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POVZETEK 

 

 

Ne obstaja univerzalni načrt za postavljanje mej otrokom v vrtcu, pomembno pa je, da v ta 

proces vedno vključimo tudi otroke, saj bodo le tako postavljene meje in pravila sprejeli 

kot smiselna ter jih upoštevali. Meje učijo otroke sodelovanja, spoštovanja drugih in 

njihovega dela, jih disciplinirajo, nudijo jim pomemben občutek varnosti, obenem pa jih 

naučijo prevzemati odgovornost za svoje izbire. Postavljene meje in pravila morajo biti 

izražena jasno in nazorno, prav tako jih ne sme biti preveč. Otroku je treba občasno dovoliti, 

da postavljeno mejo prestopi, saj le tako spoznava svoje možnosti in moči ter samega sebe 

dojema kot samostojno in avtonomno bitje.   

V teoretičnem delu smo opredelili pojem meja in ga umestili v prikriti kurikulum. V 

nadaljevanju smo predstavili pomen mej za otroka, načine postavljanja mej in težave pri 

njihovem postavljanju, vlogo kazni in logičnih posledic pri prekoračitvah mej ter vlogo 

vzgojitelja pri postavljanju mej. Namen empiričnega dela diplomskega dela je ugotoviti, 

kakšen je pogled vzgojitelja na postavljanje mej otrokom v vrtcu in kako poteka 

postavljanje mej v realnem vrtčevskem okolju.  

Rezultati raziskave, ki je bila izvedena med strokovnimi delavci vrtca, so pokazali, da 

večina meni, da je postavljanje mej otrokom pomembno zato, ker meje pozneje prerastejo 

v vrednoto, ker z njimi vodijo in spodbujajo otroke in jim predstavljajo varnost. Večina 

strokovnih delavcev postavlja jasne meje, ki jih dosledno uveljavlja. Med najpomembnejše 

dejavnike, ki vplivajo na postavljanje mej otrokom v vrtcu, prištevajo vzgojiteljevo 

doslednost pri uveljavljanju mej, komunikacijo vzgojitelja z otroki in zgled. Z raziskavo 

smo ugotovili, da so strokovni delavci pri kršenju mej in pravil bolj naklonjeni uporabi 

naravnih in logičnih posledic kot kazni.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: prikriti kurikulum, meje, otrok, postavljanje mej, vzgojitelj, 

doslednost, prekoračitve mej 



 

 

ABSTRACT 

 

 

There is no universal plan for setting the limits to children in the kindergarten. However, it 

is important that children are always included in this process. Thus, children are going to 

accept the limits and rules as reasonable and respect them. Limits teach children to 

cooperate and respect others and their work. They offer them an important feeling of 

security. At the same time, children learn how to take responsibility for their choices. The 

set limits and rules have to be expressed as clear and explicit as possible. At the same time, 

there must not be too many rules and limits. Occasionally, a child has to be allowed to 

exceed the limit, for this is the only way for a child to discover her possibilities and powers, 

and understand herself as an independent and autonomous being. 

In the theoretical part, we defined a conception of limits and installed it into a hidden 

curriculum. In the continuation, we presented the significance of limits for children, 

methods of setting limits, the role of punishment and logical consequences in exceeding 

limits, and the role of the kindergarten teacher in setting the limits. The purpose of the 

empirical part was to discover what the opinion of a kindergarten teacher is on setting limits 

to the children in the kindergarten, and how setting limits takes place in a real kindergarten 

environment. 

The results of the research which was performed among the professional workers of the 

kindergarten showed that setting limits to children is important, because limits later grow 

into a value, and because they are a means of guidance and encouragement of children, and 

because they represent safety to children. Most of the professional workers set clear limits 

which they enforce consistently. Among the most important factors which influence setting 

limits to children in the kindergarten, they consider the teacher’s consistency in enforcing 

the limits, communication of the kindergarten teacher with children, and an example. By 

means of the research, we ascertained that, in the case of exceeding limits and breaking the 

rules, professional workers prefer the use of natural and logical consequences than the use 

of punishment. 

KEYWORDS: hidden curriculum, limits, child, setting limits, kindergarten teacher, 

consistency, exceeding limits  
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1 UVOD 

 

 

Kaj sploh so meje? Nekateri jim pravijo pravila, omejitve, ureditve. Pojem najlažje 

opišemo tako, da ga primerjamo z velikansko škatlo, v kateri sedi otrok. Znotraj škatle so 

tiste stvari, ki jih otrok sme početi. Robovi škatle predstavljajo meje s tistim zunaj škatle, 

česar otrok ne sme početi. Pogosto pa se pojem povezuje tudi s kaznijo, telesnim 

kaznovanjem, prepovedjo, opominjanjem, odpovedjo in stalnim »ne«.  

Otroci potrebujejo meje, saj jim nudijo jasnost, pomoč in zaščito. Meje niso namenjene 

nadzorovanju in kaznovanju, ampak predstavljajo temelj zdravih medosebnih odnosov, s 

katerimi otroka vodimo, podpiramo in spodbujamo. Otrok, ki ima postavljene meje, ve, kaj 

se od njega pričakuje in kaj je dovoljeno, počuti se varno, hkrati pa je znotraj mej svoboden 

in neodvisen. 

