene vedenjske vzorce. Pravila in vzorce 

vedenja otrok sčasoma ponotranji, se pravi, jih sprejme za del svoje osebnosti, tako da 
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delujejo tudi tedaj, ko odrasle osebe otrokovega ravnanja neposredno ne nadzorujejo 

(Zupančič in Justin, 1991). 

 

Spoznavna (kognitivna) psihologija 

Predstavniki druge skupine psiholoških teorij o moralnem razvoju otroka (J. Piaget,              

L. Kolberg, A. Colby, W. Damon) se zanimajo predvsem za vprašanje, v kakšnem 

razmerju je moralni razvoj s spoznavnim razvojem otroka. Drugače povedano, moralni 

razvoj tolmačijo kot zavestno spoznavanje in sprejemanje moralnih norm. Moralno dejanje 

jim pomeni nasledek otrokove razumske presoje o pravilnosti ali nepravilnosti neke 

dejavnosti. Podlago moralnega razvoja vidijo torej v razvoju otrokovih spoznavnih 

sposobnosti. Posameznik naj bi se vedel nemoralno predvsem zato, ker ne razume vseh 

vidikov in razsežnosti položaja, v katerem deluje, ali pa morda ni sposoben predvideti vseh 

možnih posledic dejanja, se vživeti v položaj in stališče drugih prizadetih oseb. 

Predstavnikom te smeri v psihologiji je jasno, da spoznavni proces sam po sebi ne zadošča 

za to, da bi otrokova dejanja resnično pričeli voditi moralni nagibi. Otrok mora razpolagati 

tudi z zadostno količino in raznolikostjo socialnih izkušenj. Hkrati ni vseeno, za kakšno 

vrsto izkušenj gre. Izkušnje, ki jih otrok pridobiva v podrejenem položaju – takrat ko imajo 

odrasli do njega  neenakopraven, avtoritaren, pretirano pokroviteljski odnos – lahko 

zavrejo proces moralnega razvoja. Vendar pa na splošno velja, da vsebina medosebnih 

izkušenj sama po sebi ne vpliva zaviralno, pomembna je predvsem oblika, zgradba teh 

izkušenj. S stališča omenjene psihološke teorije bi lahko celo zatrdili, da ni toliko 

pomembno, kakšne vsebine vedenja,   kakšne vrednote in norme otrok srečuje v svojem 

okolju, kot je pomembno to, kako razume njihovo vsebino (Zupančič in Justin, 1991). 

Jean Piaget (1896–1980) je bil prvi sodobni raziskovalec, ki je opisal faze otrokovega 

moralnega razvoja. V svoji knjigi "Moralna sodba otroka" je leta 1932 opisal tri faze 

otroštva, od 5. do 12. leta. Prva faza se imenuje moralna omejitev, kjer otroci sprejmejo 

pravila odraslega kot nekaj brezpogojnega in dokončnega. Druga faza se imenuje moralno 

sodelovanje, kjer otrok pojmuje moralnost kot nekaj enakopravnega (primer: On je dobil 

novo igračo, želim jo imeti tudi jaz). Tretja faza je na višji ravni otrokovega dojemanja, saj 

vidijo kompleksnost v moralnih situacijah in razumejo olajševalne okoliščine, kjer enakost 

ni nujno pravična (primer: On je dobil novo igračo, jaz pa sem dobil vstopnice za hokejsko 

tekmo. Vsak je dobil nekaj, ampak ni enako, vendar sem s tem zadovoljen). V preteklih 

letih so vzgojitelji v Ameriki uporabljali te teorije za vzpostavitev novih učnih načrtov v 

šolah po vsej državi, ki poudarjajo moralni razvoj. Ustanovili so zasebni vrtec, kjer je 
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vzgojitelj le vodnik oz. spremljevalec in ne absolutna avtoriteta. Cilj učnega načrta je, da 

otroci razmišljajo o tem, zakaj so sprejeli nekatere ukrepe, in kjer razmišljajo o posledicah. 

Na primer, če se otroka igrata igro in eden želi spremeniti pravila, bi moral učitelj vprašati 

drugega otroka, če je tako res v redu. Tako so prišli do spoznanja, da se moralni razvoj 

najbolje pokaže in razvije, če otrok živi v okolju, kjer sta poštenost in pravičnost način 

življenja (Cohen, 2002). 

 

Tabela 1: Piagetov opis razumevanja in upoštevanja pravil pri igri (Lefrancois, 1990) 

 

Zagovorniki teorije učenja 

V tretji skupini psihologov, ki se ukvarjajo z moralnim razvojem otroka, pa najdemo       

zagovornike tako imenovane teorije učenja in glavni predstavnik je A. Bandura. Ti pravijo, 

da je otrok nepopisan list in kot takšen skoraj neskončno prilagodljiv. V kakšno osebnost 

se bo razvil, je odvisno od tega, česa se bo v letih odraščanja naučil. Tudi razvoj moralnega 

vedenja naj bi bil potemtakem povezan predvsem s tem, da otrok v svoji dejavnosti 

posnema druge, da je nagrajen in kaznovan. Zagovorniki takšnih pogledov na moralni 

razvoj poudarjajo vlogo vzgojnega nadzorovanja, načrtnega in sistematičnega vedenjskega 

usmerjanja, ki naj bi bila naloga staršev in drugih vzgojiteljev (vzgojitelji v vzgojno-

izobraževalnih organizacijah, učitelji v šolah itd.). Celo družba v najširšem smislu naj bi 

otrokom po eni strani ponujala vedenjske vzore, modele, po drugi strani pa naj bi bilo vse 

dogajanje v družbi tudi izvor pozitivnega ali negativnega podkrepljevanja otrokovega 

ravnanja. V ožjem otrokovem okolju veljajo kot oblike pozitivnega podkrepljevanja 

pohvale, nasmeh, objem, pozornost, darilo in podobno, oblike negativnega podkrepljevanja 

pa osamitev, telesna kazen, odtegnitev pozornosti ali naklonjenosti. Vedenjske modele naj 

bi otrok našel v dejanskem vedenju ljudi ali pa v govornih, likovnih, filmskih in drugih 

opisih tega, kako se mora in kako se sme obnašati (Zupančič in Justin, 1991). 

Starost Razumevanje pravil Upoštevanje pravil 

Do 3. leta Ne razume pravil. Ne upošteva pravil. 

Do 8. leta Pravila so nespremenljiva. Krši in spreminja pravila. 

Do 11. leta Razume socialno naravo  

(spremenljivost) pravil. 

Se rigidno drži pravil. 

Do 12. leta Povsem razume pravila. Je zmožen na osnovi skupnega dogovora 

spreminjati pravila. 
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Moralno presojanje pri predšolskih otrocih 

Zupančič in Justin (1991) na kratko povzameta nekatere značilnosti moralnega presojanja 

predšolskega otroka. Pravita, da je otrok tedaj na heteronomni oz. nesamostojni stopnji 

moralnosti, kjer v svojih sodbah ni avtonomen (samostojen in avtonomen). Zanj je značilen 

nekakšen moralni realizem. To pomeni, da se otrok podreja avtoritetam, izogiba kazni, 

vedenjska pravila pa doživlja kot nekaj nespremenljivega, kot nekaj, kar je postavljeno 

enkrat in za zmerom za vse ljudi enako. Sam se ne čuti sposobnega, da bi razsojal o 

dejanjih in pojavih. Avtoritete, ki se jim pušča voditi, doživlja čustveno, ne razumsko. To 

pomeni, da za neko sankcijo, ki jo izvrši avtoriteta, ne išče razumskih razlogov, temveč jo 

dojema kot samoumevno posledico tega, da je nekdo kršil pravila. Otrok je zaradi svoje 

nesposobnosti, da bi živel samostojno, povsem odvisen od staršev. Otrok lahko pozna vrsto 

pravil, ki govorijo o tem, kako se vesti v določeni situaciji, vendar bo pod vplivom 

trenutnih čustev ali socialnih vzgibov lahko ravnal drugače. Otroci pogosto zelo dobro 

vedo, kaj je prav in kaj narobe, le uskladiti še ne znajo teh spoznanj s svojimi trenutnimi 

željami in motivi. Šolski otrok ima že zelo dobro razvito sposobnost, da posamezna pravila 

v svojem pojmovnem in predstavnem svetu povezuje s splošnima pojmoma dobrega in 

slabega.  

  

4.2 Moralno presojanje pri šolskih otrocih  

Otroci ob vstopu v šolo 

Ko otroci vstopijo v šolo, se na področju moralnega presojanja dogajajo pomembne 

spremembe. Otroci niso več povsem podrejeni avtoritetam. Večinoma so še zmerom 

ubogljivi (eni bolj kot drugi), vendar se pod to ubogljivostjo že kažejo znaki, da skuša 

otrok oblikovati lastno stališče do moralnega ali socialnega vprašanja. Ko razmišlja o 

posledicah svojih dejanj, ga ne skrbi samo to, kaj bodo porekli starši, temveč tehta 

posledice tudi z drugih vidikov: zanima ga, kako prizadeva druge ljudi, kako bo prispeval k 

predstavi, ki jo imajo drugi ljudje o njem. Osemletnik tako postaja socialno bitje v ožjem 

pomenu besede. Pri njem se začne razvijati nekakšna idealna predstava o samem sebi. V 

njej se izraža otrokova želja glede tega, kako naj bi ga videli drugi ljudje. Na to predstavo 

se veže otrokov »jaz«. Če to predstavo kakšno spoznanje ogroža, se poveča otrokova 

agresivnost do okolja. Otrok se pri opravičevanju svojih dejanj pogosteje sklicuje na 

okoliščine. To je že korak, da je sposoben presojati o dejanjih, ne le po njegovih 

neposrednih posledicah, temveč tudi po namenu, s katerim je bilo dejanje storjeno. Ko se 

sklicuje na okoliščine, hoče pravzaprav povedati, da je sam imel dober namen, vendar se je 
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zgodilo nekaj, kar mu je preprečilo, da bi ta svoj namen dosegel. Prav tako je za to dobo 

značilno, da se začne spoznavni vidik tesneje povezovati s čustvenim, socialnim in 

praktičnim vidikom. To pomeni, da se otrokovo čustveno in socialno ravnanje postopno 

zbližuje z njegovimi razumskimi spoznanji o tem, kaj je prav in kaj narobe (Pšunder, 

2004). 

 

Prvo triletje otrokovega šolanja 

Pšunder (2004) v knjigi Disciplina v sodobni šoli opredeli obdobje med osmim in devetim 

letom kot obdobje, kjer nekateri otroci začnejo prehajati v stopnjo avtonomne (samostojne) 

moralnosti. Pri tem ni odločilnega pomena le to, da začenjajo vrednotiti dejanja po 

namenih, s katerimi so bila storjena. Ključno vlogo ima prvo, v tej dobi še dokaj nejasno 

spoznanje o tem, da moralna pravila niso nekaj večnega, temveč jih postavljajo ljudje zato, 

da lahko z njihovo pomočjo razumno urejajo svoje vzajemne odnose. Glavna miselna ovira 

otroka v predšolskem obdobju je otrokov egocentrizem oziroma ni zmožen razlikovati 

svoje perspektive (svojih dejavnosti, zaznavanja, mišljenja in doživljanja) od perspektiv 

drugih, kar pomeni, da otrok ne razume, da drugi vidijo določene stvari drugače kot on. Za 

obdobje srednjega otroštva je še vedno značilno, da otroci največkrat storijo neko dejanje 

le zato, ker se želijo izogniti kazni, si prislužiti nagrado ali doseči lastno korist. Ti motivi, 

ki skoraj v celoti vodijo predšolskega otroka, prevladujejo tudi v ravnanju otrok prej 

omenjene starosti. Kakšno vrsto moralne sodbe si bo ustvaril otrok, je odvisno od številnih 

dejavnikov, med drugim od tega, v kakšnem položaju je trenutno, na kakšni stopnji 

spoznavnega razvoja je, katere socialne izkušnje ima itd. Eden od dejavnikov je gotovo 

tudi vrsta vzgoje, ki je je deležen otrok. Pravi, da pri devetih letih se pri otroku okrepi 

želja, da bi svoje ravnanje okrepil s pravili in dogovori, ki veljajo v njegovi okolici. 

Otrokova motivacija je notranja in temelji na otrokovem predvidevanju, kako bo prišel do 

socialne pohvale ali nagrade; nadzor pa prihaja od zunaj, saj se otrok podreja družbenim 

pravilom in ravna tako, kot od njega pričakujejo drugi. Zanj je pomembno biti dober, kajti 

to pomeni imeti dobre namene (spoštovati želje drugih oseb, biti zvest in hvaležen). Razlog 

za takšno pojmovanje in vedenje je tudi v povečani otrokovi potrebi po pripadnosti neki 

skupnosti.  Tedaj je zanj pravilno tisto dejanje, ki naleti na odobravanje okolice. Moralna 

je zanj tista oseba, ki ima moralne vrline. Okoli enajstega leta starosti otrok začenja 

spoštovati pravila in dogovore zaradi njih samih. Neko avtoriteto spoštuje, ker gre za 

avtoriteto. 
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Vloga javne šole v moralnem razvoju otroka 

Pšunder (2004) omeni v svoji knjigi, da se ob natančnejšem pregledu načel in izhodišč 

našega šolskega sistema pokaže, da sta postavljena pojem pravne države in človekovih 

pravic kot njegovo izhodišče, iz tega pa so izpeljani cilji in dolžnosti. Temeljna načela so 

demokratičnost, avtonomnost in enake možnosti za vse. V ciljih osnovnošolskega 

izobraževanja je na več mestih mogoče zaznati, da naš šolski sistem podpira avtonomen 

razvoj posameznikov, skladen z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja. Cilji med 

drugim izrecno izpostavljajo omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z 

njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, spodbujanje skladnega razvoja vsakega 

posameznika, pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, 

učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem ter razvijanjem 

kritične moči razsojanja. 

 

Medveš navaja (Medveš, 2000, v: Pšunder, 2004), da si mora javna šola prizadevati za 

uresničitev treh tradicionalnih ciljev oblikovanja moralne samopodobe učencev, in sicer: 

 kognitivnih (poznavanje), 

 volitivnih (hotenje), 

 akcijskih (ravnanje). 

 

Avtor poudari, da je prvo raven – poznavanje in sposobnost moralne presoje, odločanje 

med različnimi vrednotami v konkretni življenjski situaciji, predvidevanje posledic 

lastnega ravnanja, šola dolžna doseči. Slednje avtor opredeli kot minimalen standard oz. 

prispevek k moralni oblikovanosti posameznega učenca. Pomembno je, da javna šola 

otrokom posreduje intelektualno izkustvo, da mu razvija sposobnost moralnega presojanja 

in ga uči, da svoje afektivno moralno delovanje podreja racionalni moralni presoji. Z 

vidika opredelitve javne šole ter razmerij med vzgojno funkcijo šole in družine je pri 

snovanju vzgojnega koncepta v šoli nujno, da daje šola pri moralnem oblikovanju 

posameznika prednost racionalnim elementom oziroma razvijanju koncepta 

argumentativne morale. Ker pa so cilji moralne vzgoje pomembni tudi v razvijanju čustev, 

volje in ravnanja, se kaže potreba po tem, da šola svojo prvenstveno nalogo na tem 

področju – sistematično razvijanje moralnega presojanja – dopolnjuje z omogočanjem 

pridobivanja konkretnih moralnih izkušenj na temelju učenja ob življenjskih moralnih 

dilemah, s čimer podpira razvoj moralnih čustev, volje in ravnanja. Takšen pristop k 
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moralni vzgoji upošteva vlogo in položaj javne šole, ki temelji na pojmu pravne države in 

izhaja iz človekovih pravic (Pšunder, 2004). 

 

Rejc (2013) meni, da je etika zelo pomembna, predvsem zato, ker so etika in vrednote v 

zadnjem obdobju, predvsem po uvedbi vzgojnih načrtov šole, zopet postale vidni dejavniki 

šolskega procesa. Žal se tega premalo zavedamo. To slabi razvoj slovenske družbe v celoti. 

Problem ni od danes. Ni se pojavil po osamosvojitvi Slovenije leta 1991. Proces se je 

pričel že davno prej. Bolj ko smo prevzemali atribute tehnološko visoko razvitega 

zahodnega sveta, bolj smo izgubljali prave vrednote. Vedno bolj se je pričela ceniti moč 

denarja in lagodnega življenja brez premagovanja naporov, ki jih prinaša vsakdan. Žal je 

vse to le privid. Za pošten uspeh se je vedno treba potruditi. Vrednote, kot so resnica, 

modrost, ljubezen do soljudi in sočutje, so postopoma izgubljale veljavo. Sčasoma smo 

doživeli tudi razpad vrednotnega sistema avtoritet. Med te sodi tudi avtoriteta učiteljev 

oziroma šole. S tem pa smo počasi začeli izgubljati vsi, vsa družba. Šele v zadnjih letih 

smo se pričeli zavedati, da brez ponovne vzpostavitve osnovnih vrednot in brez 

vzpostavitve sistema avtoritet ne bo napredka. Vse to je že precej pred nami spoznal razviti 

svet. V sodobnem svetu se pomena dejavne integracije pravih vrednot močno zavedajo. 

Najuspešnejše in najučinkovitejše so prav tiste organizacije, ki so izoblikovale jasno vizijo, 

utemeljeno na vrednotah. Tudi številne šole imajo svojo vizijo in poslanstvo, utemeljeno 

na vrednotah.  

 

4.3 Kohlbergove stopnje moralnega presojanja v otroštvu 

Lawrence Kohlberg (1927–1987) je bil psiholog in profesor pedagogike, ki se je ukvarjal z 

moralnim razvojem in z razvojem osebnostne identitete in je nadaljeval Piagetove 

raziskave. Na podlagi njegovih ugotovitev je oblikoval svojo teorijo moralnega razvoja, ki 

pomembno vpliva na naše razumevanje o tem, kako se pri človeku razvije moralno 

razsojanje, kakšna je razumska presoja nepravilnosti oziroma pravilnosti dejanj in 

predvsem, kako lahko z vzgojo ta razvoj spodbujamo. Pri oblikovanju teorije o moralnem 

razsojanju se je opiral predvsem na kognitivizem, ki se ukvarja s preučevanjem strukture in 

razvoja miselnih procesov pri posamezniku, pa tudi vpliv teh procesov na posameznikovo 

razumevanje in vedenje. Z vidika teh teorij je namreč človek predvsem bitje, ki spoznava, 

raziskuje in razlaga svet, v katerem živi (Peček in Lesar, 2009). Sestavil je več zgodb z 

moralnimi dilemami, v katerih si nasprotujeta zakon oziroma družbeno pravilo in osebna 
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potreba posameznika. Opredelil je šest stadijev razvoja moralnega presojanja z vidikov: 

razumevanja družbenih norm, pravil, zakonov, razumevanja vzajemnosti medosebnih 

odnosov in razumevanja temeljnih moralnih pojmov, ki naj bi bili v vsaki družbi (npr. 

pravičnost). Stopnja je torej način gledanja na družbene in moralne dogodke (Kompare, 

Stražišar, Vec idr., 2005) 

 

Glede razvoja moralnosti je Thomas (1996) menil, da se resnično moralne sodbe razvijejo 

postopoma z diferenciacijo od drugih vrst sodb. Po njegovem mnenju se moralne sodbe, ki 

izhajajo iz idealov posameznika, razlikujejo od drugih sodb po tem, da so univerzalne in se 

nanašajo na vse situacije. Najvišji nivo moralnosti, ki ga razvijejo le nekateri posamezniki 

proti koncu adolescence, temelji na konceptu pravic posameznika, ki vključuje 

enakopravnost in recipročnost med ljudmi. V svoji doktorski disertaciji je proučeval 

moralno razsojanje dečkov, starih od 10 do 16 let. Metoda, ki jo je pri raziskovanju 

uporabil, so zgodbe z moralno dilemo. Otroke in mladostnike je spraševal, kakšna 

razrešitev dileme je po njihovem mnenju najboljša in zakaj. Odgovore je nato razvrstil v tri 

nivoje oziroma šest stadijev moralnega razsojanja. Pri razvrščanju odgovorov ni bila važna 

vsebina razmišljanja in niti posameznikova odločitev, ampak način moralnega presojanja 

in utemeljevanja odgovorov. Pozneje je s sodelavci raziskoval isti problem tudi pri 

predstavnikih različnih kultur in na osnovi svojega raziskovanja zaključil, da je zaporedje 

stadijev v vseh kulturah stalno (medkulturno neodvisno), vsebina utemeljitev in delež oseb, 

ki dosežejo posamezni stadij, pa so različni med kulturami.  
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Stopnje moralnega presojanja v otroštvu po Kohlbergu so razvidne iz slike 2.  

 

Slika 2: Stopnje moralnega razvoja po Kohlbergu (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009) 
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4.3.1 Predkonvencionalna (predmoralna) raven – predšolski otroci 

Marjanovič Umek in Zupančič (2009) pišeta, da so v obdobju otroštva posamezniki 

predkonvencionalno moralno usmerjeni, presojajo pa pretežno na prvi (obdobje zgodnjega 

otroštva) in drugi stopnji (obdobje srednjega in poznega otroštva). Značilna je za otroke od 

sedmega do desetega leta starosti. Otrokove moralne sodbe so na tej ravni pretežno 

egocentrične in hedonistične, temeljijo predvsem na skrbi za sebe, lastne potrebe in 

interese, na strahu pred telesno in materialno kaznijo ter pričakovanju neke konkretne 

nagrade. Na tej ravni je motivacija za moralna dejanja zunanja, prav tako tudi nadzor nad 

dejanji. To, kar je moralno, določajo zunanji dejavniki, ne pa pravila, ki bi jih posameznik 

ponotranjil. Otrok, ki je v svojem moralnem presojanju usmerjen predkonvencionalno, 

razume moralne dileme kot konflikt potreb, ki jih imajo konkretni posamezni ljudje. Pri 
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reševanju dilem bolj upošteva zahteve tistih oseb, ki imajo več telesne, materialne ali 

družbene moči, ker imajo večjo moč kaznovanja, ali načelo enostavne tržne menjave po 

načelu: » Če ti storiš nekaj zame, bom drugič jaz nekaj storil zate.«  

 

Stopnja poslušnosti in strahu pred kaznijo (Thomas, 1996): je otrokova glediščna točka, 

ki je egocentrična, saj težko razlikuje med lastnimi potrebami in potrebami drugih. 

Njegova moralna presoja sledi družbenim pravilom in normam zaradi strahu pred 

kaznovanjem. V svoji sodbi otrok ugodi po položaju močnejšim in vplivnejšim, ker se boji 

trenutnih neugodnih posledic, ki bi jih zanj utegnilo imeti vedenje, neskladno s temi pravili 

in normami. Kot moralno in pravilno opredeljuje tisto, kar se sklada z zahtevami avtoritet, 

kajti avtoritete imajo moč kaznovanja. Zahteve avtoritet pa otrok praviloma dojema kot 

konkretna, posamezna pravila in prepovedi. Pri tem ne sprejema možnosti, da imajo lahko 

različni ljudje različne poglede na to, kaj je pravilno in kaj napačno. Pravila so »dana od 

zunaj« in jih ljudje ne morejo spreminjati. Otroku na tej stopnji ni mar za interese drugih 

ljudi in še ni sposoben dojeti, da se ti lahko razlikujejo od njegovih. Menijo, da je pravilno 

tisto vedenje, ki je nagrajeno, in napačno tisto, ki je kaznovano s strani avtoritet. 

Upoštevajo pred-vsem posledice vedenja, ne pa namena (intence) tistega, ki je nekaj storil.  

Ne zanima ga, kaj je kršitelj storil, ampak upošteva le, kakšno je dejanje in kakšne so 

neposredne posledice. Otrok verjame v vsepovsod prisotno pravičnost: čeprav ga ni nihče 

videl, verjame, da bo za ta prekršek kaznovan (Kompare, Stražišar, Vec idr., 2005). 

Kako lahko vzgojitelj pospešuje moralno razsojanje na tej stopnji? Lahko otroka spodbuja 

k razmisleku o posledicah njegovih dejanj na bližnje ljudi, da vzbuja empatijo in ga 

spodbudi k iskanju rešitve konkretnih situacij. To doseže tako, da otrok skupaj z njim 

oblikuje skupna pravila in predvidi posledice, ki bodo sledile neprimernemu vedenju. To 

ne zagotavlja, da bo otrok pravila res upošteval (Peček in Lesar, 2009). Marjanovič Umek 

in Zupančič (2009) menita, da na tej stopnji moralnega presojanja otrok odločilni pomen 

presojanja pravilnosti ali napačnosti ravnanja pripisuje materialnim posledicam dejanja, 

količini konkretne škode, ki je bila storjena, pomen kršitve pa ni odvisen od motivov in 

potreb kršitelja. Vedenje, ki mu sledi kazen, je nepravilno ali slabo, vedenje, ki mu sledi 

nagrada, pa pravilno ali dobro. Otroci imajo na tej stopnji težave pri upoštevanju dveh 

glediščnih točk v moralni dilemi. Posledično ne upoštevajo namer kršitelja moralnega 

pravila, temveč se osredotočijo na strah pred avtoriteto in izogibanje kazni. Tako slednje 

razlagajo kot razlog za pravilno vedenje. 
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Instrumentalno relativistična ali naivni hedonizem (Thomas, 1996): otrokova moralna 

glediščna točka ostane konkretna in individualistična, vendar zdaj razume, da imajo ljudje 

različne potrebe in interese, ki pogosto nasprotujejo potrebam in interesom drugih. Interese 

drugih ljudi pa otrok v svoji moralni sodbi upošteva le takrat, ko meni, da je to zanj 

uporabno. Čeprav se otrok na tej stopnji zaveda, da imajo ljudje v moralni dilemi različne 

perspektive, je to njegovo razumevanje sprav še zelo konkretno. Pri presojanju moralnih 

dejanj razlikuje med konkretno škodo in psihosocialno namero. Pri tem lahko upošteva 

motive, na katerih temelji ravnanje ljudi, olajševalne okoliščine, relativnost 

posameznikovih konkretnih želja, potreb, namer. Slednje pa razlaga z gledišča, ki ga 

določa posameznikova korist. V svojih sodbah sicer preseže neposredne pojavne oblike in 

konkretne posledice dejanja, značilne za prvo stopnjo, vendar pri tem razmeroma slabo 

razlikuje med individualnimi potrebami posameznika in moralno pravilnostjo nekega 

dejanja. Moralno je tisto, kar zadovoljuje individualne potrebe ljudi ali kako drugače 

omogoča individualne koristi. Pravičnost otrok na tej stopnji pojmuje kot sistem 

medsebojne izmenjave koristi med konkretnimi posamezniki, tistimi, ki so vpleteni v neko 

konkretno situacijo, in sicer po načelu »Ti meni, jaz tebi«. Meni, da je ravnanje, skladno z 

družbenimi pravili, pomembno zato, ker ljudje s takim načinom ravnanja dosežejo 

individualne cilje. Če ima od drugih ljudi koristi, posameznik upošteva in spoštuje njihove 

potrebe in pravice. Prav tako dojema delovanje drugih ljudi v odnosu do sebe. 

Medčloveški odnosi mu pomenijo nekaj, kar temelji na izmenjavi moči in privilegijev. 

Kompare, Stražišar, Vec idr. (2005) navajajo, da otrok okrog osmega leta že loči obliko in 

posledice dejanja od tega, zakaj je nekdo storil dejanje. Osredotoči se, kaj se z dejanjem 

lahko doseže. Moralnost dejanja presoja glede na to, kaj se z njim doseže, ali lahko neko 

dejanje zadovolji posameznikovo potrebo, pri tem pa lahko spregleda zunanjo obliko 

dejanja in neposredne posledice.  

 

4.3.2 Konvencionalna (dogovorna) raven – šolarji  

Okoli desetega leta starosti v otrokovem moralnem presojanju zasledimo razlage, ki jim 

lahko pripišemo konvencionalno usmerjenost, kjer se otroci postopno približujejo tretji 

stopnji moralnega presojanja, imenovani stopnja medsebojnega ujemanja. Predpogoj za ta 

stadij je otrokova sposobnost, da je zmožen stvari dojemati iz perspektive drugega (Piaget) 

oziroma prevzemati vloge. Posameznik na tej stopnji razvoja stremi k spoštovanju pravil 

predvsem zato, da bo deležen nagrade ali priznanja pomembnih odraslih in socialne 

skupine (družine, vrstnikov,…), ki ji pripada (Thomas, 1996). Tu presojanje temelji na 
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odobravanju drugih, družinskih pričakovanjih, tradicionalnih vrednotah, družbenih zakonih 

in lojalnosti do države. Posameznik že ponotranji pravila in pričakovanja drugih, še 

posebej, če so to avtoritete (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

 

Stopnja medsebojnega ujemanja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009): na 

konvencionalni ravni individualne potrebe za posameznikovo sodbo niso več pomembne 

kot na predkonvencionalni stopnji. Pomembnejša postanejo socialna pričakovanja, pravice 

drugih ljudi, pravila in norme skupine ljudi, predvsem pa posameznikova potreba, da se 

njegovo ravnanje sklada s temi pričakovanji, pravili in normami, da podpira, ohranja in 

zagovarja tisto, kar sprejema večja skupina ljudi. Motivacija za moralna dejanja postaja 

notranja, nadzor pa ostaja zunanji. Posameznik namreč še ne razume družbenega izvora 

pravil, norm in zakonov, izhajajočih iz družbenih dogovorov, ki jih je mogoče soglasno 

spreminjati. Otrokova moralna glediščna točka na tej stopnji moralnega ujemanja po 

Kohlbergu postane sociometrična. Razlikuje namreč med osebnimi potrebami in moralnimi 

normami. V svojih sodbah upošteva predvsem skrb za ugodne medosebne odnose v okviru 

skupine, ki ji pripada (družina, vrstniška skupina, razredna skupnost). Pomembnejše od 

individualnih interesov je zanj soglasje z drugimi, skrb za njihovo dobrobit, interese in 

pričakovanja. Pri presojanju pravilnosti in nepravilnosti nekega dejanja se opira predvsem 

na pojmovanje skupine, ki ji pripada. Če njegova skupina neko dejanje odobrava, potem je 

tako ravnanje pravilo, in obratno, če ga ne odobrava, je napačno. Na tej stopnji še ne 

razlikuje med mnenjem skupine in moralno vrednostjo dejanja. V svojih sodbah o dobrem 

in slabem otrok skuša ugoditi konkretnim drugim ljudem, članom skupine, upoštevati 

njihove zorne kote, interese, mnenja ter v dani situaciji ravnati skladno z njimi. Kot 

moralno osebo pojmuje tisto, ki ima moralne vrline.  

 

V knjigi Moč vzgoje, Peček Čuk in Lesar (2009) to stopnjo imenujeta stopnja 

interpersonalne normativne moralnosti, za katero je značilna usmerjenost k medsebojnemu 

ujemanju, zadostiti pa je potrebno pričakovanjem tistih, ki so nam blizu, in zahtevam, ki so 

vezane na vloge ljudi (sin, mati, oče, učenka,…). V ospredju je zlato pravilo morale: ne 

stori ničesar, kar ne bi želel, da drugi stori tebi. Thomas (1996) pravi, da je za to stopnjo 

značilna usmerjenost k medsebojnemu ujemanju, to je vzajemnim medsebojnim 

pričakovanjem, odnosom in prilagajanju. Otrok na začetku šolanja že upošteva namen 

dejanja oziroma vedenja, rečejo npr.: »Ni mislil nič slabega«. Vendar je njegov kriterij, da 



Razumevanje in interpretacija družbenih pravil pri prvošolcih 
 

Urša Koritnik Stran 40 
 

je pravilno to, kar pomembnim odraslim ugaja oziroma odobravajo, in slabo tisto, česar ne 

odobravajo. 

 

Orientacija k redu, zakonu in avtoriteti (Thomas, 1996): predpogoj za moralno 

razsojanje na tem stadiju je zmožnost abstraktnega mišljenja. Za ta stadij je značilno 

absolutno spoštovanje avtoritet, družbenih pravil, norm, zakonov. Bistveno je podrejanje 

zahtevam socialnega reda, o katerih smislu se posameznik še ne sprašuje ne glede na 

okoliščine. Posameznik slepo sprejema pravila, vrednote in stališča družbenega sistema. 

Ne sprašuje se o smislu zakonov, družbenih norm, saj jih spoštuje tudi, če jih ne razume ali 

se mu zdijo nelogične. Verjame, da družbena pravila vedno koristijo in zaščitijo druge, 

zato bi morali vsi ravnati v skladu z njimi ne glede na okoliščine. Moralno dobro je tisto, 

kar družba pojmuje in sprejema kot pravilno in dobro. Individualni interesi, sočustvovanje 

z drugimi, spoštovanje njihovih potreb in upoštevanje okoliščin ne opravičujejo dejanj, če 

se ne skladajo z obstoječimi družbenimi normami. Le-te veljajo enako za vse ljudi, brez 

izjem (Kompare, Stražišar, Vec idr., 2005). 

 

4.3.3 Postkonvencionalna (avtonomna) raven – odrasli 

Zadnja dva stadija po Kohlbergovih ugotovitvah dosežejo le nekateri odrasli, teh je približ-

no 10 % in imajo pretežno višjo izobrazbo. Razvijejo lastne avtonomne etične principe, ki 

izhajajo iz univerzalnih etičnih načel, vendar so neodvisni od avtoritet in zakonov. 

Posameznik na tem stadiju je sposoben svobodnega, kritičnega in odgovornega moralnega 

razsojanja, ki spoštuje pravice drugega (Thomas, 1996).  

 

Socialni dogovor (Thomas, 1996): posamezniki, ki dosežejo ta stadij, se zavedajo, da 

lahko pravila in zakone s socialnim dogovorom tudi spreminjamo (zavedanje fleksibilnosti 

pravil), pri čemer je potrebno demokratično dogovarjanje in upoštevanje individualnih 

pravic. V utemeljevanju odgovora na zgodbe z moralno dilemo poudarjajo relativnost 

vsake odločitve in splošno družbeno koristnost. Kompare, Stražišar, Vec idr. (2005) v 

knjigi Psihologija: spoznanja in dileme, pišejo, da je bistvo te stopnje, da posameznik 

ugotovi, da so družbena pravila dogovorjena in niso enaka v vseh družbenih skupnostih. 

Potrebno se je držati pravil, ker je to najboljša pot za urejanje medosebnih odnosov. Ve, da 

je družbeni sistem neizogibno potreben, čeprav ne odobrava vseh norm, a jih ne krši, skuša 

pa jih spreminjati po demokratični poti. 
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Univerzalni etični princip (Thomas, 1996): pri utemeljitvah na tem stadiju je poudarjena 

odločitev po lastni moralni (za)vesti. V ospredju ni ne lastna korist in tudi ne zakoni, 

ampak upoštevanje višjih, univerzalnih etičnih principov, ki zadevajo spoštovanje pravic in 

individualne integritete posameznika. Ko pride do konflikta med zakonom in lastnim 

načelom, posameznik upošteva lastno načelo. Kompare, Stražišar, Vec idr. (2005) o tej 

stopnji povedo, da si posameznik postopoma iz konkretnih pravil, zakonov, norm in 

dogovorov, ki so omejeni na posamezno družbo, oblikuje etični princip, vrhovno načelo. 

Načelo naj bi bilo univerzalno, zastopano v različnih družbenih ureditvah in kulturah. Po 

njem uravnava svoje življenje, ne da bi si s tem pomagal s konkretnimi predpisi in 

prepovedmi. Če se ne drži tega etičnega načela, ima slabo vest. 

 

4.4 Moralno presojanje in vedenje 

Poznavanje moralnega presojanja nam pove, kaj posamezniki mislijo, da bi morali storiti v 

moralni situaciji. Redko se dogaja, da predšolski ali celo šolski otroci kršijo različna 

socialna in moralna pravila zato, ker jih ne bi poznali ali ker ne bi znali ločiti dobrega 

(pravilnega) od slabega (nepravilnega). V nekaterih konkretnih situacijah se otroci 

preprosto ne morejo odločiti, kateremu pravilu ali standardu naj sledijo. Čeprav različna 

socialna pravila in norme poznajo, zaradi pomanjkanja izkušenj v moralnem ravnanju, 

zlasti v novih situacijah, ne znajo izbrati najustreznejšega. V drugih primerih lahko pride 

do tega, da se pravila in standardi, ki bi jih lahko otrok uporabil v določenih situacijah in 

jih zagovarjajo otrokovi starši in drugi vzgojitelji, razlikujejo od tistih, ki jih otroci 

sprejemajo v ožji prijateljski skupini. Od konkretne situacije pa je odvisno, kateri izmed 

njih bo otrok sledil. Včasih otroci ne morejo uskladiti svojega vedenja s pravili, ker si ta v 

konkretni situaciji nasprotujejo. V nekaterih situacijah se otroku ni potrebno odločiti med 

tem, katere osebe so zanj pomembnejše, temveč katero pravilo je pomembnejše. Tu je 

izbira težja, saj ni neposredno povezana z njegovimi potrebami in interesi (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009). 

 

Določen vpliv na razhajanje med otrokovim presojanjem in ravnanjem imajo tudi otrokova 

trenutna čustva. Jeza otroke pogosto odvrne od tega, da bi ravnali v skladu z moralnimi    

standardi in pravili. Nekaj povsem drugega je kršenje pravil zaradi čustvene prikrajšanosti. 

Nekateri otroci se vedejo nesprejemljivo le zato, da bi pritegnili pozornost drugih ljudi, 

zlasti tistih, ki so zanj pomembni, a otrokom ne namenjajo dovolj naklonjenosti. Včasih se 
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otroci tudi želijo postaviti pred prijatelji, zbuditi pozornost v šoli ali v javnosti s tem, da 

pokažejo, kaj vse si upajo in na ta način zadovoljijo potrebo po samopotrjevanju. 

Nedvomno se otroci že v zgodnjem otroštvu zavedajo razhajanja med tem, kar mislijo, da 

je prav, in svojimi dejanji. To je razvidno že iz načina, kako otroci opravičujejo svoja 

dejanja. Če otroka ujamemo pri goljufanju ali laganju, se bo skliceval na dejstvo, da to 

počnejo tudi drugi in ker mu je nekdo predhodno storil nekaj slabega,  mu zdaj  to vrača. 

Otroci iščejo različne izgovore, krivce za svoje ravnanje pa najdejo v starših, učiteljih, 

vrstnikih, znanih ali neznanih ljudeh in okoliščinah.  

Otrok hoče včasih le preizkusiti delovanje standardov in pravil vedenja, saj ko prekrši 

pravilo, naleti na neugoden odziv v svoji socialni okolici in se sooči s posledicami kršitve. 

Na moralnem področju samonadzor predstavlja otrokovo sposobnost inhibicije svojih 

trenutnih impulzov, ki bi vodili do kršenja moralnih standardov in pravil tistega vedenja, ki 

ga je presodil kot pravilnega v dani situaciji. Sposobnost samonadzora se začne razvijati že 

zelo zgodaj, starši in otrokove vzgojiteljice jo jasno opazijo v tretjem letu otrokove starosti. 

Spoznavni razvoj, zlasti razvoj pozornosti in metalne reprezentacije, otroku omogoča, da 

uporablja učinkovite strategije samonadzora lastnega vedenja, da bi se lahko na ta način 

upiral skušnjavam (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

4.4.1 Kaj vpliva na razvoj moralnosti? 

Kohlberg je menil, da na razvoj moralnosti vplivajo (Thomas, 1996):  

 raven kognitivnega razvoja (logičnega mišljenja) je pogoj za določeno raven moralnega 

razsojanja, kar pomeni, da je kognitivni razvoj lahko pred moralnim, medtem ko obratno ni 

mogoče; 

 motivacija in volja: možno je, da posameznik razsoja na višjem nivoju, kot ga kaže v 

danem socialnem okolju, v katerem bi bilo izražanje takih stališč tvegano; 

 prevzemanje socialnih vlog: prevzemanje socialnih vlog ali identifikacija z drugimi in 

empatija do njih posameznika usposobita, da postane socialno kompetenten. Različna 

socialna okolja (kulture, socialni razredi, družinski vzgojni stili,…) v različni meri 

spodbujajo prevzemanje vlog; 

 struktura pravic v socialnih skupinah in institucijah: na razvoj moralnosti pozitivno 

vplivajo tiste skupine in institucije, ki otroka spodbujajo k odločanju in odgovornosti in v 

katerih je prisotna visoka raven upoštevanja principov enakopravnosti in recipročnosti.  



Razumevanje in interpretacija družbenih pravil pri prvošolcih 
 

Urša Koritnik Stran 43 
 

5 UČENJE O PRAVILIH PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA 

IN DRUŽBA 

 

»Vzgoja brez discipline je mlin brez vode.« 

Jan Amos Komenski 

(Misli o vzgoji, 2007) 

 

Pojem pravila srečamo na vseh področjih: pri delu, športu, v službi, v šoli in vrtcu ter na  

splošno v vsakdanjem življenju. Pravila nas spremljajo na vsakem koraku, pa naj bo to pri 

prečkanju ceste, ko gremo v trgovino ali pri vedenju v gledališču. Družba, v kateri živimo, 

je zastavila svoja pravila, ki veljajo za vse člane neke skupnosti. Pravila so lahko stroga in 

so oblikovana s strani zakona ali pa jih določi neka družbena skupina. V šoli se tema 

pravila pojavlja skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje in pri vseh predmetih, a 

osredotočila sem bom predvsem na predmeta spoznavanje okolja in družba.  

 

5.1 Učni načrt: Spoznavanje okolja  

Predmet spoznavanje okolja je zasnovan tako, da pokaže vso kompleksnost, raznolikost in 

prepletenost dejavnikov, ki delujejo v človekovem naravnem in družbenem okolju.          