Občutek imamo, da se danes govori samo o tem, da je treba otroku postaviti meje, nič pa o 

tem, kako jih postaviti in uveljavljati. Postavljanje mej se namreč pogosto razume kot nekaj 

samoumevnega ali kot vsakdanja rutina, o kateri ni treba posebej razpravljati. Ravno zato 

se nam je zdelo pomembno, da raziščemo, kaj so meje, zakaj so pomembne ter kako jih 

postavljati otrokom v vrtcu. Postavljanje mej namreč sodi med najpomembnejše naloge v 

zgodnjem otroštvu: »Postavljanje meja je življenjskega pomena, saj le-te vplivajo na razvoj 

zrele osebnosti. V tem procesu lahko meja v kasnejšem razvoju preraste v vrednoto« 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 196). Univerzalnega načrta ni, saj »postavljanje 

meja ne moremo izkusiti v obliki učnega programa, ki se ga je enkrat mogoče naučiti, 

nasprotno, to je izziv za vse življenje, je napetost med poskusom in zmoto« (Rogge, 2004, 

str. 119). Kljub temu pa v strokovni literaturi najdemo nekaj smernic, ki nam pri tem lahko 

pomagajo. Pri postavljanju mej pogosto naletimo na težave, kar je povsem normalno in ne 

pomeni, da nam je vzgoja spodletela. Raziskali bomo, katere težave so pri postavljanju mej 

najpogostejše.  

Vsi želimo otrokom le dobro, prihraniti jim želimo slabe izkušnje in jih obvarovati pred 

težavami. To pa pogosto vodi v postavljanje preozkih mej, ki otrokom jemljejo pogum. 

Rogge (prav tam) pravi, da samo takrat, ko otrok sam ukrepa in spoznava svoje možnosti 
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in moči, samega sebe dojema kot samostojno in avtonomno bitje. Zato nas bo zanimalo, 

kakšne morajo biti meje, ki jih postavljamo otrokom.  

Odrasli otrokove prekoračitve mej zaradi nepoznavanja pravih vzrokov pogosto 

poenostavljeno razumemo kot način, s katerim nas želi otrok jeziti. A. Bozovičar in M. 

Krajnc (2009) pravita, da je treba otroku dovoliti, da postavljeno mejo prestopi, saj se lahko 

vzgoja v nasprotnem primeru spremeni v dresuro. S pomočjo strokovne literature želimo 

ugotoviti prave vzroke za otrokove prekoračitve mej.  

Takoj, ko otrok mejo prekorači, se postavi vprašanje o (ne)smislu kazni. Toda ali je 

kaznovanje res potrebno? Ali ni kazen zgolj odraz naše nemoči, ko se ne moremo spomniti 

nobene primernejše rešitve? Poiskati želimo, kaj o kazni menijo različni avtorji in ali je 

kazen v vzgoji nuja ali zlo. 

Pri postavljanju mej otrokom v vrtcu je vloga vzgojitelja zelo pomembna. Na postavljanje 

mej namreč močno vplivajo: poznavanje otrokovih razvojnih značilnosti, komunikacija 

vzgojitelja z otroki, vzgojiteljev zgled, vzgojiteljeva avtoriteta, vzgojni stili vzgojitelja, 

doslednost vzgojitelja pri postavljanju mej in njihovem uveljavljanju, vpliv vzgojiteljevih 

subjektivnih teorij ter sodelovanje vzgojitelja s starši pri postavljanju mej.  

Z raziskavo, ki jo bomo izvedli v mestnih in podeželskih vrtcih, želimo ugotoviti, kako 

poteka postavljanje mej v realnem vrtčevskem okolju. Zanima nas, ali vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev postavljajo meje otrokom v skupini, kakšne meje postavljajo in na 

kakšen način jih postavljajo. Želimo izvedeti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na to, kako 

bodo otrokom postavili meje. Prav tako pa nas zanima, kako se odzivajo ob otrokovih 

prekoračitvah meja ter, ali se pojavljajo razlike v postavljanju mej med mestnimi in 

podeželskimi vrtci.  
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2 KURIKULUM 

 

2.1    Opredelitev pojma kurikulum 

 

Izraz kurikulum izhaja iz latinske besede currere, ki pomeni teči in se povezuje s 

pripadajočim samostalnikom, ki ga prevajamo kot tečaj. Prva uporaba besede kurikulum je 

označevala potek študija, pri čemer je šlo za organiziran dogovor o pripravi učnega procesa 

in vsebine z namenom, da bi se uresničili določeni nameni in cilji (Lawton, 1973; Svetina, 

1998, v Možina 2003). V slovarskem zapisu se beseda kurikulum nanaša na curriculum 

vitae, ki pomeni popis lastnega življenja, življenjepis. Kroflič (2002) pripisuje izrazu 

curriculum dva pomena, in sicer: 1. tek, dirko in 2. krog. V strokovni literaturi najdemo 

veliko opredelitev kurikuluma, ki se med seboj precej razlikujejo, saj izhajajo iz različnih 

teoretskih smeri. 

E. Dolar Bahovec in Kodelja (1996) ugotavljata, da se je raba besede kurikulum na 

področje vzgoje in izobraževanja razširila v 18. stoletju, v zadnjih nekaj letih pa se ta têrmin 

uporablja tudi pri nas. Ob tem je nastala težava jezikovne narave, saj bi bila namesto tujke 

(kurikulum oz. kurikul) potrebna uporaba primernejše slovenske ustreznice. Prav tako se 

je pojavila pojmovna zmeda, ki izhaja iz dejstva, da je pojem kurikulum večpomenska 

beseda, kljub temu pa se pogosto uporablja kot enopomenka. Bobbitt, utemeljitelj študije 

kurikuluma v 20. stoletju, je podal dve opredelitvi kurikuluma: po prvi »je celota izkušenj, 

neusmerjenih in usmerjenih, ki se ukvarjajo z razvojem sposobnosti posameznika«, in 

skladno z drugo je »vrsta zavestno usmerjenih izkušenj, ki jih šola uporablja v usmerjanju 

razvoja« (Bobbitt, 1918, str. 43 v Plut-Pregelj, 1995, str. 491). Skupaj z W. Wallace 

Charters je oblikoval kurikulum, ki naj bi temeljil na jasno oblikovanih ciljih, opredeljenih 

na osnovi analize življenjskih dejavnosti, ki jih bodo morali mladi pozneje opravljati v 

življenju (prav tam). Tyler (1971, v Možina 2003) je konec tridesetih let prejšnjega stoletja 

poenostavil Bobittovo opredelitev kurikuluma, ki je vsebovala več tisoč ciljev, in predstavil 

strnjeno teorijo kurikuluma. Tyler je tako opredelil kurikulum, ki naj bi obsegal štiri 

sestavine: cilje, vsebine, metode in organizacijo ter evalvacijo. Njegova kurikularna 

paradigma še danes vpliva na mnoge generacije ameriških in evropskih pedagogov. 
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Pojem in pomen izraza kurikulum sta se skozi čas močno spreminjala. Pretekle opredelitve 

so kurikulum povezovale predvsem z vsebino določenega programa, novejše pa s tem 

pojmom označujejo celotne učne situacije. Pojmovanje kurikuluma se je premaknilo od 

ožjega k širšemu, saj zajema načrtovanje, organizacijo, izpeljavo, sprotno spremljavo in 

končno vrednotenje učinkov (Lawton, 1973, v Možina, 2003). Kroflič (2002) izmed 

novejših opredelitev pojma kurikulum izpostavlja opredelitev A. W. Kellyja, ki kurikulum 

označi kot realno substanco vzgojno-izobraževalnega procesa oziroma kot »... celotno 

racionalno podstat vzgojno-izobraževanega programa institucije oziroma posameznega 

učitelja, tiste bolj subtilne dele kurikularnih sprememb in razvoja, ter še posebej tista 

predpostavljena načela ... (ki) pomenijo najpomembnejši del kurikularnih študij« (Kelly, 

1989, str. 2). Kellyjeva opredelitev označuje na eni strani vzgojno-izobraževalni načrt, na 

drugi pa značilnosti njegove izpeljave. Pojmovni obseg besedne zveze predšolski 

kurikulum zajema naslednja področja: zagotavljanje dejavnosti za vse otroke v vsej 

skupini, v majhnih skupinah ali na individualni ravni; časovni in prostorski razpored 

dejavnosti; možnosti, ki jih imajo odrasli ali otroci za začetek dejavnosti; število in pestrost 

ponujenih spodbud; vrste sredstev, materialov, pripomočkov; ključne vsebine dejavnosti; 

formalnost oziroma neformalnost izvajanja dejavnosti; didaktične, spontane igre in 

strukturirane naloge (Katz in Mohanty, 1985, v Dolar Bahovec in Kodelja, 1996).  M. O' 

Hagan in M. Smith (1993, v Batistič Zorec, 2003) pravita, da je predšolski kurikulum 

opredeljen zelo na široko, saj vključuje vse dejavnosti, interakcije in izkušnje, ki jih je 

otrok deležen v vrtcu in iz katerih se uči, hkrati pa zajema tudi celoto nege, vzgoje in 

okoljskih dejavnikov v vrtcu.  