Predstavlja nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega raziskovanja sveta in 

odkrivanja prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih v naravnem in družbenem 

okolju. Predznanje, ki nastaja iz neposrednih izkušenj v okolju ali prek medijev, se pri 

pouku oblikuje, razširja in poglablja. Spoznavanje okolja združuje procese, postopke in 

vsebine, s katerimi spoznavamo svet, v katerem živimo. Vir informacij izvira iz učencev 

samih, glede na to, da niso sami zmožni povezovati in poglabljati usvojenega znanja, pa je 

naša naloga, da jih usmerjamo in spodbujamo (Učni načrt: Spoznavanje okolja, 2011). 

Med splošnimi cilji je omenjen razvoj zavedanja o pomembnosti človekovega 

premišljenega ravnanja tako v medosebnih kot družbenih odnosih ter v razvijanju strpnosti 

do drugačnih, ki se neposredno nanaša na pravila v družbenem življenju. Z določenimi 

metodami in oblikami dela se uresničujejo tudi širši cilji pouka v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, med njim zlasti družbeni (komunikacija, odnosi med učenci in 

učiteljem) in moralni (norme v vedenju, reševanje moralnih nasprotij). V operativnih ciljih 

in vsebinah pa je tematski sklop posvečen prav pravilom (v šoli, družbenem življenju, pri 

igri in v prometu) in odnosom. 
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Učni cilji (Učni načrt: Spoznavanje okolja, 2011): 

 

1. razred: 

 spoznajo pomen pravil družbenega življenja (od pravil iz otroških iger, pravil v šoli do 

družbenega življenja); 

 vedo, zakaj potrebujemo pravila; 

 spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolžnosti ter opišejo razlike med njima; 

 pojasnijo razliko med morati in smeti; 

 poznajo osnovna šolska pravila; 

 spoznajo in urijo ustrezna ravnanja v različnih družbenih primerih; 

Učenci preko ciljev spoznajo osnovna pravila, ki veljajo za njihovo družbo, skupnost 

oziroma okolje, v katerem živijo. Pravila se navezujejo na preprosto stvar, kot je otroška 

igra in pravila, ki veljajo znotraj in zunaj šolskega prostora, spoznavajo pa se tudi s 

prometnimi pravili ter jih znajo upoštevati. Velik poudarek je tudi na pravicah in 

dolžnostih, ki so zelo pomemben del vsake družbe, ustanove, predpisa in zakona. Preko 

praktičnih primerov pa se naučijo tudi, kaj je prav in kaj ne oziroma kaj morajo in kaj 

smejo narediti. Usvajanje pravil je najbolj  pomembno na začetku šolanja, saj učencem 

lažje povemo in pokažemo, kaj je prav in kaj narobe, saj so bolj sprejemljivi za dojemanje 

dogovorov in pravil. 

 

 poznajo pravila varne hoje (skupinske, ob odrasli osebi, po pločniku, prečkanje ceste); 

 razumejo pomen vidnosti v prometu, v povezavi z  ustavljanjem vozila ter nošenjem 

rumene rutice in uporabo kresničke. 

Učenci se prvič odpravijo v šolo peš ali z avtom in je prav, da se seznanijo s pravili, ki 

veljajo za vse udeležence v prometu, saj je le tako lahko njihova pot varna. V prvem 

razredu se naučijo, zakaj je pomembno, da nas vsi vozniki dobro vidijo, in ob tem 

uporabljajo kresničko in rumeno rutico, ki je obvezna oprema za vse učence v prometu.  

 

2. razred: 

 poznajo pomen prometnih znakov, ki jih srečujejo na svoji poti v šolo, in znakov, 

pomembnih za vedenje pešcev; 

 poznajo pravila obnašanja v različnih prevoznih sredstvih. 

Učenci spoznavajo prometna pravila in znake, ki se nahajajo v okolici doma in šole, saj se 

le tako lahko pravilno in varno ravnajo v prometu. Učenci v šolo prihajajo z različnimi 
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prevoznimi sredstvi (avto, avtobus, kolo, rolka) in prav je, da vedo, kako je potrebno 

ravnati z njimi, ali ko se vozijo z njimi, da bo njihova pot v šolo ali kamorkoli drugam, 

varna. Obravnavanje teme o prometnih pravilih pa učence navaja tudi na spremljanje 

prometa, opazovanje znakov in pravilno odzivanje na njih. 

 

3. razred: 

 razumejo nujnost sodelovanja in medsebojne strpnosti med ljudmi; 

 vedo, da vsak človek živi v določeni skupnosti in da nihče ne more živeti sam; 

Učenci že kmalu spoznajo, da smo si ljudje različni in da je potrebno biti do vseh prijazen 

in jih sprejemati takšne, kot so. Seznanimo jih s tako imenovanimi nenapisanimi pravili, ki 

se podajajo iz ust do ust, iz generacije v generacijo, od učitelja do učenca. Ugotovijo, da 

ljudje nismo sami, ampak nas obkrožajo mnogi drugi, da se lahko z njimi pogovarjamo, 

igramo, ustvarimo kaj novega in se družimo.  

 

 razložijo pomen prometnih znakov, pomembnih za vedenje kolesarjev; 

 poznajo različna prometna sredstva in objekte ter njihovo vlogo v prometu (kolo, motor, 

avto, avtobus, tovorno vozilo, vlak, letalo, ladja) in okolju. 

Preko praktičnih ali slikovnih primerov spoznajo prometne znake, določila, predpise in   

vedenje v prometu. Njihovo znanje o prometu se v 3. razredu nadgrajuje, saj se pripravljajo 

na kolesarski izpit, kjer morajo poznati prav vsa prometna pravila za varno vožnjo s 

kolesom. 

 

Prehodnost ciljev in povezava z višjim razredom  

Cilji iz učnega načrta za 1. razred se pojavljajo tudi v višjih razredih prvega triletja, saj se 

nadgrajujejo in med seboj povezujejo. Pri posameznem cilju se odpre mnogo tem, ki se jih 

lahko obravnava tudi v višjih razredih. Celotno vsebino lahko razdelimo na več manjših 

delov, npr. na prevozna sredstva, prometne znake, pravila varne hoje, pravice in dolžnosti. 

  

Primer obravnave ciljev pri vsebini Promet: 

 1. razred: spoznajo različna prevozna sredstva in jih znajo našteti; 

 2. razred: poznajo pravila obnašanja v različnih prevoznih sredstvih; 

 3. razred: poznajo različna prometna sredstva in objekte ter njihovo vlogo v prometu 

(kolo, motor, avto, avtobus, tovorno vozilo, vlak, letalo, ladja) in okolju. 



Razumevanje in interpretacija družbenih pravil pri prvošolcih 
 

Urša Koritnik Stran 46 
 

V 1. razredu učenci spoznavajo različna prevozna sredstva in jih znajo našteti (znanje 

pridobijo že v predšolskem obdobju), v 2. razredu se naučijo tudi primernega obnašanja v 

njih, saj so vsa prevozna sredstva vključena v prometno mrežo, v 3. razredu pa spoznajo 

vlogo posameznih vozil, ne le tistih, ki vozijo po cesti, ampak tudi vodnih plovil in zračnih 

vozil. Naučijo se, zakaj so pomembna in kje vse se jih uporablja. 

 

Primer obravnave ciljev pri vsebini Varna hoja v prometu in Prometni znaki: 

 1. razred: poznajo pravila varne hoje (skupinske, ob odrasli osebi, po pločniku, 

prečkanje ceste); 

 2. razred: poznajo pomen prometnih znakov, ki jih srečujejo na svoji poti v šolo, in 

znakov, pomembnih za vedenje pešcev. 

 

V 1. razredu se spoznajo s pravili varne hoje, tako v skupini kot z odraslo osebo, in vedo, 

kje se premikajo v prometu, da je varno za njih. V 2. razredu pa se spoznajo z drugimi 

pokazatelji varnosti v prometu, s prometnimi znaki, ki jim pokažejo, kako se morajo 

obnašati v prometu, da bodo varni. Kot prvošolci niso dovolj samostojni za hojo v 

prometu, zato jih mora spremljati odrasla oseba, kasneje pa spoznajo dovolj pravil in 

znakov, da se znajo sami ravnati po njih v prometu.  

 

Primer obravnave ciljev pri vsebini Pravice in dolžnosti: 

 1. razred: spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolžnosti ter opišejo razlike med 

njimi; 

 3. razred: razumejo nujnost sodelovanja in medsebojne strpnosti med ljudmi. 

 

V 1. razredu spoznajo, da smo vsi enaki in imamo enake pravice, torej nekaj, kar vsakomur 

pripada. Učenci se naučijo tudi, da ima vsak od nas dolžnosti, torej neko obvezo ali nalogo, 

ki jo mora izpolniti. In ravno zaradi teh dveh pojmov prihaja do nesoglasij in nestrpnosti, 

česar se učijo v 3. razredu. Naučijo se, zakaj je pomembno sodelovanje med ljudmi ter 

kako lažje delujemo v družbi, če smo strpni.  
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5.2 Učni načrt: Družba 

 

Poudarek in namen predmeta je spoznavanje razmerja med posameznikom, družbo in      

naravnim okoljem. Pri tem gre za spoznavanje in vrednotenje okolja (družbenega, 

kulturnega, naravnega), in sicer v vseh njegovih sestavinah ter interakcijah, soodvisnostih 

med temi sestavinami. Družba je predmet, v katerega so vključeni cilji s področja 

geografije, sociologije, zgodovine, etnologije, psihologije, ekonomije, politike, etike, 

estetike, ekologije idr. Pri predmetu gre za nadgradnjo in razširitev ciljev, vsebin in 

dejavnosti, ki jih učenci  spoznavajo v 1., 2. in 3. razredu pri predmetu spoznavanje okolja 

(Učni načrt: Družba, 2011). 

 

Pri predmetu družba učenci v okviru splošnih ciljev razvijajo družbene, komunikacijske in 

raziskovalne spretnosti in sposobnosti, ki jim ob znanjih omogočajo uspešno ravnanje v 

okolju, spoznavajo pa tudi stališča in vrednote v okviru okoljske, državljanske in 

domovinske vzgoje, pomen človekovih in otrokovih pravic ter pomembnost dolžnosti in 

odgovornosti. V podrobnejših ciljih in vsebinah pa niso posebno poudarjene teme, ki bi 

bile posvečene izključno pravilom, ker se ta tematika dopolnjuje in nadgrajuje iz nižjih 

razredov in je vsebovana v več širših ciljih. 

 

4. razred: 

 poznajo in razumejo temeljne otrokove pravice, dolžnosti in odgovornosti (do sebe in 

drugih); 

 ob primerih prepoznajo uveljavljanje človekovih in otrokovih pravic in dolžnosti (pri 

nas in drugje, danes in nekoč); 

 razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti. 

Pomembno je, da se učenci zavedajo svojih pravic in dolžnosti, ki jih bodo spremljale celo 

šolanje in preostanek življenja, saj le tako lahko družba in oni sami v interakciji z njo 

delujejo. Zavedajo se, da niso vsi enaki, nimajo vsi enakih pravic in pogojev za življenje  

(šolanje, igra, dom) in to poskušajo razumeti in spoštovati. 

  

5. razred: 

 razumejo, da kot posamezniki soodgovorno vplivajo na razvoj skupnosti; 

 uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja; 
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 poznajo različne oblike združevanja med ljudmi v skupnosti; 

 poznajo formalne in neformalne načine usklajevanja interesov in reševanja sporov med 

ljudmi. 

V procesu odraščanja in razvoja socialnih veščin učenci pridobijo znanje na področju 

komuniciranja, ki predstavlja ključ vsake družbe in jim pomaga, da se vklopijo v skupnost, 

v kateri živijo in delujejo. Naučijo se skrbeti eden za drugega, pridobijo znanje, ki jim 

omogoča, da uskladijo svoje interese z interesi drugih, brez konfliktov.  

 

Prehodnost ciljev in povezava z višjim razredom 

Učenci se zavedajo, da nismo vsi enaki, nimamo vsi enakih pravic in pogojev za življenje, 

šolanje, igro in to poskušajo razumeti in spoštovati. Vsi imamo svoje odgovornosti, ki jih 

moramo izpolnjevati in nam na nek način predstavljajo življenjsko pomembna pravila, s 

pomočjo katerih lažje delujemo v neki skupnosti. Razumeti morajo, da vsi ljudje 

predstavljajo celoto, družbo, skupnost, ki mora delovati usklajeno, če želimo doseči red, 

mir in disciplino. Vsak zase je odgovoren za svoja dejanja in dolžnosti, ki jih mora vestno 

izpolnjevati. Posameznik ima pomembno vlogo v družbi, ki lahko deluje skupaj le, če je 

komunikacija ustrezna in se konflikti rešujejo sporazumno. Pri posameznem cilju se odpre 

mnogo tem, ki se jih lahko obravnava tudi v višjih razredih. Celotno vsebino lahko 

razdelimo na več manjših delov, npr. na pravice in dolžnosti, spoštovanje, skupnost. 

  

Primer obravnave ciljev pri vsebini Pravice in dolžnosti: 

 4. razred: poznajo in razumejo temeljne otrokove pravice, dolžnosti in odgovornosti 

(do sebe in drugih); 

 5. razred: razumejo, da kot posamezniki soodgovorno vplivajo na razvoj skupnosti. 

 

S tem, ko izpolnjujejo svoje dolžnosti in se zavedajo odgovornosti (do sebe in drugih), 

lahko bolje razumejo, zakaj je pomembno, da vsi živimo v slogi in miru med seboj, da se 

naša življenja prepletajo in dopolnjujejo.  

  

Primer obravnave ciljev pri vsebinah Spoštovanje in Skupnost: 

 4. razred: razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 

 5. razred: poznajo različne oblike združevanja med ljudmi v skupnosti. 
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Z opazovanjem ugotovijo, da smo si ljudje različni (izgled, vedenje, navade, govor) in to 

ponotranjijo ter se s temi razlikami naučijo živeti. S tem pokažejo, da sprejemajo druge in 

jih spoštujejo, ker enako pričakujejo oni sami.  
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6 RAZISKAVA O RAZUMEVANJU IN INTERPRETACIJI 

PRAVIL PRI PRVOŠOLCIH 

 

Večina slovenskih prvošolcev ima ob vstopu v šolo že izkušnje z upoštevanjem pravil v   

okviru domačega okolja in javnega življenja (obiskovanje vrtca, v spremstvu staršev obiski 

pri zdravniku, v trgovini, v knjižnici ipd.). Pravila razumejo in upoštevajo razvojni stopnji 

primerno – večinoma sledijo usmeritvam in navodilom odraslih, še vedno pa precej 

čustveno nihajo, v odnosih z drugimi se morajo še naučiti upoštevanja potreb drugih, 

ustreznega ravnanja v primerih lastnega nezadovoljstva in izražanja lastnega mnenja. V 

različnih okoljih in družbenih situacijah je potrebno različno odzivanje in vedenje, ki ga 6–

7 let stari otroci usvajajo postopno, nekaterim situacijam so kos lažje in hitreje kot drugim. 

 

V diplomskem delu sem preverjala, v kolikšni meri učenci 1. razredov razumejo določena 

družbena pravila in kako si jih razlagajo. Zanimalo me je, ali zmorejo prepoznati pravila v 

različnih družbenih situacijah (v šoli, na cesti, doma, v kulturnih ustanovah), ali prepoznajo 

napačno vedenje in navedejo pravilnega. Preverila sem tudi, ali zmorejo sami oblikovati 

pravila za določeno družbeno situacijo. V učnem načrtu za spoznavanje okolja sem 

pregledala, ali je zahtevnost ciljev, ki se nanašajo na pravila, ustrezna za večino učencev.  

 

6.1 Raziskovalna vprašanja 

Pri izdelavi diplomskega dela so bila postavljena naslednja raziskovalna vprašanja (RV):  

 RV1: Pri katerih temah lahko glede na učni načrt za spoznavanje okolja v 1. razredu 

obravnavamo družbena pravila? 

 RV2: Kako si učenci razlagajo pojem pravilo? Ali vsi učenci podobno interpretirajo isto 

pravilo, ki je prikazano na fotografiji? 

 RV3: Katera pravila, ki se nanašajo na šolo in druge kulturne ustanove, znajo našteti 

učenci? 

 RV4: Ali znajo učenci v določeni družbeni situaciji prepoznati napačno ravnanje in 

navesti pravilnega? 

 RV5: Ali učenci razumejo, zakaj so pravila pomembna? 

 RV6: Ali so učenci zmožni oblikovati lastna pravila za družabno igro? Na kakšen način 

se lotijo oblikovanja pravil za družabno igro? 
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6.2 Vzorec 

Vzorec raziskave zajemajo učenci dveh 1. razredov osnovne šole (36 prvošolcev). 

Razdeljeni so v skupine po 6 učencev in vsi odgovarjajo na ista vprašanja, ki so odprtega 

tipa. Vsi sodelujoči so učenci podružnične osnovne šole Šmarje – Sap. Vzorec je 

namenski, saj sem za raziskavo predvidela 2 oddelka učencev. Anketiranim učencem, 

njihovim staršem in ravnateljici sem zagotovila, da je anketa anonimna, rezultati pa 

uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Starši so podpisali tudi izjavo za učenčevo 

sodelovanje. 

 

6.3 Merski inštrument 

Kot inštrument sem uporabila intervju odprtega tipa, saj sem pogovor prilagajala glede na 

odgovore učencev. Vprašanja za posamezno dejavnost sem predvidela vnaprej in jih po 

potrebi spreminjala, če je tako narekovala situacija. Vsa vnaprej pripravljena vprašanja 

sem oblikovala sama.  

 

6.4 Postopek zbiranja in obdelava podatkov 

Podatke sem zbirala z neposrednim opazovanjem učencev v učilnici ob izvajanju izbranih 

dejavnosti, ki vsebujejo delo s fotografijami, narobe zgodbo in družabno igro, ter z 

opazovanjem vedenja in upoštevanja pravil učencev v drugih šolskih prostorih. Pogovor z 

učenci sem izvajala tri zaporedne dni v začetku meseca marca 2016, v jutranjem varstvu in 

v času pouka. Podatke sem pridobila po devetih urah pogovorov z učenci. Opazovala sem, 

kako so učenci komunicirali v skupini, kako so se lotili oblikovanja lastnih pravil in katere 

težave so se pojavile pri razumevanju navodil ter pri delu.  

V mesecu juniju sem ponovno obiskala učence z namenom, da preverim, ali znajo našteta 

pravila iz izvajanih dejavnosti tudi upoštevati. Opazovala sem jih načrtno in 

nenapovedano. Obvestila sem le učiteljici, da sta vedeli, kakšen je moj namen. Želela sem 

ugotoviti, ali zmorejo učenci vsa teoretično naučena pravila tudi upoštevati v realnih 

situacijah (samostojnost pri oblačenju, vestnost pri pospravljanju svojih predmetov na 

svoje mesto, vsakodnevno nošenje rutk, mirna in prijazna igra,…). 

Odgovore sem pridobivala preko pogovorov in preko štirih skupinskih dejavnosti učencev, 

ki so bile zasnovane kot igra in bi lahko bile del učne ure o družbenih pravilih. Uporabila 

sem intervju odprtega tipa, kjer sem učencem zastavila vnaprej pripravljena vprašanja, ki 

sem jih sproti prilagajala glede na dano situacijo oziroma smer pogovora. Vprašanja so bila 



Razumevanje in interpretacija družbenih pravil pri prvošolcih 
 

Urša Koritnik Stran 52 
 

za vse učence enaka in so bila postavljena posameznikom, čeprav se je posamezna 

dejavnost izvajala v skupini. Celoten potek izvajanja dejavnosti je zabeležen kot avdio 

posnetek, ki je služil za lažjo interpretacijo rezultatov. Za snemanje sem pridobila 

dovoljenje staršev in ravnateljice. Primer zapisa avdio posnetka je dodan k prilogam na 

koncu diplomskega dela. 

 

V dejavnostih so zajete vsebine primernega in neprimernega vedenja, pravila obnašanja v 

javnih prostorih, zgodba z napakami, ki jih morajo učenci najti in družabna igra, kjer 

učenci sami določajo pravila. 