 

2.2    Vrste kurikulumov 

 

»Mnogi avtorji problem opredeljevanja pojma kurikula rešujejo tako, da mu določajo 

njegov širši in ožji pomen ali pa v opredelitvi opozarjajo na različne ›vrste kurikula‹« 

(Košir, 2011, str. 61). Širec (1983, v Barle in Bezenšek, 2006) loči med odprtim in zaprtim 

kurikulumom. Kelly (1989, v Kroflič, 2002) pa kurikulum razdeli na več podvrst, in sicer 

loči med uradnim in dejanskim kurikulumom, formalnim in neformalnim kurikulumom, 

opozarja pa tudi na pojav prikritega kurikuluma.  
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Širec (1983, v Barle in Bezenšek 2006) deli kurikulum glede na stopnjo strukturiranosti na 

odprti in zaprti kurikulum. Pri prvem gre za kurikulum v ožjem pomenu kot znanstveno 

usklajen učnociljni načrt, ki se omejuje le na učne cilje, in kjer prilagoditev ciljev 

konkretnim okoliščinam ostaja del učiteljeve avtonomije. Pri drugem pa gre za kurikulum 

v širšem pomenu besede. To je vnaprej določen učni proces, kjer se učitelju vnaprej 

natančno določi in predpiše vse stopnje učnega procesa, brez upoštevanja konkretnih učnih 

situacij. Učitelj nima nikakršne avtonomije in je le še statist. S. Košir (2011) meni, da je 

bolj smiseln in učinkovitejši kurikulum, ki zajema lastnosti tako odprtega kot zaprtega 

kurikuluma. Torej tak kurikulum, ki vsebuje jasno opredeljene učne cilje in navodila 

učitelju za njihovo učinkovitejše doseganje v učnem procesu ter mu dovoljuje njegovo 

avtonomijo pri izobraževalnem delu.  

Kelly (1989, v Kroflič, 2002) loči med uradnim (načrtovanim) kurikulom, s katerim 

označuje tisto, kar je določeno v izobraževalnem programu (vzgojno-izobraževalni načrt), 

in dejanskim (sprejetim) kurikulom, ki predstavlja realnost otrokovih izkušenj. Razlika med 

njima je lahko zavestna ali nezavedna. Avtor (prav tam) deli kurikulum tudi na formalni 

kurikulum, ki zajema čas rednih učnih obveznosti, torej gre za kurikulum, ki je predpisan 

prek formalnih, uradnih dokumentov, kot so predmetnik, učni načrti ipd., in na neformalni 

kurikulum, ki sodi v čas po učnih urah, med vikendi, počitnicami in med aktivnosti prostega 

časa. Nasproti formalnemu kurikulu postavi pojem prikritega kurikula, ki zajema mnoge 

procese in dogodke, ki potekajo v življenju in delovanju šole oziroma vrtca, niso pa del 

formalno predpisanega kurikuluma. O prikritem kurikulumu bomo več spregovorili v 3. 

poglavju. 

Sodobna kurikularna teorija pravi, da se v realnem vzgojno-izobraževalnem procesu 

srečujemo z več različnimi kurikulumi, ti pa šele v specifični interakciji tvorijo dejanski 

kurikulum (Kroflič, 2002). Vsem kurikulumom pa je skupno, da ločijo uradni (formalni) 

kurikulum od dejanskega (realnega) kurikuluma. Kelly (1989, v Kroflič, 2002) pravi, da 

potrebujemo opredelitev, ki nas bo pripeljala izza kurikuluma ali vsaj izza uradnega 

kurikuluma, ali pa mora katera koli sprejeta opredelitev kurikuluma vsebovati vsaj štiri 

osnovne dimenzije izobraževalnega načrtovanja in prakse: 1. namene (cilje) načrtovalcev; 

2. procedure, sprejete za izvedbo teh namenov; 3. dejanske izkušnje učencev ter 4. skrito 

učenje, ki nastaja kot stranski produkt organizacije kurikuluma in šole.  
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2.3    Kurikulum za vrtce 

  

Leta 1979 je bil v Sloveniji sprejet Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, 

ki je bil prvi nacionalni vsebinski dokument za delo s predšolskimi otroki. Po konceptualni 

in sistemski prenovi vrtca je leta 1999 v veljavo prišel nov nacionalni dokument – 

Kurikulum za vrtce, ki v naši državi še danes predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih 

(Bela knjiga, 2011). »Pojem kurikulum v vrtcu je vpeljan zato, ker je širši in celovitejši od 

pojma program in s seboj nosi tudi premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah 

oziroma snovi k poudarku na sam proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in 

izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 3). Kurikulum za 

vrtce (v nadaljevanju Kurikulum) v prvih dveh poglavjih navaja cilje kurikuluma in načela 

za njihovo uresničevanje. Temu sledi poglavje o otroku v vrtcu, ki govori o razvoju in 

učenju v predšolskem obdobju, dnevni rutini v vrtcu in prostoru kot elementu kurikuluma, 

odnosih med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in o sodelovanju s starši. V 

zadnjem poglavju so opisana posamezna področja dejavnosti, kjer so za vsako izmed 

področij (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika) zapisani cilji in primeri 

dejavnosti za prvo in drugo starostno skupino ter vloga odraslih. Kurikulum je torej 

dokument, ki ob souporabi strokovne literature omogoča strokovno učno-ciljno in 

procesno-razvojno načrtovanje. Zahteva odstranitev pošolanih oblik komunikacije in 

učenja. Ker je odprtejši, omogoča strokovnim delavcem več avtonomije, s čimer jim 

obenem nalaga tudi večjo odgovornost za procese optimalnega razvoja otrokovih 

potencialov (prav tam). 

 

 

3 PRIKRITI KURIKULUM 

 

3.1    Opredelitev pojma prikriti kurikulum 

 

Pojem prikritega kurikuluma je leta 1968 prvi opredelil Jackson v svojem delu Life in 

Classrooms. Delo je bilo ponovno izdano leta 1990, v njem pa je Jackson predstavil tudi 

svoj osebni pogled na ukvarjanje s prikritim kurikulumom. Odpor do klasičnega 

empiričnega raziskovanja ga je pripeljal do tega, da je začel opazovati dogajanje v učilnicah 
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kot antropolog; tako je le sedel in gledal, kaj se dogaja, in sicer brez izhodiščne ideje, kaj 

opazovati. Skušal se je postaviti izza svojih dotedanjih znanj, konceptov in prepričanj, 

raziskovalno metodo pa je izoblikoval sproti. Ugotovil je, da za navadnim leži nenavadno. 

Postal je pozoren na tiste pedagoške situacije v vrtcih in šolah, ki se rutinizirano in 

ritualizirano vztrajno ponavljajo vsak dan – to je dnevna rutina. Tako otroci kot strokovni 

delavci dnevno rutino sprejemajo kot nekaj najbolj naravnega in zato nevprašljivega in 

neproblematičnega. Čeprav je dnevna rutina prikrita, po mnenju mnogih pedagoških 

raziskovalcev otroke uči celo učinkoviteje kot sama kurikularna vsebina v ožjem pomenu 

besede (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). 

Apple in King (1992, str. 43)  pravita, da »šole učijo prikriti kurikulum, ki se zdi edino 

primeren za vzdrževanje ideološke hegemonije najmočnejših razredov v tej družbi«. 

Ideološka in družbena stabilnost med drugim temelji na ponotranjenju načel in pravil 

zdravega razuma, ta pa je seveda opredeljen tako, da ustreza obstoječemu družbenemu 

redu. Šolo torej lahko razumemo kot mesto reprodukcije produkcijskih razmerij. Avtorja 

naprej pojasnjujeta, da kljub takšnemu poimenovanju prikriti kurikulum zgodovinsko 

sploh ni bil prikrit, saj je bila glavna funkcija šol prav poučevanje stvari (družbene in 

kulturne norme ter pričakovanja), ki sodijo v prikriti kurikulum. Vrtec otroke uči pravil, 

norm in vrednot, ki so potrebne za nadaljnje šolanje in vključevanje v družbo. V raziskavi, 

ki sta jo Apple in King (prav tam) izvedla v nekem oddelku vrtca v okviru državne šole, 

sta ugotovila, da je bila socializacija otrok, to je naučiti se deliti, poslušati, pospravljati in 

slediti razredni rutini, prva stvar ob vstopu v vrtec. Otroci niso bili udeleženi niti pri 

organizaciji pripomočkov niti pri določanju poteka dnevnih dogodkov. Dosledno 

upoštevanje dnevne rutine, pravil in avtoritete, prilagodljivost in vztrajnost so vzgojiteljice 

bolj cenile kot akademsko sposobnost. Avtorja govorita celo o tem, da je bila naloga vrtca 

otroke vpeljati v družbeno dimenzijo sveta dela. Otroci so že v vrtcu znali ločiti igro od 

dela. Vse tiste dejavnosti, ki jih je organizirala in vodila vzgojiteljica, so otroci opredelili 

kot delo. Delo je bilo vse, kar je bilo obvezno, kar so vsi otroci počeli istočasno in na enak 

način (risanje, petje, pospravljanje ...). Čas brez delovnih obveznosti pa so opredelili kot 

igro. Tako med delom kot igro pa so morali biti pridni oziroma slediti navodilom in biti 

mirni, saj so bili le tako pohvaljeni in so se izognili grajam (prav tam).  

M. O'Hagan in M. Smith (1993, v Batistič Zorec, 2003) pravita, da se têrmin prikriti 

kurikulum (angl. hidden curriculum) nanaša na tiste vidike kurikuluma, iz katerih se lahko 
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otroci naučijo vedenj ter osvojijo stališča, vrednote in stereotipe, ki na splošno niso sprejeti 

kot zaželeni oziroma pozitivni. Prikriti kurikulum je povezan s posrednimi sporočili, ki jih 

odrasli pogosto nezavedno prek naših ravnanj posredujemo otrokom. Sem sodijo predvsem 

naša stališča, predsodki in pogled na otroka.  

Gerbner (1974, v Ule, 1988) ocenjuje zgornjo opredelitev prikritega kurikuluma kot precej 

»ozko« v primerjavi z opredelitvami nekaterih drugih strokovnjakov, saj ta ne upošteva 

dejstva, da prikriti kurikulum proizvaja družba in ne posameznik. Prikriti kurikulum 

namreč deluje na podlagi stereotipnih načinov vedenja, ki so značilni za določeno 

institucijo in se vtisnejo v osebnostno strukturo posameznikov. Na prikriti kurikulum 

institucije vplivajo kulturni vzorci in pravila v dani družbi.  