 

Vsi učenci so delali vse dejavnosti, čeprav so nekateri, predvsem dečki, želeli predčasno 

zaključiti oziroma oditi, ker se je njihova pozornost preusmerila na drugo stvar (sošolčeva 

pobuda, igra z lastno igračo). Vsekakor sem vztrajala, da dejavnosti zaključijo. Za 

posamezno dejavnost sem potrebovala različno količino časa, odvisno od hitrosti odzivanja 

učencev in njihovega interesa. Zaporedje učencev sem izbirala naključno oziroma glede na 

njihov prihod v šolo. Najprej sem se jim predstavila in razložila, kaj bomo delali. Za lažjo 

komunikacijo sem učencem predlagala, da svoja imena zapišejo na lepljive lističe in si jih 

nalepijo na majico. Pred izvajanjem posamezne dejavnosti sem najprej razložila navodila 

in jih za bolj sproščeno vzdušje povprašala o pravilih doma. Cilj prve dejavnosti je bil, da 

ugotovim, kako si učenci razlagajo pojem pravilo in ali vsi učenci podobno interpretirajo 

isto pravilo, ki je prikazano na fotografiji. Pri drugi dejavnosti sem ugotavljala, katera 

pravila, ki se nanašajo na šolo in druge kulturne ustanove, znajo našteti učenci. Z izvedbo 

tretje dejavnosti sem želela ugotoviti, ali znajo učenci v določeni družbeni situaciji 

prepoznati napačno ravnanje in navesti pravilnega. Zadnja dejavnost pa je od učencev 

zahtevala največjo mero zbranosti in razmišljanja, saj me je zanimalo, ali so učenci zmožni 

oblikovati lastna pravila za družabno igro in na kakšen način se bodo lotili oblikovanja 

pravil za družabno igro. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

7.1 Prva dejavnost: Primerno/neprimerno vedenje 

 

Opis prve dejavnosti 

Dejavnost sem si zastavila kot igro uvrščanja fotografij, ki so jih učenci uvrstili med »prav 

ali narobe«, torej neke vrste preprost drevesni diagram. Na začetku sem učence prosila, da 

na listek napišejo svoje ime, da se bomo lažje sporazumevali, nato smo začeli z izvajanjem 

dejavnosti. Na mizo sem položila 14 fotografij različnih vedenj in situacij, vzetih iz 

njihovega vsakdanjega življenja (šola, cesta, igrišče, knjižnica itd.), zato sem pričakovala, 

da naloga ne bo pretežka. Učence sem naključno razdelila v skupine po šest oseb, kjer so 

eden za drugim odkrivali posamezne fotografije in povedali, kaj vsak od njih vidi na 

fotografiji in kaj zanj predstavlja. Večina fotografij je predstavljala situacijo znotraj 

šolskega prostora, kot sta učilnica in knjižnica, nekaj fotografij pa se je navezovalo na 

okolico šole, kot sta cesta in igrišče.  

 

Analiza prve dejavnosti 

Fotografije so predstavljale tako negativne kot pozitivne situacije in od učencev sem 

pričakovala tudi razlago pravila. Dobila sem veliko različnih odgovorov na isto fotografijo, 

hkrati pa so kljub temu vsi na koncu prišli do istega zaključka, saj so prav vse fotografije 

pravilno uvrstili, samo drugače so si jih razlagali. Kljub temu da so sodelovali učenci prvih 

razredov, so se v sedmih mesecih že dobro spoznali s šolo in njenimi pravili, zato je 

pogovor potekal brez težav. Večina ni imela pri uvrščanju in razlagi nobenih težav in niso 

potrebovali dodatne pomoči pri opisu ali razlagi z moje strani. Opazila pa sem, da so 

fotografijo bolj opisovali in ne oblikovali kot pravilo, zato sem jim pri tem pomagala z 

dodatno spodbudo. Predlagala sem jim, naj iz vseh besed, ki so jim prišle na misel, 

sestavijo smiselno poved. Na koncu jim je uspelo oblikovati približno pravilo, kot sem si 

ga zastavila tudi sama. Vsekakor sem bila presenečena nad njihovim poznavanjem pravil, 

saj so vsi pravilno ugotovili, kaj vsaka fotografija predstavlja in samostojno ugotovili, da 

nekatere od njih predstavljajo neprimerno vedenje. Znali so jih celo popraviti, da so bile v 

skladu s pravili primernega vedenja in v skladu šolskimi ter cestnimi pravili.  
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Učenci so vedeli, da je potrebno stvari pospravljati na točno določeno mesto in delovno 

površino (likovni pouk) pustiti tako čisto, kot je bila pred delom. Vedeli so, da je primerno 

pri pouku sedeti mirno in tiho, ko pa želijo nekaj povedati, dvignejo roko. Ugotovila sem, 

da jim empatija in skrb za drugega nista tuja, saj vedo, kako pomagati prijatelju v stiski 

(fotografija z jokajočim in poškodovanim učencem). Zmožni so deliti igrače in se mirno 

pogovarjati s prijatelji, znajo poskrbeti tudi za čisto naravo in se zavedajo, kaj delamo 

ljudje, ko jo onesnažujemo. Znano je, da otroci lahko teoretično poznajo vsa pravila, ko pa 

morajo pokazati, ali znajo katerega od teh upoštevati, lahko ugotovimo, da so na njih 

enostavno pozabili. Zato je pomembno, da učence ob konkretni situaciji spomnimo na 

pravila, za katera želimo, da jih upoštevajo in tudi sproti preverjamo, ali so jih zmožni 

upoštevati.  

 

Na koncu predšolskega obdobja se prične pojavljati višja oblika moralnega presojanja, kjer 

otrok meni, da je neko dejanje pravilno, kadar zadovoljuje lastne potrebe, včasih tudi  

potrebe drugih. Ker vidi priložnost v lastni dolgoročni koristi, se je spodoben bolje 

prilagajati. Lažje se nečemu odreče, čeprav ga tisto mika (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009). Otrok lahko pozna vrsto pravil, ki govorijo o tem, kako se vesti v določeni situaciji, 

vendar bo pod vplivom trenutnih čustev ali socialnih vzgibov lahko ravnal drugače. Otroci 

pogosto zelo dobro vedo, kaj je prav in kaj narobe, le uskladiti še ne znajo teh spoznanj s 

svojimi trenutnimi željami in motivi. Šolski otrok ima že zelo dobro razvito sposobnost, da 

posamezna pravila v svojem pojmovnem in predstavnem svetu povezuje s splošnima  

pojmoma dobrega in slabega (Zupančič in Justin, 1991). Pri tej starosti se še vedno kaže 

podrejenost avtoriteti, a ne popolna, saj otrok čedalje bolj stremi k izoblikovanju lastnih 

stališč do moralnih vprašanj. Začne razmišljati o posledicah svojih dejanj in o tem, kako ga 

vidijo druge osebe. Do 8. leta otrok postane socialno bitje. Za večino učencev bi lahko 

rekla, da so na 3. stopnji moralnega presojanja po Kohlbergu, stopnji medsebojnega 

ujemanja, saj pomembnejša postanejo socialna pričakovanja, pravice drugih ljudi, pravila 

in norme skupine ljudi, predvsem pa posameznikova potreba, da se njegovo ravnanje 

sklada s temi pričakovanji, pravili in normami, da podpira, ohranja in zagovarja tisto, kar 

sprejema večja skupina ljudi (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 
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Pri tej dejavnosti je bilo učencem na voljo naslednjih 14 fotografij, ki prikazujejo pravila. 

 

Tabela 2: Uvrstitev pravil med »prav« ali »narobe« pri prvi dejavnosti 

 

 

 

 

 

Slika 3: Uvrščanje fotografij med »prav« ali »narobe«         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnost/ 

nepravilnost 

Pravila s fotografij 

Prav  učenec dvigne roko, ko želi nekaj povedati; 

 deček je pospravil svoje igrače; 

 igrače si delimo in se ustrezno zahvalimo; 

 pravila v knjižnici; 

 odpadki sodijo v koš za smeti; 

 med seboj smo prijatelji; 

 prepoznavanje stiske. 
Narobe  prepir; 

 prerivanje drugega; 

 onesnaževanje okolja; 

 podiranje kock; 

 potiskanje; 

 nepravilno prečkanje ceste; 

 neupoštevanje razrednih pravil. 
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Slika 4: Učenec dvigne roko, ko želi nekaj povedati 

Vsi učenci so mnenja, da to pravilo velja v šoli in »kadar 

želiš nekaj povedati, dvigneš roko in ne govoriš eden čez 

drugega, ne kričiš in počakaš, da prideš na vrsto ali da te 

učiteljica pokliče«. 

 

 

 

 

Slika 5: Deček je pospravil svoje igrače 

Večina učencev je prepoznala dečkovo gesto na sliki in 

ugotovili so, »da je pospravil za sabo igrače, s katerimi se 

je igral«. Mnenja so, »da je enako s šolskimi predmeti 

(knjige, zvezki, puščica, torba, copati) in da ima vsak 

predmet svoje določeno mesto«. Ti učenci enako pravilo 

upoštevajo tudi doma. 

 

Slika 6: Igrače si delimo in se ustrezno zahvalimo 

Vsi učenci vedo, »da smo med seboj prijatelji, se imamo 

radi in se ne kregamo ter si delimo stvari«, znati pa se 

moramo tudi ustrezno zahvaliti za podarjeno. Ena učenka 

me je presenetila z izjavo, »da smo vsi enako pomembni«. 

 

 

 

Slika 7: Pravila v knjižnici 

Večina učencev je rekla, da je prav, da v knjižnici 

»pospravimo knjigo na svoje mesto, da govorimo tiho in 

hodimo mirno, ker je knjižnica namenjena branju, pisanju 

in učenju«. Učenci so povedali, da radi hodijo v knjižnico 

in da se pravil tam skoraj vedno držijo, kar pomeni, da se 

kdaj spozabijo in pravil ne upoštevajo popolnoma. 
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Slika 8: Odpadki sodijo v koš za smeti 

Vsi učenci vedo, »da se smeti meče samo v koš, kajti drugače 

bi naš svet postal smetišče«. Poznajo tudi ekološke otoke in 

kaj vse v njih ločujemo (embalaža, papir, organski odpadki, 

steklo). 

 

 

 

Slika 9: Med seboj smo prijatelji 

Večina meni, »da moramo biti prijazni, ustrežljivi in 

pomagati, če kdo potrebuje pomoč«. Vsi bi morali biti 

prijatelji in vsi bi bili bolj veseli«, menijo učenci prvih 

razredov. »Bolj pogosto bi se morali igrati skupaj in 

plesati ter se zabavati«. Ostali učenci so samo omenili, 

»da je prav, da smo prijatelji med seboj in da skupaj 

plešemo«. 

 

 

Slika 10: Prepoznavanje stiske 

Vsi učenci so na fotografiji prepoznali otroka v stiski in 

drugo deklico, ki jo tolaži. Mnenja so, »da je naredila 

prav, saj je deklica zelo žalostna in potrebuje nekoga, da 

ji pomaga«. Prav je, da priskočimo drugi osebi na 

pomoč, pa tudi če potrebuje samo prijazno besedo. 

 

 

Slika 11: Prepir 

»Dečka se prepirata in to je narobe, saj bi bilo bolje, da sta 

prijatelja in se prijazno pogovarjata«, je menila večina 

učencev. Eden od učencev je rekel, »da ga on krivi za neko 

stvar ali pa je nanj jezen«. Preostali učenci so le rekli, »da 

dečka kričita eden na drugega in da je to narobe«. 
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Slika 12: Potiskanje drugega pri igri 

Polovica učencev je so bila mnenja, »da bi drugi deček 

lahko prosil, če se lahko igra zraven, ne da ga poriva in 

je nasilen«. Dva učenca sta rekla, »da je morda zadnji 

deček ljubosumen, ker jo je prvi dobil sprednji deček in 

ga je zato porinil«. Trije učenci so našli bolj primerno 

rešitev problema, saj so predlagali, da bi vsakemu 

otroku dali svojo žogo. Ena učenka je rekla, »da bi se 

moral opravičiti  in mu povedati, če mu kaj ni všeč, ali se umakniti«. Tretjina učencev pa je 

menila, »da to ni prav, da se porivamo«, druge razlage niso podali.  

 

 

Slika 13: Onesnaževanje okolja 

»Deček meče smeti skozi okno, ampak bi jih moral dati v 

koš, saj v naravo ne smeš metat odpadkov, ker rastline 

niso vesele, pa še narava je zelo uboga«. Narava nam vrne 

nazaj s potresi, strelami, poplavami in plazovi«. Vsi 

učenci so zelo dobro ekološko ozaveščeni, saj vsi natančno 

vedo, kako ravnamo z odpadki.  

 

 

 

Slika 14: Podiranje kock 

Tretjina učencev je rekla »da je deček nesramen, saj je 

stopil na stolp in ga podrl, kar ni prav, ker se lahko 

polomi igrača«.  Polovica učencev je dala idejo, »da bi 

bilo prav, da ji pomaga pospraviti, ali se igra z njo in 

postavi še višji stolp«.Ostali učenci so samo ugotovili, 

»da dečkovo obnašanje ni pravilno in da se tega ne 

počne«. 
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Slika 15: Potiskanje  

Vsi učenci so ugotovili »da se dečka prerekata in zadnji 

poriva prvega«. Trije učenci so bili mnenja, »da čakata na 

vrsto in enemu ni všeč čakanje, ali pa je zadnji deček nasilen 

do prvega«. Polovica učencev je menila, »da bi lahko 

povedal, da mu nekaj ni všeč, ne pa ga porinil«. Preostali 

učencu pa so mnenja, »da se tako ne smemo obnašati in bi 

morali biti med seboj prijatelji ter se lepo pogovarjati«.  

 

 

Slika 16: Nepravilno prečkanje ceste 

Po prvem opazovanju so učenci opazili, da je gospod brez 

čelade in ščitnikov, nič drugega se jim ni zdelo narobe. Po 

nadaljnji spodbudi, naj pogledajo bolj pozorno, pa so 

ugotovili, da gospod na rolerjih prečka cesto pri rdeči luči. 

Povedali so še, »da je to zelo nevarno, saj te lahko zbije 

avto in moraš v bolnišnico, ter da moraš vedno počakati na 

zeleno luč na semaforju«. En deček je rekel, »da s 

prečkanjem rdeče luči ogroža druge in mora počakati na 

zeleno luč«. 

 

Slika 17: Neupoštevanje razrednih pravil 

Fantka stojita na šolski mizi in to ni primerno vedenje v 

šoli, ker se miza uporablja za pisanje, risanje, računanje in 

hrano. Večini učencev tako vedenje ni všeč, »saj bi s tem 

zmotili učiteljico in učence pri pouku ter uničevali šolsko 

lastnino«. Nekateri učenci bi se opogumili in takšno 

vedenje preprečili z opozorilom. Skoraj vsi učenci se zelo 

dobro zavedajo, da moramo vsako osebo spoštovati in v 

šoli je ta oseba učiteljica. Njo morajo poslušati in 

upoštevati njena navodila. Učenec ni več v celoti usmerjen samo vase, kot je značilno za 

predšolsko obdobje, ampak je pomembna avtoriteta. Še vedno pa drži, da se v prisotnosti 

odraslih vedejo tako, kot od njega zahtevajo, ko pa ne čuti neposrednega nadzora, ravna po 

svoje. 
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7.2 Druga dejavnost: Javni prostori 

 

Opis druge dejavnosti 

Pri drugi dejavnosti sem na mizo položila 10 fotografij različnih prostorov (šola, dom, 

knjižnica, zdravstveni dom, trgovina, cesta, igrišče, gledališče, garderoba, avtobus).  

Fotografije so bile obrnjene navzdol. Učenci te prostore obiskujejo oziroma se v njih 

zadržujejo ter se z njimi pogosto srečujejo. Vsak učenec si je: 

 izbral 1 fotografijo; 

 poimenoval prostor in naštel pravila, ki veljajo za posamezen prostor; 

 razložil, zakaj so pravila tam pomembna.  

 

Analiza druge dejavnosti 

Navodila dejavnosti so bila vsem udeležencem povsem jasna in dejavnost je stekla brez 

težav. Učenci so takoj prepoznali vsak prostor in znali našteti kar nekaj pravil, ki tam 

veljajo. Posameznik, ki je imel fotografijo, je začel z opisovanjem, nato pa so se aktivno 

vključili še ostali člani skupine. Opazila sem, da so učenci večinoma samo navajali pravila 

v smislu glagolov in naštevali besede, niso pa oblikovali pravila v celem stavku, saj je to za 

njih že bolj zapleten proces. Odločila sem se, da jim vprašanja zastavljam drugače, tako 

sem namesto vprašanja: »Kako se vedemo v avtobusu?«, vprašala: »Katerega pravila se 

moramo držati, ko se vozimo z avtobusom?« ali »Katera pravila veljajo v trgovini?« Ob 

vprašanju, kako se obnašamo na primer v knjižnici ali gledališču, je bil odgovor vedno 

enak: »Lepo.« Tako je odgovorila večina učencev, kar 30 je bilo takih. Seveda sem želela 

od njih, da to podrobno razložijo in ob spodbudi so znali našteti nekaj pravil lepega 

obnašanja. Učitelji želimo pravila oblikovati kot pozitivna sporočila (govorimo tišje in 

hodimo počasi), ne pa negativna, nikalna (ne smeš kričati in teči). In na takšen način so 

tudi učenci sami povedali določena pravila. Vsekakor pa se mi zdi, da prvošolci dobro 

poznajo pravila za posamezne prostore, jih znajo našteti in obrazložiti, zakaj tam veljajo. 

Pšunder (2004) pravi, da je za obdobje srednjega otroštva značilno, da otroci največkrat 

storijo neko dejanje le zato, ker se želijo izogniti kazni, si prislužiti nagrado ali doseči 

lastno korist. Kakšno vrsto moralne sodbe si bo ustvaril otrok, je odvisno od številnih 

dejavnikov, med drugim od tega, v kakšnem položaju je trenutno, na kakšni stopnji 

spoznavnega razvoja je, katere socialne izkušnje ima itd. Eden od dejavnikov je gotovo 

tudi vrsta vzgoje, ki je je deležen otrok. Če jih starši vzgajajo v pravem duhu in s pravilno 
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mero moralnosti ter so jim dober zgled, potem bodo otroci dobro moralno zreli in sposobni 

primernih moralnih sodb. 

 

Število pozitivno oblikovanih pravil je 45, kjer so se učenci usmerili v oblikovanje pravil v 

smislu, kaj lahko počnejo in tak način je bolj primeren, kot recimo »tiho izbereš knjigo, 

dobro poslušaj, si vljuden, upoštevaš učiteljico, mirno čakaš«. Število negativno 

oblikovanih pravil je 28, saj so se učenci izražali z nikalno besedo »NE«, kot recimo »ne 

kričimo, ne porivamo, ne mečeš, ne stikaš«. Glede na rezultate so učenci bolj usmerjeni v 

pozitivno oblikovana pravila, kar je opaziti tudi na šolski tabli, kamor so jih skupaj z 

učiteljico obesili. To pomeni, da jim je učiteljica dober zgled pri oblikovanju pravil in 

zagotovo je njen pristop pripomogel k temu, da so učenci sami oblikovali pravila bolj 

pozitivno. Pravila v 1. A razredu so pritrjena na šolsko tablo in so vedno v učenčevem 

vidnem polju. V 1. B razredu pa so pravila obešena pri vratih, ob izhodu iz učilnice, ki pa 

jih prav tako vedno opozarjajo na svojo pomembnost.  

 

Slika 18: Šolska pravila v 1. A razredu               Slika 19: Šolska pravila v 1. B razredu  
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Prvošolci so opisali naslednja pravila za izbrane prostore: 

 

Šola  

Učenci so omenili, da imajo začetek pouka ob določeni uri in da morajo prihajati redno in 

točno, potrebna je tišina in poslušnost za nemoten pouk. Opozorili so tudi na pravila med 

odmori, saj takrat velja, da po hodniku hodimo mirno in tišje, med odmorom ne kričimo, 

igrače moramo za sabo pospravljati. Vsekakor se je večina strinjala, da se v šoli »ne nori in 

ne teče, ne grize in ne poriva, da ne pride do nesreče«, ter zelo pomembno pravilo, da »ne 

govorimo eden čez drugega« oziroma ne skačemo v besedo.  

Učenci se dosledno držijo določenih pravil, saj v času obiska in izvajanja dejavnosti nisem 

opazila večjih odstopanj med poznavanjem in dejanskim upoštevanjem pravil. Enkrat se je 

zgodilo, da dečka nista pospravila igrač za seboj in jih je bilo potrebno opomniti. Bolj 

pogosto se je zgodilo (takih je bilo 8 učencev), da so bili učenci neučakani in niso uspeli 

počakati na vrsto pri pogovoru, s čimer so kršili pravilo dvigovanja rok in prekinjanja 

druge osebe med govorjenjem.  

 

Knjižnica 

Knjižnica je tih in miren prostor in učenci to zelo dobro vedo, saj so znali natančno 

povedati, kako se moramo obnašati v njej. Vsi so se strinjali, da moramo biti tam tiho in se 

med policami s knjigami premikati počasneje, da česa ne prevrnemo. Zelo zanimiva se mi 

je zdela izjava, »da imajo radi ljudje tam svoj mir in morajo biti ob branju zbrani, saj se 

nekateri v knjižnici tudi učijo«. Seveda niso pozabili omeniti, da če knjigo vzameš s police 

in je kasneje ne potrebuješ več, jo moraš vrniti na svoje mesto. Učenci se zelo dobro 

zavedajo dejstva, da ničesar v knjižnici ne smeš vzeti, ne da bi pokazal knjižničarki. 