Kroflič (2002) razume pojav skritega kurikula kot odstopanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa od uradnega, vnaprej določenega kurikuluma. Gre torej za »razkorak med uradnim 

kurikulom in cilji posameznih vzgojiteljic, ki program izvajajo in od otrok pričakujejo 

določene vzorce obnašanja, učne stile ali psihofizične posebnosti, ki največkrat niso 

zapisane v še tako podrobno opredeljenem učnem načrtu, a hkrati pomenijo morda celo 

bistven del vzgojno-izobraževalnega učinkovanja« (prav tam, str. 191–192).  

 

3.2    Dejavniki prikritega kurikuluma 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995) je v poglavju o javnih vrtcih poudarjala 

zahtevo po teoretizaciji dejavnikov prikritega kurikuluma, ki morajo biti opredeljeni kot 

sestavni del kurikuluma za vrtce. V Kurikulumu za vrtce (1999), katerega podlaga je ravno 

Bela knjiga, piše, da se prikriti kurikulum najmočneje uveljavlja pri vsakodnevnih 

rutiniziranih vrtčevskih dejavnostih, pri komunikaciji in interakciji z otroki in med njimi, 

pri rabi pohvale ali graje ter pri pravilih za nadziranje časa in prostora. Gre torej za vse tiste 

elemente vzgojnega vplivanja na otroka, ki niso nikjer opredeljeni, a so mnogokrat v obliki 

posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih vzgojnih dejavnosti, ki so opredeljene v 

zapisanem kurikulumu. Kurikulum za vrtce še navaja, da nižje kot so starostne skupine 

otrok, pomembnejše je upoštevanje dejavnikov prikritega kurikuluma (prav tam).  

Tudi Kroflič (2002) pravi, da skriti kurikulum nudi vrsto zelo učinkovitih vzgojnih 

dejavnikov, ki se jih moramo zavedati in jih upoštevati v obliki predpostavljenih načel 
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oziroma procesnih ciljev. Soočiti se je torej treba z njihovim dejanskim pomenom in jih 

odgovorno vključiti v vzgojno-izobraževalni proces. Kroflič (1997a) še poudarja, da 

dejavniki prikritega kurikuluma pogosto delujejo v vlogi ideološkega manipuliranja, ki ga 

preprečimo tako, da onemogočimo izkoriščanje moči prikrite avtoritete. Avtor meni, da je 

eden izmed pomembnih dejavnikov skritega kurikuluma socialna struktura vzgojne 

skupine, ki jo sestavljata socialna klima v vzgojni skupini in organizacija pravil bivanja v 

vrtcu. Pomemben dejavnik je tudi osebnost vzgojitelja, pri čemer najbolj izpostavlja stil 

vodenja vzgojne skupine in vzgojitelja kot pomemben objekt identifikacije (prav tam).  

M. Batistič Zorec (2011) navaja, da se prikriti kurikulum najbolj kaže na treh področjih: 

1. organizacija vsakdanjega življenja (oprema in ureditev prostora, dnevna rutina in 

sledenje skupinski rutini, upoštevanje možnosti izbire dejavnosti, materialov in 

soigralcev); 

2. komunikacija in načini discipliniranja otrok (stališča in predsodki o otrocih ter različni 

načini discipliniranja otrok: nagrada, kazen, graja in pohvala ...) in 

3. institucionalni dejavniki, na katere vzgojiteljica ne more veliko vplivati (normativi o 

številu otrok, oprema vrtca, lokalni pogoji in vodenje kolektiva).  

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja (2008) ter A. Jug Došler (2013) so dejavnike prikritega 

kurikuluma razvrstile glede na kazalce kakovosti predšolske vzgoje, in sicer na procesno, 

strukturno in posredno raven kakovosti. Dejavniki prikritega kurikuluma, ki opredeljujejo 

procesno raven kakovosti, so: socialni odnosi in komunikacija med vzgojiteljem in otroki; 

oblikovanje socialnih oziroma vrstniških skupin in socialna klima v skupinah; poučevanje 

pravil in principov, ki jih otroci hitro prevzamejo; vzgojitelj in vrstniki kot objekt 

identifikacije; čustveno odzivanje vzgojitelja na otrokove potrebe in njihovo razumevanje 

individualnih razlik med njimi; skrita vzgojna pričakovanja vzgojiteljev, ki niso zapisana 

v ciljih kurikuluma; metode socializiranja in discipliniranja otrok; spremljanje in beleženje 

vzgojnih učinkov ter samoevalvacija pedagoške prakse. Strukturno raven kakovosti 

sestavljajo organizacija časa in prostora, oblikovanje skupin v oddelku ter organizacija 

vzgojiteljevega dela. Svetovanje in dodatna strokovna pomoč vzgojitelju, sodelovanje med 

vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji kurikuluma, 

izobraževanje in dodatno izpopolnjevanje strokovnih delavcev, sodelovanje vrtca s starši, 

drugimi institucijami itd. pa so dejavniki prikritega kurikuluma, ki opredeljujejo posredno 

raven kakovosti.  
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4 MEJE 

 

4.1    Kaj so meje 

 

J. Bluestein (1998) razlaga, da so meje kar koli, kar označuje omejitev, in so ključnega 

pomena za zdrave medosebne odnose. Lahko predstavljajo dve vrsti pogojev: tiste, v 

katerih smo v določenih okoliščinah vsi pripravljeni sodelovati ali nadaljevati s 

sodelovanjem, in tiste, s katerimi dovolimo, da se določena dejavnost zgodi ali poteka v 

takšnem obsegu, kot ga zmoremo. Avtorica sklene, da so meje, ki jih včasih imenujemo 

pogoji ali pravila, pravzaprav tisto, kar uporabljamo, da v odnosih z drugimi poskrbimo 

zase in skušamo v življenju ohraniti nekaj reda in zdrave pameti. S tem ima v mislih tudi 

otrokove meje, ki jih odrasli pogosto kršijo (prav tam).  

S. Cowley (2007) pravi, da so meje le malo drugačen izraz za omejitve in ureditve, ki jih 

določamo otrokom. Pojem meje ponazori ob primerjavi z velikansko škatlo, v kateri sedi 

otrok. Znotraj škatle so tiste stvari, ki jih otrok sme početi, oziroma vse tisto, kar mi želimo, 

da otrok počne. Robovi škatle predstavljajo meje s tistim zunaj škatle, česar otrok ne sme 

početi oziroma česar ne želimo, da bi počel. Vsakič ko skuša otrok prekoračiti meje, je 

tako, kot da bi stopil iz škatle. 

Juul (2008) opredeli meje tako, da jih razdeli na dve vrsti: družbene in osebne. Družbene 

meje so splošno sprejete meje, ki obkrožajo človeka. Meje določajo, kaj se v določeni 

družbi, družini, vrtcu, šoli ipd. sme početi in česa se ne sme. Gre torej za splošno sprejete 

norme kulture, ki ji pripadamo ali v kateri gostujemo. Avtor družbene meje primerja z 

izrazom okviri, kamor prišteva družinsko rutino, običaje, naloge in obveznosti. Večina 

otrok se dobro znajde v družbenih mejah, ki se stalno dogajajo v šoli, vrtcu, pri krožkih in 

v drugih otroških skupinah, pod pogojem, da niso kršene otrokove osebne meje. Slednje 

izhajajo iz posameznika in so odvisne od njegove osebnosti, značaja, rodu, vrednostnega 

sistema, sprememb razpoloženja ipd. Nekaterih naših osebnih meja ne moremo razložiti 

niti samemu sebi, kaj šele drugim, vendar jih kljub temu ti upoštevajo iz spoštovanja do 

osebe, ki jih je postavila. »Pomembno je, da se starši naučijo skrbeti za svoje meje. Prav 

tako pomembno je, da otrok pazi na svoje meje. To je odgovornost staršev« (prav tam, str. 
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45). »Meje so sporočila s strani staršev ali drugih odraslih oseb o tem, katerih pravil se je 

potrebno držati in kakšna so pričakovanja do otrok« (Postavljanje meja, b.d). 

M. Zupančič in Justin (1991) meje povezujeta s pravili, in sicer ločita med moralnimi in 

konvencionalnimi pravili. Moralna pravila so vezana na odnose med ljudmi. Njihova 

kršitev pri vsaj eni izmed vpletenih oseb nemudoma izzove negativna čustvena stanja, kot 

sta bolečina in prizadetost. Kršitev moralnih pravil pri otroku povzroča občutek krivde. 

Konvencionalna pravila pa želijo preprečiti družbeno nesprejemljivo vedenje iz estetskih, 

higienskih in podobnih razlogov. Ta pravila se nanašajo na oblačenje, komuniciranje med 

ljudmi, odnos do lastnega telesa in telesno počutje drugih ljudi. Kršitev teh pravil vzbuja 

občutek sramu. Lahko pa se zgodi, da odrasel najbolj banalnemu konvencionalnemu 

pravilu pripiše moralen pomen in s tem otroku onemogoči, da bi kadar koli uveljavljal 

svojo voljo, lasten pogled na dogodek, svoj okus. Avtorja kot primer navajata izrazito 

negativno čustveno reakcijo staršev na otrokove neumite roke.  

»Pozornost zbuja negativni pomen pojma meja, ki ga povezujemo s kaznijo, telesnim 

kaznovanjem, prepovedjo, z opominjanjem, moralno pridigo, odpovedjo in stalnim ›ne‹« 

(Rogge, 2004, str. 29). Avtor pojasnjuje, da so vzroki za to na eni strani velika mera 

negotovosti pri pedagoškem delu, nizka samozavest in pomanjkanje zaupanja v lastne 

sposobnosti, na drugi strani pa želja po splošno veljavnih normah in vrednotah, po 

nekakšnih receptih.  

 

4.2    Zakaj otroku postavljamo meje 

  

A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) poudarjata, da postavljanje mej spada med 

najpomembnejše naloge v zgodnjem otroštvu: »Postavljanje meja je življenjskega pomena, 

saj le-te vplivajo na razvoj zrele osebnosti. V tem procesu lahko meja v kasnejšem razvoju 

preraste v vrednoto« (prav tam, str. 196). Z avtoricama se strinja tudi Žorž (2012), ki pravi, 

da se proces vzgoje za vrednote začne s postavljanjem meja in pravil. Otrok namreč vrednot 

ne razume, saj zanj niso stvarne, ker so premalo konkretne. Zmore pa dojeti, sprejeti in 

razumeti stvarne in konkretne razlage, kamor sodijo meje in pravila. E. Bahovec in K. 