 

Dom 

Zanimalo me je tudi, ali morajo učenci tudi doma upoštevati katera pravila in prav vsak je 

imel kaj povedati. Ponavljala so se naslednja domača pravila: »pospravljati za sabo«, tako 

sobo kot oblačila in igrače, ki ji skrbno pazijo, da se ne poškodujejo. Kadar jih mama prosi, 

ji pomagajo pri različnih opravilih, najbolj pogosto je to pomivanje posode ali zlaganje 

perila v ali iz pralnega stroja. Omenili so tudi, da se morajo med sabo poslušati in imeti 

radi, česar med odgovori nisem pričakovala. 
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Zdravstveni dom 

Vsak učenec je že bil v zdravstvenem domu ali v bolnišnici, zato me je zanimalo, ali vedo, 

kako se moramo tam obnašati. Povedali so, da v čakalnici »čakaš mirno in tiho« ter »se ne 

prerivaš v čakalni vrsti«, obvezno pa »moraš izklopiti telefon«. V ordinacijo vstopiš šele, 

ko si poklican, in vedno pozdraviš zdravnika ter medicinsko sestro. Zelo sem se nasmejala 

ob izjavi učenca, ki je omenil, da »v ordinaciji ne stikaš in paziš, da kaj ne razbiješ«. 

Ugotovila sem tudi, da učenci poznajo znake za bolnišnico.  

 

Trgovina 

Starši si pogosto v trgovino ne upajo vzeti s  seboj otrok, saj pričakujejo izsiljevanje za 

kakšno sladkarijo. Zdi se mi, da se staršem teh prvošolcev ni potrebno bati, saj pravila, ki 

veljajo v trgovini, v pogovoru obvladajo (če bi vprašali prodajalke, bi bilo morda drugače). 

Tako so recimo navedli naslednja pravila primernega vedenja v trgovini: »V trgovini ne 

kričiš in ne tekaš med policami ter se ne igraš z vozičkom.« Prav tako »moraš pred 

odhodom iz trgovine vse nakupljeno pokazati trgovki in plačati«. V primeru, da »se kaj po 

nesreči razbije ali polije, poveš čistilki, blagajničarki ali trgovki v trgovini in ta počisti za 

tabo«.  

 

Gledališče 

Gledališče je za šolarje zelo poseben prostor, saj vanj ne zahajajo pogosto in tam res 

veljajo stroga pravila glede vedenja. Nobeno presenečenje ni bilo, da so poznali tudi ta. Vsi 

so se strinjali, da se tam obnašamo »lepo« in kulturno, kar pomeni, da moramo biti 

»popolnoma tiho in pri miru ter se ne prerivamo, saj bi s tem motili predstavo in bi se 

lahko zgodilo, da bi nas vrgli ven«. En učenec je omenil tudi pravila oblačenja, saj je rekel, 

da »se moramo lepo obleči«.  

 

Cesta 

Prvo in zelo pomembno pravilo, ki se ga zavedajo vsi prvošolci je, da »rdeča luč na 

semaforju pomeni stop in zelena luč, da imaš prosto pot«. Omenili so tudi, da »rumena luč 

na semaforju pomeni, da se pripraviš«. Vsak prvošolec ob začetku šolskega leta dobi 

rutko, ki jo vestno nosi, vsi pa tudi vedo, čemu je namenjena. V mesecu juniju sem 

ponovno obiskala dotična razreda prvošolcev in ugotovila, da jih vsaj polovica ne nosi s 

seboj rutke. Mogoče je, da so nanje pozabili oziroma so se jih naveličali. Menim, da bi jih 

k nošenju rutk morali spodbujati starši. Učenci so se že v vrtcu naučili, da se morajo 
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ustaviti pred prehodom za pešce, pogledati levo-desno-levo in se s tem prepričati, da je 

cesta prosta, šele nato prečkati cestišče. Sami so udeleženi v promet tudi, ko so v 

avtomobilu in na kolesu in vedo, da morajo tudi ta vozila upoštevati cestna pravila. Tako 

so omenili, »da kolesarji vozijo po posebej označenem delu pločnika, ki je rdeče obarvan 

in je na njem znak kolesarja, kolesarji pa svojo pot nakažejo z roko«. Poznajo vse 

prometne znake, ki označujejo pomembna mesta v prometu (znak za zaznamovan prehod 

za pešce, znak za kolesarsko stezo, znak za avtobusno postajo). 

 

Avtobus 

Mnogokrat so se učenci že vozili z avtobusom in zelo dobro poznajo pravila vedenja v 

njem. Vedo, »da se je potrebno pripeti z varnostnim pasom in med vožnjo sedeti mirno in 

tiho, da s tem ne ovirajo voznika ali drugih potnikov«. Če na avtobusu opazijo, da je brez 

sedeža starejša oseba ali nosečnica, ji odstopijo sedež. Poznajo pravilo, da na avtobusni 

postaji čakamo mirno in v vrsti ter se ne prerivamo, da se ne zgodi nesreča.  

 

Igrišče 

Igrišče je del šole in učenci znajo povedati, da tam upoštevajo šolska pravila in poslušajo 

navodila učiteljice. »Med igro se ne prerivamo, ne vpijemo in se poskušamo izognit 

prepirom in nesrečam«. Igrala so namenjena vsem, zato se pri uporabi le-teh menjavajo in 

si vse med seboj delijo. Omenili so konkretno nedovoljeno/neprimerno vedenje na igrišču: 

»ne mečemo mivke, se ne prerivamo z gugalnice in z nje ne skačemo ter ne mečemo žoge v 

sošolca«. Učenci vedo, da se šolske lastnine ne uničuje, saj jo uporablja veliko otrok. Zelo 

pomembno pravilo za njih je, da se igrajo skupaj, da so med seboj prijatelji ter da si ne 

nagajajo.  

 

Šolska garderoba 

Učenci zelo dobro vedo, da ima vsaka stvar poseben prostor, kjer je shranjena. Tega so 

navajeni že od doma, zato to pravilo poskušajo upoštevati tudi v šoli. Tako vedo, »da svoje 

plašče obesimo na obešalnik, čevlje zložimo v predalček in torbo ter druge predmete 

postavimo v omarico, saj je nered zelo nezaželen, poleg tega pa se lahko kdo spotakne ob 

predmete in jih poškoduje«. Večina je omenila, da se morajo podobnih pravil držati tudi 

doma, kjer skrbijo za svoje stvari.  

Kot sem uspela opaziti, se večina učencev (29) samostojno preobleče in preobuje v 

garderobi, čevlje pospravi na točno določeno mesto v omarici in obesi oblačilo na 
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obešalnik. Manj vestni so učenci pri pospravljanju svojih torb, saj te ležijo po celem 

hodniku pred učilnico in tudi v učilnici niso urejene. Le dve tretjini učencev, torej 24 

učencev, je imelo šolske torbe na svojem mestu. Opazila sem, da so manj redni dečki, ki 

jih bolj zanima igra s sošolcem kot pa pospravljen in urejen učni prostor ter urejenost 

garderobne omarice. Imela sem priložnost opazovati učence pri pripravi na učno uro 

športne vzgoje, kjer morajo sami poskrbeti za primerno opremo in vsi so bili uspešni pri 

samostojnem preoblačenju, le pri urejenosti oblačil se niso vsi dobro odrezali. Zopet so bili 

manj redni dečki, ki so pustili oblačila nepospravljena na tleh ali na mizi. Takih je bilo 10 

dečkov in 2 deklici. Med pogovorom z učenci in izvajanjem dejavnosti pa je prišlo pri 

rezultatih do odstopanj, saj vseh 36 učencev točno ve, da je potrebno svoje stvari 

pospravljati za seboj na točno določeno mesto, a kljub temu tega niso vsi upoštevali, ko je 

bilo to potrebno.  

 

 

Tabela 3: Primeri besednih opisov učencev pri drugi dejavnosti 

Javni  

prostor 

Besedni opisi učencev 

Pozitivni Negativni 

Šola  določena ura pouka;  

 tiho;  

 dobro poslušat; 

 pomagamo si med sabo. 

 ne kričimo med odmorom; 

 ne pustimo razmetano po igri; 

 ne tekaš in ne noriš; 

 se ne porivaš in ne grizeš; 

 ne cukaš; 

 ne govorimo eden čez drugega;  

 ne skačeš v besedo. 

Knjižnica  tiho izbereš knjigo; 

 zbrani moramo biti; 

 ostali imajo radi mir, ker berejo 

ali se učijo; 

 knjigo moraš dat nazaj na svoje 

mesto; 

 preden knjigo odneseš, jo moraš 

pokazat knjižničarki;  

 knjigo si izposodiš z izkaznico. 

 ne smeš tekat in ne kričat. 

Dom 

 

 

 

Se nadaljuje … 

 znat pospravit za sabo; 

 pomagat mami, če te prosi; 

 pomagamo si pri opravilih; 

 se imamo radi in se poslušamo;  

 zložit posodo; 

 pospravit svojo posteljo. 
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… nadaljevanje 

Zdravstveni 

dom 

 sediš in čakaš na vrsto;  

 ko si poklican, vstopiš;   

 si prijazen in tih;  

 lepo sediš; 

 izklopiš telefon;  

 si vljuden. 

 ne kričiš; 

 se ne prerivaš;  

 v ordinaciji ne stikaš, da kaj ne 

razbiješ. 

Trgovina  prosiš za pomoč, če se ti zgodi 

nesreča. 

 ne kričiš; 

 ne vzameš, brez da bi plačal; 

 ne raztreseš stvari; 

 ne podiramo stvari; 

 se ne igraš z vozičkom. 

Cesta 

 

 

 

 

 rdeča luč za avtomobile in oni se 

morajo ustavit, da gremo lahko 

mi čez; 

 pri prehodu za pešce dvigneš 

roko in pogledaš levo-desno-levo 

ter nosiš rutko; 

 če si na kolesu, z roko pokažeš, 

kam želiš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igrišče  

 

 mirna igra; 

 upoštevaš učiteljico; 

 menjava pri igri in igralih; 

 stvari si posojamo;  

 izogibaš se stvarem, ki so 

nevarne;  

 povabiš prijatelja k igri; 

 upoštevamo pravila igre. 

 se ne prerivaš; 

 ne vržeš žoge v sošolca; 

 ne tepeš se;  

 ne mečeš mivke; 

 ne skačeš z gugalnice, ker se lahko 

poškoduješ ali na koga skočiš. 

Gledališče  lepo; 

 tiho in mirno; 

 kulturno; 

 lepo se oblečemo. 

 ne motimo predstave, ker bi nas vrgli 

ven. 

Garderoba  preoblečemo se in obesimo plašč 

na svoje mesto; 

 čevlje zložimo v predalček; 

 vse stvari imajo svoje mesto.  

 ne vržeš; 

 ne pustiš nereda, saj vsi pohodijo. 

Avtobus  mirno sedimo ali stojimo; 

 biti vedno pripet; 

 držimo se za ročaj; 

 odstopimo sedež starejšim; 

 čakaš v koloni. 

 ne smeš hodit; 

 ne vpijemo; 

 ne motimo voznika;  

 na postaji se ne igraš ali prerivaš, da 

se ne zgodi nesreča. 
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7.3 Tretja dejavnost:  Narobe zgodba 

 

Opis tretje dejavnosti 

S tretjo dejavnostjo sem želela ugotoviti, ali učenci prepoznajo napačno ravnanje v zgodbi 

in ga znajo popraviti oziroma navesti bolj primerno vedenje. Učencem sem dala navodilo, 

da položijo roke in glavo na mizo, tako da imajo zaprte oči in mirno poslušajo kratko 

zgodbo. Ta je izmišljena in sestavljena iz situacij vsakdanjega življenja učenca. Naloga 

učencev je bila, da vsakič, ko se jim zdi, da je nekaj narobe, oziroma da je učenec v zgodbi 

ravnal narobe, dvignejo roko. Tako sem ugotavljala, ali posamezniki vedo, kdaj je neko 

pravilo kršeno, in ali znajo povedati, kako bi bilo prav, da bi učenec v zgodbi ravnal. 

Zagotovo so se podobne situacije zgodile tudi njim in so se  zato lahko lažje vživeli v 

zgodbo. Vnaprej sem pripravila tabelo s trditvami, da sem lažje sprotno beležila število 

dvignjenih rok za posamezno trditev oziroma neprimerno vedenje. Najprej je vsaka 

skupina šestih učencev poslušala zgodbo, vmes so dvigovali roke, ko se jim je zdela trditev 

napačna. Ob koncu prebrane zgodbe smo jo v vsaki skupini posebej analizirali in preverili, 

kaj je deček naredil narobe. Učence sem spodbudila, da razmislijo, kakšno vedenje bi bilo 

bolj primerno in ga navedejo.  

 

Slika 20: Izmišljena zgodba z označenimi napačnimi trditvami 
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Analiza tretje dejavnosti 

Rezultati so pokazali, da vsi učenci vedo, kaj je prav in kaj narobe in znajo ločiti dobro od 

slabega. Učence sem razdelila v skupine po šest naključno oziroma tako, kot so prihajali k 

pouku v jutranje varstvo. Učencev nisem poznala, zato nisem mogla oblikovati homogenih 

skupin. Večina deklic si je zapomnila vse podrobnosti iz prebranega besedila in so brez 

moje pomoči naštele napake dečka iz zgodbe ter jih sproti popravljale. Iz pogovora sem 

lahko razbrala, da so natančno vedele, da bi z opisanimi dejanji prizadele mamo, 

prodajalko in gospo iz zgodbe, nedolžno žival ter poškodovale predmete. Dečki so sicer 

sodelovali, ampak niso bili tako aktivni kot deklice. Znali pa so prepoznati neprimerno 

vedenje in so se strinjali, da je nedopustno. Po mojem mnenju so vsi učenci dobro 

ozaveščeni glede družbenih pravil in jih znajo našteti mnogo. Po Kohlbergovih stopnjah 

moralnega presojanja so ti učenci na 3. stopnji, imenovani stopnja medsebojnega ujemanja, 

saj jim niso več pomembni individualni interesi, za njih je bolj pomembno soglasje drugih, 

skrb za njihovo dobrobit, interese in pričakovanja. Pri presojanju pravilnosti in 

nepravilnosti nekega dejanja se opirajo predvsem na pojmovanje skupine, ki ji pripadajo. 

Pomembnejše od individualnih interesov je zanje soglasje z drugimi, skrb za njihovo 

dobrobit, interese in pričakovanja, kar se ujema s stopnjo moralnega razvoja po Kohlbergu, 

imenovano stopnja medsebojnega ujemanja, kjer postanejo pomembnejša socialna 

pričakovanja, pravice drugih ljudi, pravila in norme skupine ljudi, predvsem pa 

posameznikova potreba, da se njegovo ravnanje sklada s temi pričakovanji, pravili in 

normami, da podpira, ohranja in zagovarja tisto, kar sprejema večja skupina ljudi. 

Otrokova moralna glediščna točka na tej stopnji moralnega ujemanja po Kohlbergu 

postane sociometrična. Razlikuje namreč med osebnimi potrebami in moralnimi normami. 

V svojih sodbah upošteva predvsem skrb za ugodne medosebne odnose v okviru skupine, 

ki ji pripada (družina, vrstniška skupina, razredna skupnost). Pomembnejše od 

individualnih interesov je zanj soglasje z drugimi, skrb za njihovo dobrobit, interese in 

pričakovanja. Pri presojanju pravilnosti in nepravilnosti nekega dejanja se opira predvsem 

na pojmovanje skupine, ki ji pripada. Če njegova skupina neko dejanje odobrava, potem je 

tako ravnanje pravilo, in obratno, če ga ne odobrava, je napačno. Na tej stopnji še ne 

razlikuje med mnenjem skupine in moralno vrednostjo dejanja. V svojih sodbah o dobrem 

in slabem otrok skuša ugoditi konkretnim drugim ljudem, članom skupine, upoštevati 

njihove zorne kote, interese, mnenja ter v dani situaciji ravnati skladno z njimi. Kot 

moralno osebo pojmuje tisto, ki ima moralne vrline (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 
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7.3.1. Rezultati po posameznih trditvah 

V nadaljevanju je naštetih 18 podrobnosti iz zgodbe, ki naj bi jih učenci prepoznali kot 

neprimerno vedenje. 

Steče iz stanovanja 

Trditev je 15 učencev (od 36 sodelujočih) določilo kot neprimerno vedenje, kar predstavlja 

42 % vseh sodelujočih. Menili so, da je primerneje, če iz stanovanja hodimo, ne pa tečemo. 

Večini učencev se tek iz stanovanja ni zdel nič posebnega, saj verjetno tudi sami pogosto 

tečejo in jim tek predstavlja enega izmed naravnih, samoumevnih načinov gibanja. V 

pogovoru niso komentirali te trditve, saj je večina otrok ni prepoznala kot neprimerno 

vedenje.  

 

Se zaleti v gospo 

26 učencev (72 % vseh sodelujočih) je to trditev prepoznalo za neprimerno vedenje. Menili 

so, da se v ljudi, stvari in živali ne zaletavamo, saj to ni vljudno, razen v primeru, če se to 

zgodi po nesreči. Kadar se zgodi nenamerno, se osebi opravičimo in v tem primeru »gospo 

raje pozdravimo ali ji pomagamo nesti vrečke«, so menili učenci. 

 

Pokaže gospe jezik 

Trditev je 28 učencev (od 36 sodelujočih) spoznalo za neprimerno vedenje, kar predstavlja 

78 % vseh sodelujočih. Učenci so rekli, da »se moraš za svoje dejanje opravičiti, saj ni 

vljudno kazati drugim osebam jezika, ker jim s tem pokažeš, da jih ne spoštuješ«.  

 

Brcne kolesa 

32 učencem (89 % vseh sodelujočih) se to dejanje ni zdelo primerno, saj »s tem poškoduješ 

stvari drugih oseb in nikomur ne bi bilo všeč, da se njihova osebna stvar poškoduje ali jo 

poškoduje kdo drug«. 

 

Steče čez travnik 

23 učencev (64 % vseh sodelujočih) je tek čez travnik v zgodbi spoznalo za neprimerno 

vedenje. Delež je precej visok, glede na to, da tek v zunaj zaprtih prostorov ni nič 

nenavadnega. Eden od dečkov je predlagal, da bi lahko šel deček v zgodbi namesto po poti 

čez travnik. 
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Pohodi zasajene rože 

Trditev je 28 učencev (od 36 sodelujočih) spoznalo za neprimerno vedenje, kar predstavlja 

78 % vseh sodelujočih. Po mnenju učencev ni prav, »da pohodimo katerokoli rastlino, saj 

je to živa stvar in nekdo se je zelo potrudil, da jo je vzgojil«. 

 

Prestraši mačka 

Trditev je 30 učencev (od 36 sodelujočih) spoznalo za neprimerno vedenje, kar predstavlja 

83 % vseh sodelujočih. Eden od učencev je komentiral, »da bi lahko mačko pobožali in ne 

prestrašili, saj te lahko ta napade, ker se brani«. 

 

Vzame čokolado s police 

22 učencev (61 % vseh sodelujočih) je samodejno jemanje čokolade s trgovske police 

spoznalo za neprimerno vedenje. Zanimivo, da je to trditev več kot polovica učencev 

izbrala za napačno ravnaje, saj gre za neupoštevanje maminih navodil, ker čokolade ni bilo 

na maminem seznamu. Komentirali so, da ni bilo prav, ker »deček v zgodbi ni poslušal 

mame, mamo pa moraš vedno upoštevati«. Morda pa učenci razmišljajo tako, da če bi v 

trgovini, kjer kupujejo z mamo, vzeli čokolado s police kljub temu da mama tega ne 

dovoli, na koncu morda le uspeli prepričati mamo, da jim jo kupi.  

 

Podre steklenice 

28 učencev (od 36 sodelujočih) je po nerodnosti prevrnjeno steklenico spoznalo za 

neprimerno vedenje, kar predstavlja 78 % vseh sodelujočih. Kadar se zgodi nesreča v 

trgovini, »prosiš prodajalko za pomoč pri čiščenju, saj sam nimaš pripomočkov za 

pospravljanje«, so menili učenci in verjetno so že bili kdaj priča takemu dejanju, drugače 

najbrž ne bi vedeli, da je potrebno to storiti.  

 

Razbito jajce zamenja z drugim 

Trditev je 29 učencev (89 % vseh sodelujočih) spoznalo za neprimerno vedenje. Kadar 

smo v trgovini in se nam zgodi kaj neprijetnega, kot je recimo razbito jajce, je prav, »da 

nekomu to sporočimo in ne, da ga je zamenjamo z drugim, saj tako nekdo drug ostane brez 

jajca«, je rekel eden od učencev. 
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Strese moko in sladkor po tleh 

32 učencev je trditev spoznalo za neprimerno vedenje, kar predstavlja 89 % vseh 

sodelujočih. Učenci so bili mnenja, da je prav, da opozoriš na nered, oziroma da si nekaj 

stresel ali polil v trgovini ter prosiš za pomoč čistilko ali zaposlene. 

 

Steče proti blagajni 

Trditev je 19 učencev (53 % vseh sodelujočih) spoznalo za neprimerno vedenje. Učenci 

verjetno zelo pogosto tečejo po trgovini in drugih zaprtih javnih prostorih, čeprav tega 

morda ne bi smeli, zato se skoraj polovici učencev tek k blagajni ni zdel neprimerno 

vedenje. Možno je tudi, da besedo »teči« razumejo kot »hitro hoditi, pohiteti«. 

 

Vrže denar na pult 

34 učencev (od 36 sodelujočih) je trditev spoznalo za neprimerno vedenje, kar predstavlja 

94 % vseh sodelujočih. Učenci so rekli, »da bi deček lahko mirno dal denar prodajalki in 

jo prijazno pozdravil«.  

 

Reče nekaj nesramnega  

Trditev je 33 učencev spoznalo za neprimerno vedenje, kar predstavlja 92 % vseh 

sodelujočih. Lepo je slišati, da učenci vedo, kako se obnašati do drugih ljudi, saj so v 

pogovoru opozorili na dečkovo neprimerno vedenje do prodajalke. Deček bi moral 

prijazno pozdraviti ne le prodajalko, ampak vsakogar, ki ga sreča in pozna. 

 

Prečka cesto pri rdeči luči  

Trditev je vseh 36 učencev spoznalo za neprimerno vedenje. Učenci v zgodbi zelo dobro 

prepoznajo pravila v prometu. Kot udeleženci v prometu se teh pravil naučijo že v 

predšolskem obdobju, v šoli pa sledi le še nadgradnja znanja na tem področju. Zato se ne 

čudim, da so prav vsi dvignili roko ob tej trditvi in jo označili kot neprimerno ter hkrati 

nevarno početje. Eden od učencev je komentiral, da »če greš čez rdečo luč, se lahko zgodi 

nesreča« in »če smo v prometu, moramo upoštevati prometna pravila«. 

 

Se jezi na kolesarje 

Trditev je 33 učencev (od 36 sodelujočih) spoznalo za neprimerno vedenje, kar predstavlja 

92 % vseh sodelujočih. Učenci so vedenje prepoznali kot neprimerno, saj vedo, da so želeli 



Razumevanje in interpretacija družbenih pravil pri prvošolcih 
 

Urša Koritnik Stran 72 
 

kolesarji samo opozoriti dečka, da je kršil prometna pravila in da je s tem ogrožal sebe in 

druge udeležence. 

 

David trdi, da je vse prav 

Trditev so vsi učenci spoznali za neprimerno vedenje. Zanimivo je, da so to trditev vsi 

označili kot napačno, kljub temu da nekateri učenci določenih trditev niso prepoznali kot 

neprimerno vedenje – v celoti gledano so vsi prepoznali veliko nepravilnosti v vedenju 

dečka.  

 

Naskrivaj vzame čokolado 

34 učencev je trditev spoznalo za neprimerno vedenje, kar predstavlja 94 % vseh 

sodelujočih. Učenci so to dejanje prepoznali kot krajo čokolade. Strinjali so se, da ni prav, 

da vzameš nekaj, česar mama ni naročila ali dovolila. Komentar ene učenke je bil, da »vse, 

kar želiš kupiti, moraš plačati« in »če želi kdo ukrasti obleko, ga lahko ujamejo, ker ima 

obleka zaščito proti kraji«.  

 

V knjigi Moč vzgoje sta Peček Čuk in Lesar (2009) zapisali, da lahko vzgojitelji, učitelji 

ali drugi delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pripomoremo k temu, da se učenec 

zaveda svoji dejanj in njihovih posledic. Tako lahko jaz kot vzgojitelj oziroma učitelj 

otroka spodbudim k razmisleku o posledicah njegovih dejanj na bližnje ljudi, da vzbudim v 

njem empatijo in ga spodbudim k iskanju rešitve konkretnih situacij. To dosežem tako, da 

otrok skupaj z mano ali drugim strokovnim delavcem, oblikuje pravila in predvidi 

posledice, ki bodo sledile neprimernemu vedenju. To seveda ni zagotovilo, da bo otrok 

pravila res upošteval. Pri dejavnosti sem želela doseči predvsem to, da učenci razmišljajo o 

dejanju dečka iz zgodbe v tej smeri, da se zavedajo posledic določene situacije. Namen je 

bil, da se znajo vživeti v zgodbo in si predstavljati, da se lahko katero od teh dejanj zgodi 

njim samim. Zdelo se mi je, da so pozorno poslušali zgodbo, saj so prepoznali vsako 

neprimerno vedenje in znali navesti primernega. 

 Cohen (2002) pravi, da starši veliko pripomorejo, tako s spodbudo kot zavračanjem, da se 

pri otroku razvije občutek za moralo in vrednote. Starši niso pomembni samo kot vzorniki, 

ampak se morajo zavedati tudi otrokovega dojemanja sveta pri različnih starostih in na njih 

znati pravilno reagirati. Dolžni so negovati te nagone enako, kot bi negovali njihove 

dosežke in razvoj na glasbenem ali športnem področju. Starši imajo zaradi tega lahko 

občutek, da nimajo nobenega vpliva na to, kako in v koga se njihov otrok razvije. Kako 
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starši razložijo pravila, je odvisno od starosti otroka. Večina odraslih predvideva, da otroci 

vidijo, kaj je prav in kaj narobe enako kot odrasli, toda kar se obravnava kot slabo vedenje 

odraslega, ni nujno slabo tudi v otrokovih očeh. 

  

Pogovor z učenci po poslušanju kratke zgodbe je napeljal vsebino tudi na pravila doma, ki 

so jih učenci omenili sami. Tako so rekli, da »moraš mamo vedno poslušati in z njo lepo 

govoriti« ter »upoštevati vsako njeno navodilo«. Omenili so tudi pomoč mami pri 

gospodinjskih opravilih in pri skrbi za mlajše bratce in sestrice, medtem ko mama zlaga 

perilo. Nekateri morajo pred spanjem pospraviti svojo posteljo in imajo pred spanjem do 

določene ure dovoljenje za uporabo video naprav. Nekateri že sami obešajo perilo in ga 

poberejo iz stroja, ampak so opozorili, da to ni pravilo, temveč prošnja mame. Večina od 

njih tudi pomiva posodo in pospravi posodo z mize, ko vsi pojedo. Zanimivo je, da je 

vedno omenjena mama, ko sem učence spraševala o pravilih doma. Morda si mamo 

predstavljajo kot večjo avtoriteto in njena beseda obvelja pri vseh pomembnih stvareh v 

družini. Ali pa je le bolj prisotna v njihovi vzgoji in njena navodila ter nasvete bolj 

upoštevajo. Nanjo se lahko zanesejo, ji zaupajo in ji verjamejo, da ima vedno prav.  
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Tabela 4: Rezultati dejavnosti Narobe zgodba, kjer so učenci prepoznali napačne 

trditve 

 

Trditve (P – pravilno, N – napačno) Skupina Število 

učencev 

(N=36) 

Odstotek 

učencev % 

(N=36) 

1 2 3 4 5 6 

1. Steče iz stanovanja (P). 3 2 3 1 3 3 15 42 

2. Se zaleti v gospo (N). 6 4 5 3 4 4 26 72 

3. Pokaže gospe jezik (N). 5 4 6 4 4 5 28 78 

4. Brcne kolesa (N). 6 5 6 5 4 6 32 89 

5. Steče čez travnik (P). 4 3 5 3 4 4 23 64 

6. Pohodi zasajene rože (N). 5 3 5 6 4 5 28 78 

7. Prestraši mačka (N). 6 5 6 6 3 4 30 83 

8. Vzame čokolado s police (P). 4 3 4 3 4 4 22 61 

9. Podre steklenice (N). 3 6 6 5 4 4 28 78 

10. Razbito jajce zamenja z novim (N). 4 5 6 6 3 5 29 80 

11. Strese moko in sladkor po tleh (N). 5 5 6 6 5 5 32 89 

12. Steče proti blagajni (P). 2 3 5 4 3 2 19 53 

13. Vrže denar na pult (N). 6 6 5 6 6 5 34 94 

14. Reče nekaj nesramnega (N). 6 6 4 5 6 6 33 92 

15. Prečka cesto pri rdeči luči (N). 6 6 6 6 6 6 36 100 

16. Se jezi na kolesarje (N). 6 6 5 6 4 6 33 92 

17. Deček trdi, da je vse prav (N). 6 6 6 6 6 6 36 100 

18. Naskrivaj vzame čokolado (N). 5 6 6 6 5 6 34 94 
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Graf 1: Deleži učencev, ki so prepoznali napačne trditve v dejavnosti Narobe zgodba  

 

V knjigi Moč vzgoje, Peček Čuk in Lesar (2009) to stopnjo imenujeta stopnja 

interpersonalne normativne moralnosti, za katero je značilna usmerjenost k medsebojnemu 

ujemanju, zadostiti pa je potrebno pričakovanjem tistih, ki so nam blizu, in zahtevam, ki so 

vezane na vloge ljudi (sin, mati, oče, učenka,…). V ospredju je zlato pravilo morale:»Ne 

stori ničesar, kar ne bi želel, da drugi stori tebi.« Thomas (1996) pravi, da je za to stopnjo 

značilna usmerjenost k medsebojnemu ujemanju, to je vzajemnim medsebojnim 

pričakovanjem, odnosom in prilagajanju. Otrok na začetku šolanja že upošteva namen 

dejanja oziroma vedenja, rečejo npr.: »Ni mislil nič slabega«. Vendar je njegov kriterij, da 

je pravilno to, kar pomembnim odraslim ugaja oziroma odobravajo, in slabo tisto, česar ne 

odobravajo. Učence sem pogosto vprašala, ali bi bilo njim všeč, če bi se jim določeno 

dejanje zgodilo, ali pa bi se znašli v podobni situaciji kot v zgodbi (da ti nekdo pokaže 

jezik ali da kdo zbije tvoje kolo, reče kaj nesramnega) in vedno je bil odgovor nikalen, saj 

se dobro zavedajo, da se v tistem trenutku ne bi počutili prijetno ter se s tem držijo zlatega 

pravila, ki ga navajata avtorici. 

Pričakovala sem, da učenci ne bodo tako pozorno poslušali zgodbe in se ne bodo tako hitro 

odzvali na morebitno napačno ravnanje dečka v zgodbi, tako da me je njihovo zanimanje 
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za sodelovanje presenetilo in hkrati navdušilo, ko sem videla rezultate. Brez dvoma lahko 

rečem, da so učenci dobro podučeni o tem, kaj je prav in kaj ne oziroma kaj se sme in kaj 

ne, ter da so iz te zgodbe zmožni prepoznati napačno ravnanje, ki je po navadi za družbo 

nesprejemljivo. V vsaki skupini so znali brez dodatne spodbude sami poiskati rešitev 

problema oziroma navesti ustrezno ravnanje za posamezno situacijo.  

Med izvajanjem dejavnosti so nekateri učenci sami od sebe odnehali sodelovati (taki so bili 

4 učenci, od tega 3 dečki in 1 deklica), ker so jih začele zanimati druge stvari ali osebe, 

zato so svoje prostore prostovoljno zapustili kljub spodbudi, da bi bilo prav, da začeto stvar 

dokončajo. To so bili dečki, ki jim aktivnost ni bila dovolj  privlačna in se je njihova 

pozornost preusmerila drugam. Deklica se je želela igrati z novo sošolkino igračo, eden od 

dečkov je odšel k skupini otrok, ki je igrala karte, druga dva dečka pa sta se začela poditi 

po razredu.  Ker spodbude niso pomagale, zadrževati proti njihovi volji pa jih nisem želela, 

so dejavnost zapustili. Nekaj učencev se je želelo ponovno vključiti in seveda sem bila 

vesela njihove družbe, saj so bili na splošno zelo prijetna skupina učencev.  
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7.4 Četrta dejavnost: Družabna igra z otrokovimi pravili 

 

Opis četrte dejavnosti 

S četrto dejavnostjo sem želela prvošolce preizkusiti v spretnosti ustvarjanja novih pravil 

za družabno igro, ki so jih morali določiti skupaj, kot skupina. Igro z novimi pravili naj bi 

tudi odigrali v skupinah po 6 učencev. Predvidevala sem, da bo zanje to zelo težka naloga, 

saj se otroci po navadi ne strinjajo s predlogi drugih in želijo na vsak način uveljaviti svoje 

predloge. Na mizo sem postavila prazno igralno polje z nestandardno postavitvijo polj, 

barvne figurice in standardno igralno kocko. Zdelo se mi je prav, da jim dam vsaj kakšno 

iztočnico ali namig za začetek, da ne bi bilo prezahtevno. Zato sem se odločila, da obarvam 

dve polji s črno, saj sem predvidevala, da bi se tako lažje orientirali za začetek in konec. Z 

rdečo in belo obarvanimi polji sem želela narediti neobičajno igralno polje, saj nisem 

uporabila nobenih vzorcev postavitve, po drugi strani pa sem želela, da sami razmišljajo. S 

povezanostjo polj sem želela dati učencem neskončno možnosti izbire. Dobili so le 

navodilo, da morajo določiti, kje bodo postavljene igralne figure, kje bo začetek igre in kje 

njen konec, kdo od igralcev bo začel prvi ter po kateri poti se bodo premikale igralne 

figure.  

 

Zanimalo me je: 

 kako se bodo lotili oblikovanja pravil;  

 kdo bo dal pobudo za začetek igre; 

 kako se bo igra končala; 

 kako bodo določili pot igre;  

 ali se bodo zmožni držati določenih pravil vse do konca.  

 

Analiza četrte dejavnosti  

Dejavnost je zahtevala višjo raven mišljenja, česar, glede na izkušnje iz prakse, niso 

zmožni vsi prvošolci. Opazila sem, da nekateri učenci niso sodelovali v enaki meri kot 

drugi, ki so želeli na vsak način rešiti problem. Uporabili so veliko različnih strategij, da bi 

lahko pravično odigrali igro, ampak vedno se je zalomilo pri usklajevanju pravil. Večina se 

je odločila za pravila, ki jih že poznajo iz drugih družabnih iger (Človek ne jezi se ali 

Lestev), kjer na začetku vsi mečejo kocko, da določijo, kdo bo začel igro – kdor vrže 

šestico, začne prvi. Nekateri so se strinjali, da se figuric ne zbija, če le-ti prideta na isto 
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polje, drugi pa so prav uživali, ko so drugega igralca poslali na začetek, saj so tako sami 

imeli večje možnosti za zmago. Večini se ni zdelo pravično, da gredo eni po povsem drugi 

poti do cilja kot drugi. Vmes sem jih spodbujala, naj ne pozabijo na prej določena pravila 

ter naj jih med igro ne prilagajajo in ne spreminjajo. Opazila sem, da so se težko 

usklajevali. Pravila so sicer določili takoj na začetku, a površinsko. Zato je med igro 

prihajalo do nesoglasij in prvotno zastavljena pravila kar naenkrat niso več veljala. 

Pozorno sem spremljala vsako skupino pri postavljanju pravil in med samo igro. V vsaki 

skupini se je našel učenec, čigar ideje so prevladale in je bilo očitno, da želi biti vodja. 

Zato se je zgodilo, da kateri od učencev, ki je bolj umirjen, ni uspel priti do besede in 

izraziti svojega mnenja, je pa na svoj način sodeloval, saj je bil odziven na dogajanje in 

moja vprašanja. Vsekakor se je vsaka skupina strinjala, da bi bilo igro mnogo lažje odigrati 

s samo dvema igralcema, ker bi se lažje dogovorila glede pravil in tudi hitreje bi bilo konec 

igre. 

 

Ko otroci vstopijo v šolo, se na področju moralnega presojanja dogajajo pomembne 

spremembe. Slednji niso več povsem podrejeni avtoritetam. Večinoma so še vedno 

ubogljivi (eni bolj kot drugi), vendar se pod to ubogljivostjo že kažejo znaki, da skuša 

otrok oblikovati lastno stališče do moralnega ali socialnega vprašanja. Ko razmišlja o 

posledicah svojih dejanj, ga ne skrbi samo to, kaj bodo porekli starši ali učitelji, vzgojitelji, 

temveč tehta posledice tudi z drugih vidikov: zanima ga, kako prizadeva druge ljudi, kako 

bo prispeval k predstavi, ki jo imajo drugi ljudje o njem. V njej se izraža otrokova želja 

glede tega, kako naj bi ga videli drugi ljudje. To je že korak, da je sposoben presojati o 

dejanjih, ne le po njegovih neposrednih posledicah, temveč tudi po namenu, s katerim je 

bilo dejanje storjeno. Ko se sklicuje na okoliščine, hoče pravzaprav povedati, da je sam 

imel dober namen, vendar se je zgodilo nekaj, kar mu je preprečilo, da bi ta svoj namen 

dosegel. Prav tako je za to dobo značilno, da se začne spoznavni vidik tesneje povezovati s 

čustvenim, socialnim in praktičnim vidikom. To pomeni, da se otrokovo čustveno in 

socialno ravnanje postopno zbližuje z njegovimi razumskimi spoznanji o tem, kaj je prav 

in kaj narobe (Pšunder, 2004). Vendar kljub temu, da otrok ve, kakšno je primerno oziroma 

neprimerno vedenje, se zgodi, da nanj pozabi, kadar gre za njegovo korist. V takem 

primeru krši najbolj preprosta pravila, kot so npr. pravila družabne igre. Pri igri in drugih 

družabnih dejavnostih, kjer veljajo določena pravila, prihaja pri posamezniku do razhajanja 

med tem, kaj misli, da je prav, in svojimi dejanji. Marjanovič Umek in Zupančič (2009) 

pravita, da je to razvidno iz načina, kako otroci opravičujejo svoja dejanja. Če otroka 
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ujamemo pri goljufanju ali laganju, ne bo rekel, da sta ti dve dejanji sprejemljivi, temveč se 

bo skliceval na dejstvo, da to počnejo tudi drugi, da mu je nekdo predhodno storil nekaj 

slabega, zdaj mu je to le »vrnil«. Zavest o kršenju pravil otroke, zlasti v srednjem in 

poznem otroštvu, dostikrat vodi do doživljanja krivde, ki pa ga skušajo ublažiti. Zato iščejo 

različne izgovore, krivce za svoje ravnanje pa najdejo v starših, učiteljih, vrstnikih, znanih 

ali neznanih ljudeh in okoliščinah. To lahko počnejo zavestno ali nezavedno, ko aktivirajo 

različne obrambne mehanizme, da bi tako ohranili ugodno predstavo o sebi. Pogosto se je 

zgodilo, da so posamezniki želeli spremeniti pravila igre med samim izvajanjem dejavnosti 

samo zato, da bi sami prišli prvi do cilja. Ob mojem opozorilu, da je to goljufanje, so se 

poskušali izvleči iz zagate tako, da so spremenili strategijo igranja ali poskušali na svojo 

stran pridobiti koga od igralcev, da podpre njihovo idejo. Piaget pravi, da otroci v začetku 

šolanja sodijo v drugo fazo moralnega razvoja, ki se imenuje moralno sodelovanje, kjer 

otrok pojmuje moralnost kot nekaj enakopravnega (primer: On je spremenil pravila igre, 

zdaj jih lahko tudi jaz.) (Cohen, 2002). Iz tabele o Piagetovem opisu razumevanju in 

upoštevanja pravil pri igri je jasno razvidno, da otroci pravila razumejo kot nespremenljiva, 

vendar jih ne upoštevajo dosledno, saj jih kršijo, prilagajajo in spreminjajo (Lefrancois, 

1990). 

   

Slika 21: Podlaga za družabno igro, kjer pravila določajo učenci 
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7.4.1 Potek in analiza igranja po skupinah 

 

Prva skupina 

Za začetek  in konec igre so učenci izbrali črni polji. Vseh šest figur je stalo zraven črnega 

polja in prvi začne, kdor vrže največ pik na kocki. Zaplete se pri določanju poti figur, saj 

vsak predlaga drugačno pot. Nekateri bi zelo na hitro radi končali igro, da bi prej zmagali 

ali da bi se lahko prosto igrali brez pravil, kjer bi si sproti izmišljali potek igre (kot so bili 

navajeni v predšolskem obdobju v vrtcu). Med igro je prišlo tudi do zbijanja figur, česar na 

začetku niso določili in so se sproti dogovarjali, kar pa ni bilo najbolje, saj je prihajajo do 

nesoglasij. Potem se je pojavil tudi problem, ali se črno polje šteje kot igralno polje ali 

samo kot začetek, ali se ga med igro preskakuje ali ne. Ena od deklic ni bila zadovoljna z 

igro brez pravil, saj je opazila, da nekateri prehitro pridejo do cilja in tako zmagajo pred 

njo, zato me je prosila, da gremo o pravilih igre povprašat tistega, ki mi je igro dal. Učenci 

so se strinjali, da je težko določiti skupno pravilo, saj bi vsak rad imel svoja pravila in 

zaradi tega nastane prepir. Pravijo še, da če bi bila pravila določena vnaprej, ne bi prihajalo 

do konfliktov. Prva skupina je imela največ idej, kako bi se lahko odvijala igra in imeli so 

kar nekaj zanimivih strategij.  

 

Prva ideja:  Upoštevali  bi pot črt, rdeče figure bi se premikale  le po rdečih poljih in bele 

figure le po belih poljih, ostale barve figur pa bi se lahko prosto premikale. Na koncu so 

ugotovili, da to ni mogoče, saj vsa rdeča polja niso postavljena tako, da bi lahko z 

diagonalnim premikom figure prišli do naslednjega rdečega polja. 

Druga ideja:  Premikali bi se kot pri igri Človek, ne jezi se in ko bi prišli do druge črne 

pike, bi naredili še pot v notranjih poljih in zaključili bi na črnem polju. Dilema je bila, 

koliko bi bilo to pravično, saj bi si vsak izbral svojo pot, ki bi bila lahko krajša od drugega 

igralca in bi prej zaključil igro.  

Tretja ideja: Morali bi iti preko vseh polj brez preskakovanja. Vsak bi sam izbral, kje bo 

vodil figuro. Ker bi vsak rad čim prej končal igro, se je zopet pojavilo vprašanje 

pravičnosti. 

Četrta ideja: Začeli bi na črnem polju in šli po vrsti, vedno naravnost, ampak nikoli po 

poljih, na katerih so že bili.  

Peta ideja: Potovali bi v smeri kot pri igri Človek, ne jezi se, ampak ne po najkrajši poti, da 

ne bi bila igra prehitro končana. Na cilju bi počakali, da še drugi končajo. 
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Šesta ideja: Začeli bi na črnem polju in bi si izbrali poljubno pot, kjer bi vodili 

figuro(naravnost, vijugasto, cik-cak), pomembno bi bilo le priti do cilja. 

 

Na koncu so se odločili za standarno igro, kot je pri Človek, ne jezi se, vendar s to razliko, 

da se je figura pomikala tudi po notranjosti polja in ni obšla le zunanjih polj. Začetek in 

konec igre pa sta ostala enaka (na nasprotnih črnih poljih).  

 

Druga skupina 

Učenci so menili, da bi težko igrali to igro, ker ne poznajo pravil in jim moramo odrasli  

določiti pravila za igranje. Figure so učenci postavili na igralno ploščo, zraven črnega 

polja, ki je predstavljala začetek igre. Eden od njih je začel, nadaljevali so v smeri urinega 

kazalca. Imeli so tri mete kocke in ko so vrgli število šest, so začeli. Dogovorili so se za 

pot  »naokoli«, kot pri Človek, ne jezi se, ampak so se vmes nekateri učenci odločili, da  bi 

šli kjerkoli (čez sredino, počez, ob robu). Vsi so se strinjali, da morajo obvezno vreči 

število šest na kocki, da lahko začnejo igro. Zgodilo se je, da ena od učenk ni imela te 

sreče in je s svojo figuro ostala zunaj igralnih polj. Druga učenka se je zmedla in ni vedela, 

kje bi končala svojo igro, tako da so na koncu kar vsi v en glas rekli, da  »pri tej igri nikoli  

nihče ne zmaga, ampak zaključiš pa na črni piki«.  

 

Tretja skupina 

Igro so začeli z metom številke šest na kocki,  konec in začetek pa je bil na isti črni piki, 

čeprav se glede tega niso vsi strinjali, saj bi ena od učenk končala igro v sredini, na rdečem 

polju.  Predlagali so, da greš po poljih iste barve, kot je igralna figura. Opozorila sem jih, 

da bi potem lahko igrala le dva igralca. Eden od učencev je predlagal, da bi postavili tri 

figure v isto linijo, kot je črna pika na eni in drugi strani igralne plošče, potem pa bi se 

igralne figure premikale kamorkoli želijo. Najraje bi se kar vsi igrali malo po svoje, brez 

pravil, ali pa bi jih vmes določali. Ta skupina se je najlažje dogovorila, kakšna bodo 

pravila igre, saj ni bilo večjih konfliktov in vsem je bila všeč ideja o prostem premikanju 

figur. 

 

Četrta skupina 

Učenci v tej skupini so se strinjali, da se igra začne na črni piki in so vse figure postavljene 

v prostoru pred črnim poljem, konča pa naj se na drugem črnem polju. Kocko so metali po 

vrsti in kdor je vrgel najvišjo številko, je začel prvi. V metu kocke so se zvrstili  glede na  
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število pik na kocki, od najvišjega do najnižjega števila. Poti figur niso določili, ampak so 

se dogovarjali sproti, kar je povzročilo obilo nesoglasij, saj  je prvi želel po poljih v sredini 

do konca, drugi po vseh levih poljih in tretji kamorkoli, samo da bi prišel do cilja. Dvomili 

so, da igralci igrajo pošteno, saj so bili nekateri prepričani, da drugi goljufajo in sami 

prirejajo število polj, ki jih morajo premakniti s figuro. Igra se je zaključila, ko je eden od 

igralcev prišel do cilja. 

 

Peta skupina 

Učence je igralno polje spominjalo na družabno igro mlin. Figure so postavili na rumen del 

poleg črnega polja. Imeli so idejo, da se lahko premikajo po katerikoli poti ali pa samo po 

belih poljih, ampak so ugotovili, da če bi šli samo po belih ali samo po rdečih poljih, da 

nikakor ne bi prišli do cilja, ki je bil druga črna pika. Tako so prišli do problema, ki so ga 

želeli na vsak način rešiti in tako poskusili vse mogoče, a njihove ideje niso bile ustrezne, 

zato so iskali rešitve naprej. Začeli so na črnem polju in kdor je vrgel najvišje število na 

kocki, je začel prvi in imel tri mete. Pri tej ideji sem jih ustavila, saj smo se igrali pravo, 

realno družabno igro in ne video igrice, kjer je vse mogoče, zato so to idejo sčasoma 

opustili. Na koncu so se vsi odločili, da ko prideš s figuro do sredinskega polja, lahko 

poljubno nadaljuješ pot tako, da prideš do črnega polja, ki predstavlja konec igre. 

 

Šesta skupina 

Figure so učenci postavili na igralno ploščo zraven črnega polja, ki je predstavljal začetek 

igre. Eden od njih je začel ter nadaljeval tako, kot so sedeli v krogu. Imeli so tri mete 

kocke in ko so vrgli število šest, so lahko začeli. Izbrali so si pot naokoli, kot pri igri 

Človek, ne jezi se, vendar so si nekateri vmes premislili in si izbrali drugo pot (čez sredino, 

počez, ob robu). Vsi so se strinjali, da morajo obvezno dobiti na kocki število šest, da 

lahko nadaljujejo igro. Skupina je bila, v primerjavi z ostalimi skupinami, bolj mirna, niso 

imeli večjih težav pri dogovarjanju, igro so precej hitro zaključili. Zadovoljni so bili  s 

pravili, ki jih poznajo od drugih družabnih iger.  
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Slika 22: Učenci pri družabni igri, kjer so morali sami določiti pravila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Strategije igranja pri družabni igri, kjer pravila določijo učenci  

 

Prva skupina                                                         Druga skupina        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se nadaljuje… 
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…nadaljevanje 

 

Tretja skupina                                                       Četrta skupina                       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta skupina                                                            Šesta skupina            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Legenda strategij igranja pri družabni igri, kjer pravila določijo učenci
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Razvidno je, da se je vsaka skupina lotila igre povsem drugače. Vsak posameznik v skupini 

je bil mnenja, da je pravila težko določiti, ker si mnenja nasprotujejo in ker je v igro 

vključenih preveč igralcev. Menili so, da bi bilo veliko lažje določiti pravila in odigrati 

igro, če bi bila igralca samo dva. Kljub vsem izzivom, s katerimi so se morali spopadati 

učenci, se mi je zdelo, da jim je igra všeč, saj so se želeli še naprej igrati z njo. Nekateri so 

se celo večkrat priključili skupini le zato, da bi ponovno sodelovali, saj jih je igra 

pritegnila. Čeprav so z mano že bili pri vseh dejavnostih, so prosili, če lahko ponovno 

sodelujejo ali samo opazujejo, saj so jim bile aktivnosti zelo všeč.  
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8 ZAKLJUČEK 
 

»Najtežja naloga današnjih otrok je naučiti se lepega vedenja, ker nimajo primernih 

zgledov okoli sebe.« 

Fred Astaire 

(Misli o vzgoji, 2007) 

 

Pravila so povsod okoli nas in so del našega življenja, zajeta so v vsem, kar delamo in smo. 

Svet brez pravil bi bil kaos, nered in kriminal. Pravila pa v naše življenje in delovanje 

vnašajo red in harmonijo, pomagajo nam pri vključevanju v družbo, saj preko njih delamo 

tako, kot je za naše okolje sprejemljivo. Družbena pravila so pomembna, saj z njimi lažje 

usklajujemo različna mnenja in prepričanja. Določajo, kakšno sme ali mora biti ravnanje, 

mišljenje, vedenje posameznika. Pri nastajanju različnih pravil ne sodelujemo vsi, čeprav 

so splošno veljavna, saj so nekatera pravila stara in se prenašajo z vzgojo. Z njimi se 

spoznamo že ob rojstvu in nato s pomočjo pravil lažje krmarimo skozi življenjske pasti. 

Otrok se pravil nauči predvsem v spodbudnem okolju in z dobrim zgledom. Učenec v 

prvem razredu osnovne šole že razume, kaj je dogovor, saj se s starši dogovarja (npr., kdaj 

se lahko igra, katere oddaje lahko gleda po televiziji ter kako ravna s telefonom). Z 

dogovori in pravili pa je povezano tudi spoznavanje pravic in dolžnosti. Pravila morajo biti 

v skladu z otrokovimi pravicami, dolžnosti pa izhajajo iz pravil in dogovorov.  

Redko se dogaja, da predšolski ali celo šolski otroci kršijo različna socialna in moralna 

pravila zato, ker jih ne bi poznali ali ker ne bi znali ločiti dobrega (primernega) od slabega 

(neprimernega). V nekaterih konkretnih situacijah se otroci preprosto ne morejo odločiti, 

kateremu pravilu ali standardu naj sledijo. Čeprav različna socialna pravila in norme 

poznajo, zaradi pomanjkanja izkušenj v moralnem ravnanju, zlasti v novih situacijah, ne 

znajo izbrati najustreznejšega. V drugih primerih lahko pride do tega, da se pravila in 

standardi, ki bi jih lahko otrok uporabil v določenih situacijah in jih zagovarjajo otrokovi 

starši in drugi vzgojitelji, razlikujejo od tistih, ki jih otroci sprejemajo v ožji prijateljski 

skupini. Od konkretne situacije pa je odvisno, kateri izmed njih bo otrok sledil. Včasih 

otroci ne morejo uskladiti svojega vedenja s pravili, ker si ta v konkretni situaciji 

nasprotujejo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 
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Pri izdelavi diplomskega dela sem prišla do naslednjih  zaključkov: cilji v učnem načrtu za 

prvi razred devetletne osnovne šole pri predmetu spoznavanje okolja so dovolj široko 

zastavljeni, saj lahko učenci dovolj podrobno spoznajo osnovna šolska pravila in pravila 

varne hoje v prometu ter ugotavljajo, da so pravila doma prav tako zelo pomembna. 

Spoznajo, da obstajajo določeni vzroki za pravila, da se dane obljube ne sme prelomiti, 

naučijo se tudi razliko med morati in smeti. Temeljna pravila spoznajo najprej doma, nato 

jih v vrtcu v predšolskem obdobju ponotranjijo ter prenesejo naprej med šolske klopi.  

Za izvedbo empiričnega dela sem si zastavila šest raziskovalnih vprašanj in ugotovitve so 

bile zanimive. 

 

RV1: Pri katerih temah lahko glede na učni načrt za spoznavanje okolja v 1. 

razredu obravnavamo družbena pravila?  

V učnem načrtu za 1. razred devetletne osnovne šole imajo učitelji na voljo mnogo tem, 

kjer lahko učence veliko naučijo o družbenih pravilih. Teme, ki so skupne vsem 

učbenikom, so:  

 Jaz in moja šola, kjer učenci spoznajo temeljna šolska pravila; 

 Moja pot v šolo, kjer spoznajo pravila varne hoje, se naučijo preveriti cestišče in se 

opremiti za dobro vidnost v prometu;  

 Jaz in ti, mi in vi, kjer spoznajo pomen pravil družbenega življenja. 

Seveda je družbena pravila možno obravnavati tudi pri drugih temah in predmetih, 

predvsem je zaželena situacijska obravnava. 

 

RV2: Kako si učenci razlagajo pojem pravilo? Ali vsi učenci podobno 

interpretirajo isto pravilo, ki je prikazano na fotografiji? 

Učenci si pojem pravilo različno razlagajo,  rekli so, »da je pravilo, da smo prijatelji, da se 

ne tepemo, ne grizemo, da smo skupaj ena ekipa, da si kaj delimo«. Podrobno pojma 

pravilo, kar je bilo za pričakovati, niso znali razložiti, naštevali so različna konkretna 

pravila, ki jih poznajo iz svojega življenja. Iz pogovorov sem lahko razbrala, kaj so pravila, 

v smislu, da jih znajo našteti/poimenovati, upoštevati in da se (v pogovoru) zavedajo 

pomembnosti družbenih pravil in posledic njihovih kršitev. Iz vseh štirih dejavnosti je bilo 

jasno razvidno, da večina učencev podobno interpretira ista pravila, kar pomeni, da večjih 

odstopanj ni.  
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RV3: Katera pravila, ki se nanašajo na šolo in druge kulturne ustanove, znajo 

našteti učenci? 

Besednjak učencev je bil pri naštevanju družbenih pravil obsežen, saj so našli mnogo 

pravil za vse omenjene situacije in javne prostore. Največ so jih našteli za igrišče, 

zdravstveni dom, šolo in avtobus. Naj naštejem samo nekatere izjave učencev, na primer: 

»na postaji se ne igraš ali prerivaš, da se ne zgodi nesreča; ne skačeš z gugalnice, ker se  

lahko poškoduješ ali na koga skočiš; izogibaš se stvarem, ki so nevarne; upoštevaš pravila 

igre; v ordinaciji ne stikaš, da kaj ne razbiješ; ko si poklican, vstopiš; ne skačeš v besedo; 

med seboj si pomagamo«. Učenci so našteli 73 pravil, kar verjetno pomeni, da so se s 

podobnimi situacijami že srečali. 

 

RV4: Ali znajo učenci v določeni družbeni situaciji prepoznati napačno 

ravnanje in navesti pravilnega? 

Pri dejavnosti, kjer so morali učenci iz prebrane zgodbe prepoznati neprimerno ravnanje, 

so se odrezali zelo dobro, saj so kot skupina prepoznali prav vsako napako dečka iz zgodbe 

in jo znali komentirati in popraviti. Strinjali so se, »da nas neprimerna ravnanja lahko 

spravijo v težavo in je bolje, da se držimo pravil, ki nam jih določi mama«. Brez dvoma 

lahko rečem, da so učenci dobro podučeni o tem, kaj je prav in kaj ne, kaj se sme in česa se 

ne sme ter da so iz te zgodbe zmožni prepoznati napačno ravnanje, ki je po navadi za 

družbo nesprejemljivo. V vsaki skupini so znali brez dodatne spodbude sami poiskati 

rešitev problema oziroma navesti ustrezno ravnanje za posamezno situacijo. Seveda pa to 

še ne pomeni, da se tudi v realnem življenju zmorejo vsi posamezniki vesti, kot menijo, da 

je prav.  

 

RV5: Ali učenci razumejo, zakaj so pravila pomembna? 

»Pravila so zato, da se ne zgodi nesreča« in »pomenijo, da moramo biti med seboj prijazni 

in prijatelji«, je po besedah učencev opredeljen pomen pravil in hkrati tudi razlaga, zakaj 

so pravila v družbi pomembna. Zanimiva je bila razlaga učenca pri pravilu, povezanim z 

onesnaževanjem, kjer je rekel, »da v naravo ne smeš metati odpadkov, ker rastline niso 

vesele, pa še narava je zelo uboga. Narava nam vrne nazaj s potresi, strelami, poplavami 

in plazovi«. Posamezni učenci se zavedajo posledic neupoštevanja družbenih pravil in 

naravnih zakonov. Največkrat omenjeno pravilo, ki je povezano s šolo, pa se je glasilo: 

»Učiteljica nekaj pove in moraš to upoštevati!« Učenci spoštujejo učiteljico in se zavedajo 

njene avtoritete, čeprav občasno preizkušajo meje.   
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RV6: Ali so učenci zmožni oblikovati lastna pravila za družabno igro? Na 

kakšen način se lotijo oblikovanja pravil za družabno igro? 

Četrta dejavnost je od učencev zahtevala višjo raven mišljenja, česar glede na izkušnje iz 

prakse niso zmožni vsi prvošolci. Opazila sem, da nekateri  učenci niso sodelovali v enaki 

meri kot drugi, ki so želeli na vsak način rešiti problem. Uporabili so veliko različnih 

strategij, da bi lahko pravično odigrali igro, ampak vedno se je zalomilo pri usklajevanju 

pravil. Vmes sem jih spodbujala, naj ne pozabijo na prej določena pravila ter naj jih med 

igro ne prilagajajo in ne spreminjajo. Opazila sem, da so se težko usklajevali. Pravila so 

sicer določili takoj na začetku, a površinsko. Zato je med igro prihajalo do nesoglasij in  

prvotno zastavljena pravila kar naenkrat niso več veljala. V vseh skupinah so pogosto kršili 

in sproti spreminjali pravila. Sklepam, da prvošolci niso povsem zmožni oblikovanja 

lastnih pravil, saj se opirajo predvsem na pravila že poznanih družabnih iger. Zmožni pa so 

pravila že znanih iger delno prilagoditi, da služijo v njihovo korist.  

 

Starši imajo lahko občutek, da nimajo nobenega vpliva na to, kako in v koga se njihov 

otrok razvija. Starši lahko veliko pripomorejo, tako s spodbudo kot z zavračanjem, da se 

pri otroku razvije občutek za moralo in vrednote. Psihologi pravijo, da starši niso 

pomembni samo kot vzorniki, ampak se morajo zavedati tudi otrokovega dojemanja sveta 

pri različnih starostih in na njih znati pravilno reagirati (Cohen, 2002). Učitelji in 

vzgojitelji lahko veliko pripomoremo k otrokovemu razvoju moralnosti, če smo le dovolj 

spodbudni in ga opominjamo, da razmisli o svojih dejanjih in posledicah. Da razmišlja s 

svojo glavo in se poskuša vživeti v posameznika in situacijo. Tako lahko dosežemo, da 

otrok sam oblikuje pravila in predvidi posledice, ki sledijo neprimernemu vedenju. Žal s 

tem ne moremo zagotoviti, da bo otrok pravila res upošteval.  

Šola je dolžna doseči poznavanje in sposobnost moralne presoje, odločanje med različnimi 

vrednotami v konkretni življenjski situaciji in predvidevanje posledic lastnega ravnanja. 

Pomembno je, da javna šola otrokom posreduje intelektualno izkustvo, da mu razvija 

sposobnost moralnega presojanja in ga uči, da svoje afektivno moralno delovanje podreja 

racionalni moralni presoji. Cilji moralne vzgoje so pomembni tudi v razvijanju čustev, 

volje in ravnanja, s katerimi šola sistematično razvija moralno presojanje, ki ga dopolnjuje 

z omogočanjem pridobivanja konkretnih moralnih izkušenj na temelju učenja ob 

življenjskih moralnih dilemah. Takšen pristop k moralni vzgoji upošteva vlogo in položaj 

javne šole, ki temelji na pojmu pravne države in izhaja iz človekovih pravic (Pšunder, 

2004). 
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Učenci pogosto v okviru šole in tudi družine obiskujejo različne kulturne ustanove in druge 

javne prostore ter se zavedajo, da veljajo posebna pravila za posamezno ustanovo.  

Učenci so se zelo dobro znašli in izkazali pri prepoznavanju napačnega ravnanja dečka iz 

kratke zgodbe, saj so pokazali, da vedo, kaj je prav in kaj ne. Brez premislekov so napačno 

vedenje popravili in tudi razložili, zakaj se jim zdi, da oseba ni prav ravnala. Pri 

oblikovanju lastnih pravil za družabno igro znotraj skupine jim je šlo na začetku težje, saj 

se niso uspeli uskladiti. Vsak je želel po svoje voditi igro, to pa v skupini ni mogoče, saj je 

potrebno sodelovati. Pravila so oblikovali zlahka, težava pa je nastala pri sprejemanju 

enotnega pravila, saj je bilo idej in mnenj veliko. V posameznih skupinah je prevladal  

prodornejši in glasnejši učenec. Posluževali so se pravil družabnih iger, ki so se jih že 

igrali, saj so na podlagi teh izkušenj začeli oblikovati podrobnejša pravila, da so lahko 

odigrali igro. V vseh skupinah so pogosto kršili in sproti spreminjali pravila, kar potrjuje 

Piagetovo tezo o upoštevanju pravil pri tej starostni skupini otrok. Otroci do 8. leta starosti 

razumejo, da so pravila nespremenljiva, vendar imajo težavo z upoštevanjem teh pravil, saj 

jih pogosto kršijo in jih spreminjajo. V raziskavi se je to zgodilo pri vsaki skupini otrok, saj 

je vsak želel po svoje prilagoditi pravila, in sicer tako, da bi on sam prej prišel do cilja in 

zmagal. 

 

Tematika o pravilih je zelo obširna in obstaja neskončno možnosti za njeno raziskovanje. 

Sama sem se dotaknila le osnov, ki so pomembne za vsakega posameznika. Otroci so sicer 

pokazali veliko mero poznavanja pravil, vprašanje pa ostaja, ali so jih sposobni tudi 

dosledno upoštevati, ne le ko jih kdo opazuje, ampak tudi, ko jih nihče ne nadzira. Lahko 

bi osnovali praktične delavnice za učence vseh razredov, kjer bi se soočali z realno 

situacijo. Težavnostna stopnja bi se prilagajala starosti učencev. Izvedla bi se lahko igra 

vlog ali oblikoval poligon, ki simulira cestni promet. Tako bi bili učenci postavljeni pred 

konkretno situacijo in morali bi odreagirati po svoji lastni presoji.  
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10. PRILOGE 
 

10.1 Dejavnosti z vprašanji 

 

1. PRIMERNO/NEPRIMERNO RAVNANJE 

Na mizo položim 14 fotografij s situacijami, kjer so fotografije obrnjene navzdol in  

prikazujejo različne družbene situacije iz učenčevega vsakdanjega družbenega življenja. 

Naloga učencev je, da slike razvrstijo v pravo polje drevesnega diagrama, torej prav ali 

narobe. Učenci vsak posebej odkrivajo posamezno sličico in jo poskušajo prav razvrstiti. 

Ob tem poskušajo povedati, kaj posamezna fotografija prikazuje, in če slika prikazuje 

napačno ravnanje, povedo, kaj bi bilo prav.  

 

Učencem zastavim naslednja vprašanja:  

Kaj prikazuje ta slika?    

Zakaj so pravila pomembna? 

Kaj bi se zgodilo brez pravil?  

Kakšni bi bili ljudje in kaj bi se zgodilo s svetom?  

Bi dodal kakšno svoje pravilo? 

Katere sličice bi razvrstil med »prav« in katere med »narobe«? 

Kako veš, da je to ravnanje pravilno? 

Kdo te je to naučil ali ti pokazal? 

Ali se morajo pravil držati samo otroci?  

Kdo vse se mora držati pravil? 

Kakšna pravila veljajo za ostale? (enaka, drugačna, posebna) 

Kakšna pravila imate postavljena doma in kdo jih je določil? 

So napisana, narisana ali ste jih samo povedali? 

Se jih držijo vsi družinski člani? 

Kakšna pravila veljajo v vaši šoli? 

Kje so napisana ali slikovno prikazana? 

Se jih držijo vsi učenci in učitelji? 
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2. JAVNI PROSTORI 

Na mizo položim 10 fotografij različnih prostorov (šola, dom, zdravstveni dom, trgovina, 

cesta, igrišče, gledališče, garderoba, avtobus, telovadnica), kjer so fotografije obrnjene 

navzdol. Učenci te prostore obiskujejo oziroma se v njih zadržujejo ali se z njimi pogosto 

srečujejo. Vsak učenec si izbere 1 fotografijo, poimenuje prostor in našteje pravila, ki 

veljajo za posamezen prostor in razloži, zakaj so pravila tam pomembna.  

 

Učencem zastavim naslednja vprašanja:  

Katero pravilo velja tam? 

Zakaj velja to pravilo? 

Kaj bi se zgodilo, če ga ne bi upoštevali?  

Bi dodal/a svoje pravilo, ki še ne obstaja? 

Kako bi se glasilo? 

Kje vse še veljajo pravila?  

Kakšna pravila veljajo pri vas doma?   

Jih vsi upoštevate? 

Kako veš, da je to pravilo pravilno? 

Kje si se tega naučil? 

Kakšna pa imate pravila doma? 

Kdo jih je postavil? 

Se jih držijo vsi?  

Poznaš kakšna prometna pravila? 

So ti prometni znaki kaj poznani? 

Kako se ravnamo, če jih opazimo? 

Kako si ti ravnal, ko si obiskal enega od teh prostorov? 

Si se kdaj vedel neprimerno? 
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3. NAROBE ZGODBA 

Učenci položijo roke in glavo na mizo, tako da imajo zaprte oči in zgodbo lahko mirno 

poslušajo. Preberem zgodbo učenca, ki se ne drži pravil in kjer je marsikaj narobe. Zgodba 

je izmišljena in sestavljena iz situacij vsakdanjega življenja učenca. Naloga učencev je, da 

vsakič, ko se jim zdi, da je nekaj narobe oziroma da je učenec v zgodbi ravnal narobe, 

dvignejo roko. Tako bom lahko ugotovila, ali posamezniki vedo, kdaj je neko pravilo 

kršeno. Prav tako bom videla, če znajo povedati, kako bi bilo prav, da bi učenec v zgodbi 

ravnal. 

 

Zgodba: David je navihan deček, ki obiskuje 1. razred osnovne šole. V prostem času igra 

bobne in trenira nogomet ter zbira znamke. Danes je sobota in skupaj z mamo sta se 

odločila, da bosta pekla piškote. Mama ugotovi, da ji manjka nekaj sestavin, zato prosi 

Davida, da jih gre kupit v trgovino. Mama mu da denar in vrečko ter seznam s sestavinami 

(jajca, mleko, moka, sladkor). David steče iz stanovanja in na poti do vhoda sreča starejšo 

sosedo, se vanjo zaleti ter ji pokaže jezik. Zunaj zagleda nekaj koles in jih brcne z nogo, da 

se kot domine podrejo po tleh. Steče čez travnik in vmes pohodi zasajene rože ter prestraši 

mačka. V trgovini vzame košarico in začne brati s seznama. Ustavi se pri polici s 

čokoladami in hitro eno vzame ter da v košarico. S police vzame mleko in zraven podre še 

nekaj lepo zloženih steklenic. Vzame jajca in preveri, ali so vsa cela. Eno mu pade na tla in 

hitro ga zamenja z novim iz druge škatle. Poišče še sladkor in moko, oboje malo strese po 

tleh in hitro steče proti blagajni. Tam vrže denar na pult in reče nekaj nesramnega 

blagajničarki. Na poti domov prečka cesto pri rdeči luči in se jezi na kolesarje, ki mu 

žugajo. Ko pride domov, ga mama vpraša, ali je dobil vse sestavine in ali je bilo vse prav. 

David prikima, naskrivaj vzame čokolado in se skrije v sobo.  

 

Po prebrani zgodbi učencem zastavim naslednja vprašanja:  

O čem pripoveduje zgodba?  

Je v njej kaj posebnega? 

Kaj vse se je dogajalo v zgodbi?  

Ali je David ravnal prav? 

Kako bi lahko drugače ravnal?  

So se tudi tebi kdaj zgodile podobne situacije?  

Kako si ravnal takrat? 

Si kdaj opazil, da se je kateri drugi osebi to zgodilo? 
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4. DRUŽABNA IGRA Z OTROKOVIMI PRAVILI 

Na mizo postavim prazno igralno polje, igralne figure različnih barv, ki služijo kot igralne 

figurice, in kocko. Igra nima določenih pravil, zato je naloga učencev, da med seboj 

sodelujejo in skupaj oblikujejo pravila za družabno igro, ki jo tudi odigrajo. Dobijo 

navodilo, da morajo določiti, kje bodo postavljene igralne figure, kje bo začetek igre in 

njen konec, kdo od igralcev bo začel prvi in po kateri poti se bodo premikale igralne figure. 

Opazovala bom, kako se bodo lotili oblikovanja pravil, in ali bodo razumeli, kaj želim od 

njih oziroma kakšna je njihova naloga. 

 

Zanimalo me bo:  

Ali zmorejo oblikovati svoja pravila za družabno igro?   

Ali so dovolj usklajeni in zmožni dogovarjanja in oblikovanja pravil?  

Ali se znajo dogovorjenih pravil tudi držati? 

Kaj se zgodi, ko se pri pravilih ne strinjajo in kako rešijo situacijo? 
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10.2 Prošnja ravnateljici za izvajanje praktičnega dela 

 

Pozdravljeni! 

Moje ime je Urša Koritnik in sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer 

Razredni pouk. Pišem diplomsko delo z naslovom Razumevanje in interpretacija družbenih 

pravil pri prvošolcih.  

V svoji raziskavi bom preko dejavnosti ugotavljala, s katerimi družbenimi pravili so 

seznanjeni učenci na začetku svojega šolanja in kako jih razumejo. Pridobljene informacije 

bodo namenjene izključno v raziskovalne namene v moji diplomski nalogi. Ker za lažjo 

interpretacijo in obdelavo podatkov potrebujem avdio posnetek posamezne dejavnosti ter 

fotografijo dejavnosti, kjer identiteta učencev ne bo razkrita, sem se s prošnjo in 

privolitvijo v raziskavo obrnila na starše otrok prvih razredov na Podružnični osnovni šoli 

Šmarje  ̶  Sap Zagotovila sem jim, da je sodelovanje popolnoma anonimno. Na mojo 

prošnjo sta se pozitivno odzvali tudi učiteljici, ki sta privolili v sodelovanje in pomoč, saj 

bom raziskovalni del diplomskega dela izvajala pri njima v jutranjem varstvu in 

podaljšanem bivanju. Z izvajanjem raziskave ne bom motila poteka učnega načrta in 

načrtovane dejavnosti učiteljic. 

Hvala za Vaše sodelovanje. 

Lep pozdrav,  

Urša Koritnik 
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10.3 Izjava za starše in njihova privolitev za sodelovanje učenca 

 

Dragi starši! 

Moje ime je Urša Koritnik in sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer 

Razredni pouk. Pišem diplomsko delo z naslovom Razumevanje in interpretacija družbenih 

pravil pri prvošolcih. Pridobljene informacije bodo namenjene izključno v raziskovalne 

namene v moji diplomski nalogi. Ker za lažjo interpretacijo in obdelavo podatkov 

potrebujem avdio posnetek posamezne dejavnosti ter fotografijo dejavnosti, kjer identiteta 

sodelujočih ne bo razkrita, se na Vas obračam s prošnjo in privolitvijo v raziskavo. 

Sodelovanje je popolnoma anonimno. 

 

Hvala za Vaše sodelovanje, Urša Koritnik 

 

Ime in priimek otroka ter razred: 

Dovolim sodelovanje:       DA             NE 

Podpis starša/skrbnika: 
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10.4 Primer zapisa avdio posnetka praktičnega dela 

 

Celotne transkripcije zvočnih posnetkov so shranjene v lastnem arhivu. V empiričnem delu 

so v narekovajih navedeni dobesedni odgovori otrok s snemanja v 1. razredu osnovne šole.  

 

Prva dejavnost: Primerno/neprimerno vedenje 

Učiteljica: »Na mizo sem položila 14 fotografij, ki prikazujejo pravila. Vsak naj si izbere 

dve sličici in pove, kaj prikazujeta ter kakšno pravilo bi lahko veljalo. Najprej pa me 

zanima, kaj pravila sploh so. Bi mi znali katero našteti?« 

Učenec 1: »Se ne tepemo, se ne porivamo.« 

Učenka 2: »Smo vsi enako pomembni.« 

Učenec 3: »Se ne cukamo, ne porivamo in ne grizemo.« 

Učiteljica: »Kaj menite? Kaj so pravila? Povejte pravila, ki veljajo kjerkoli (doma, v šoli, 

na cesti,…).« 

Učenec 4: »Se ne kregamo in smo prijatelji.« 

Učenec 5: »Se ne prerivamo.« 

Učenka 6: »Da drug drugemu pomagamo pri nalogi.« 

Učiteljica: »Zelo dobro. Verjetno si mislila sošolcu. Ampak ne, da naredimo nalogo 

namesto njega, kajne? Samo priskočimo mu na pomoč, če jo potrebuje.« 

Učiteljica: »Pa začni ti prvi. Obrni fotografiji in povej, kaj prikazujeta. Naj vidijo vsi 

učenci, kaj je na njiju.« 

Učenec 1: »Prva kaže, da so prijazni, vrtijo se in plešejo. Druga pa pravilo, da ne mečeš na 

tla, ampak v koš.« 

Učiteljica: »Torej, to pomeni, da upoštevaš pravilo in se ti ni še nikoli zgodilo, da si smeti 

vrgel kam drugam kot v koš. Recimo v naravo. Zakaj ne mečemo smeti v naravo?« 

Učenka 2: »Narava je zelo uboga potem.« 

Učenec 3: »In narava nam lahko vrne s strelo.« 

Učiteljica: »Bolj morda s cunamiji, plazovi, potresi in poplavami.« 

Učenec 1: »Saj se lahko skrijemo v klet, pa nam nič ne more.« 

Učenec: 4: »Beseda hvala piše. Ena deklica je dala drugi deklici igračo in to je prav, ker si 

med seboj posojamo igrače. Druga fotografija prikazuje dečka z dvignjeno roko in želi 

nekaj povedati. Tako moramo tudi med poukom dvigniti roko, če želimo kaj povedati.« 

Učenec 5: »Se ne tepemo. Deček je drugega porinil in to ni prav.« 
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Učiteljica: »Kaj bi lahko deček naredil namesto tega, da ga porine?« 

Učenec 1: »Opravičil bi se mu.« 

Učiteljica: »Recimo, da mu kaj ni všeč, kaj bi lahko rekel ali naredil?« 

Učenec 5: »Lahko bi se umaknil ali pa povedal, da mu nekaj ni všeč. Druga sličica pa 

pove, da smo vsi prijatelji med seboj in se objemamo.« 

Učiteljica: »Kateri fotografiji pa si ti dobila? Kaj prikazujeta?« 

Učenka 6: »Zelo je narobe, ker je šel čez rdečo luč.« 

Učiteljica: »Zelo dobro opazuješ. Ste vsi to videli? Gospod na rolerjih prečka cesto. Zakaj 

je to narobe?« 

Učenka 6: »Ker bi ga lahko zbil avto in bi moral v bolnico. Moral bi čez zeleno luč.« 

Učiteljica: »Kaj prikazuje druga fotografija? Dajte ji pomagat.« 

Učenka 6: »Meče smeti skozi okno in očka to ne vidi. Rastline niso vesele. To je narobe.« 

Učiteljica: »Kaj lahko vržeš v naravo?« 

Učenec 1: »Odpadke od sadja.« 

Učiteljica: »Zelo dobro vam je šlo. Odlično.« 

 

Druga dejavnost: Javni prostori 

Učiteljica: »Izbereš si eno fotografijo. Imate vsak svojo? Kaj tvoja fotografija prikazuje? 

Kakšno pravilo velja za ta prostor? Dobil si trgovino.« 

Učenec 1: »V trgovini ne tečejo otroci. Ne smeš kar ukrast nečesa.« 

Učenka 2: »Ne usedamo se na voziček in ne podiramo stvari.« 

Učiteljica: »Kaj imaš pa ti? Kateri prostor je to? Aha, igrišče. Katera pravila veljajo?« 

Učenka 2: »Deliš igrače in igrala. Skupaj se igramo.« 

Učiteljica: »Lahko uničuješ? Moraš pustiti tako, kot je bilo?« 

Učenec 5: »Ali pa kaj sam popraviti.« 

Učenec 3: »Se ne tepemo in ne boksamo. Ne mečemo se na tla.« 

Učenka 2: »Ne skačemo z gugalnice, ker lahko na koga skočimo in ga boli. Tudi mivke ne 

mečemo.« 

Učiteljica: »Kateri prostor je to? Super. Gledališče je. Kako se tam vedemo?« 

Učenka 3: »Tam smo tiho. Brez kričanja. Kulturno se obnašaš.« 

Učiteljica: »Kaj pomeni kulturno?« 

Učenka 3: »Da se med predstavo ne grizemo in ne kregamo. Ne stečeš na oder, ker te 

lahko ven vržejo.« 
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Učiteljica: »Tako je. Na fotografiji je avtobus. Predstavljaj si, da se vsak dan voziš v šolo 

z avtobusom. Katera pravila moraš upoštevati?« 

Učenec 4: »Ne motimo voznika. Ne smeš se prerivat in držiš se za ročaj. Mirno sediš.« 

Učiteljica: »Kaj pa prikazuje tvoja fotografija? Zanimivo, učilnica je, res je.« 

Učenec 5: »Tam ne govorimo eden čez drugega, ampak počakamo, da nas učiteljica 

pokliče. Ne tečemo in ne norimo.« 

Učenka 6: »Zelena pomeni, da lahko greš čez cesto, rdeča pomeni stop. Pogledaš v desno 

in nato levo in dvigneš roko. Pa nosimo rutke na cesti in če si na kolesu, potem moraš z 

roko nakazati, kam greš.« 

 

Tretja dejavnost: Narobe zgodba 

Učiteljica: »Za vas imam narobe zgodbo. Zapreš oči in pozorno poslušaš. Ko se ti zdi, da 

je v zgodbi kaj narobe, dvigneš roko.« 

Učenec 1: »Nič ni bilo prav. Skoraj. Brcnil je gospo in ji še pokazal jezik.« 

Učiteljica: »Kaj bi lahko naredil?« 

Učenka 2: »Opravičiti bi se ji moral.« 

Učenec 3: »Lepo bi jo pozdravil in ji pomagal malo.« 

Učenec 4: »Grdo besedo je rekel v trgovini. In to ni lepo. Moramo se lepo pogovarjati.« 

Učiteljica: »Kaj je deček še naredil narobe?« 

Učenec 5: »Šel je čez rdečo luč. Avto bi ga lahko povozil ali zbil motor.« 

Učenka 6: »Padlo mu je jajce in ga je zamenjal z drugim.« 

Učiteljica: » Kaj bi lahko naredil, če se kaj polije ali raztrese? Pokličeš čistilke, kajne? Je 

bilo še kaj neprimernega?« 

Učenec 1: »Pohodil je rože in prestrašil mačka.« 

Učiteljica: »Nekdo se je zelo trudil, da jih je zasadil. On pa jih je uničil. Kaj pa bi lahko 

naredil deček?« 

Učenka 2: »Vzel vodo in jih zalil. Šel po poti in ne čez travnik. Mačko pa bi pobožal, ker 

se brani, če si nesramen.« 

Učiteljica: »Je bilo morda še kaj narobe v zgodbi?« 

Učenec 3: »Ja. Mami se je zlagal, da je bilo vse prav, ko ga je vprašala. Pa še čokolado je 

vzel in ji ni povedal.«  
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Četrta dejavnost: Družabna igra brez pravil 

Učiteljica: »Tu imam prazno igralno polje, igralne figure in kocko. Je pa ena zanka, ker ne 

poznam pravil te igre. Zanima me, kako bi določili pravila te igre. Določiti je potrebno 

začetek in konec, kje bi stale igralne figure, kdo začne in po kateri poti naj gredo igralne 

figure.« 

Učenec 1: »Začetek bi bil na vsaki strani, za vsako figuro, zmaga pa na črni strani.« 

Učiteljica: »Ampak igralcev imamo pa 6. Kako na vsaki strani? Kako bi jih postavil?« 

Učenec 1: »Na vsako stran po 3, v koloni, eden za drugim. In bi šli potem po črtah.« 

Učiteljica: »Kako po črtah? Katerih črtah?« 

Učenka 2: »Glede na to, kakšne barve imaš figuro.« 

Učiteljica: »Kje pa imaš zeleno polje? Potem lahko igrata samo rdeč, bel? Kako si to 

mislil?« 

Učenec 3: »Vse barve se lahko premikajo povsod.« 

Učiteljica: »Recimo, da bi vrgel 6. Kam se lahko premakne figura? Torej kamorkoli želiš. 

Kjer je to mogoče, če prav razumem.« 

Učenec 4: »Ja.« 

Učiteljica: »Kje pa je konec igre?« 

Učenec 5: »Črna pika. Tu, kjer začnemo, tam je tudi konec.« 

Učiteljica: »Katera pravila pa bi ti naredila?« 

Učenka 6: »Vržem 6 in grem, tako kot pri igri Človek, ne jezi se.« 

Učiteljica: »Potem bi figure, ki ti pridejo na pot, zbila.«  

Učenec 3: » Ja.« 

Učiteljica: »Kdaj pa smo to pravilo določili?« 

Učenec 4: » Nismo ga, ampak je zabavno se zbijat.« 

Učiteljica: »Samo pravila bi morali določiti skupaj. Vsak bi nekaj po svoje, kajne? Po 

kateri poti gredo figure? Kje bi bil pa konec? 

Učenka 6: »Pot vmes spreminjaš in narediš po svoje. Konec bi pa bil sredina.« 

Učiteljica: »Kje bi pa ti končal?« 

Učenec 2: » Šel bi kot Človek, ne jezi se, pa malo na sredino in malo kot križ. Potem pa 

hitro na sredino.« 

Učiteljica: »Ali ste se to skupaj dogovorili? Bi bilo lažje, če bi se igrala samo dva 

učenca?« 

Učenec 1: »Lažje, če bi se igrala dva, ker se ne bi kregali.« 

 