Bregar Golobič (2004) pravita, da so meje in pravila nujna in smiselna, ker nam na eni 

strani omogočajo enakost z drugimi in varnost, na drugi strani pa nam pomagajo, da ne 

oviramo drug drugega, da ne posegamo v zasebnost, intimnost ipd. drugega. »Pravila so 
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naša skupna stvar, so naš kompromis, nanje se lahko vsi sklicujemo, tako odrasli kot 

otroci« (prav tam, str. 42). »Meje in pregrade so otroku v oporo,« pravi I. Ballhausen (1994, 

str. 35) in pojasnjuje, da so omejitve nujne, saj je otroška radovednost pogosto brezmejna 

in velikokrat presega otrokove lastne sposobnosti. Meje torej morajo biti. Prvič zato, ker 

morajo otroci spoznati, da so določene stvari soljudem neznosne, in drugič zato, da se 

otroku in okolici kaj ne pripeti. Avtorica pravi, da želi vsak otrok čutiti, do kod sme in kje 

se mora ustaviti, saj mu to pomeni varnost in oporo. Rogge (2004) pravi, da postavljanje 

meja ni namenjeno kaznovanju in prepovedovanju. Z mejami nočemo izvajati oblasti nad 

otrokom, ampak ga hočemo voditi, podpirati in spodbujati. Meje otrokom nudijo jasnost, 

saj zaradi njih vedo, pri čem so. Meje pri tem nudijo pomoč in zaščito, obenem pa gradijo 

zanesljiv koordinatni sistem, v katerem se otrok lahko znajde. Naleteti na meje in se z njimi 

soočati pomeni otroku spoznavati meje svojih trenutnih sposobnosti in možnosti. Naleteti 

na meje in se z njimi soočati lahko otroke spodbuja, da si jih upajo širiti, spreminjati in 

prekoračiti ter s tem preizkusiti nekaj novega (prav tam). J. Bluestein (1998) pravi, da s 

postavljanjem meja ne poskušamo nikogar niti nadzirati niti spreminjati. Meje nam 

pomagajo, da prevzamemo odgovornost za svoje izbire, in nam hkrati omogočajo, da ne 

prevzemamo odgovornosti za občutke ali dejanja drugih.  

D. Žgavc (2000) pravi, da se znajo odgovorno obnašati že starejši predšolski otroci. Otroke, 

mlajše od 5 do 7 let, pa na odgovornost lahko navajamo tako, da jim omogočimo 

doživljanje posledic lastnih dejanj. Otrokom je pri odločitvah za določeno dejanje v veliko 

pomoč to, da jim predstavimo alternativne izbire in jim razložimo tudi posledice 

posameznih izborov. M. Hohmann in Weikart (2005) povezujeta meje z vrtčevskim 

okoljem in pojasnjujeta, da morajo vzgojitelji otrokom postaviti jasne in smiselne meje, 

tako da lahko ti varno in na prijeten način izpeljujejo svoje načrte in zamisli. Tudi M. 

Radovanović (2005) v zborniku Prikriti kurikulum v kurikulu – rutina ali izziv v vrtcu poda 

svoj pogled na postavljanje meja v vrtcu in pravi, da svoboda ni odstranitev meja, ampak 

nasprotno – ravno meje osvobajajo in omogočajo normalen psihofizičen razvoj otroka. 

Meje in pravila otroke učijo sodelovanja, spoštovanja drugih in njihovega dela, jih 

disciplinirajo in jim oblikujejo pozitivno samopodobo ter jim nudijo pomemben občutek 

varnosti (prav tam).  
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4.3    Kako postaviti meje in kakšne naj bodo 

 

4.3.1 Postavljanje mej 

 

Rogge (2004) pravi, da je postavljanje mej otrokom za odrasle oblika neprestane 

preizkušnje: »Postavljanje meja ne moremo izkusiti v obliki učnega programa, ki se ga je 

enkrat mogoče naučiti, nasprotno, to je izziv za vse življenje, je napetost med poskusom in 

zmoto« (prav tam, str. 119). Univerzalnega načrta torej ni, saj je postavljanje mej med 

drugim odvisno tudi od čisto določenega vsakdanjega primera, od trenutnega počutja 

udeleženca, od načina vzgoje ipd. Kljub temu v literaturi najdemo nekaj smernic, ki 

vzgojiteljem lahko pomagajo pri postavljanju mej in pravil otrokom v vrtcu. 

A. Kast-Zahn (2009) je na podlagi obiska različnih šol, tečajev in predavanj za starše 

postavljanje mej predstavila kot proces, ki poteka v več stopnjah:  

 

Slika 1: Shema postavljanja mej (Kast Zahn, 2009, str.81) 

Izhodišče za uspešno postavljanje mej je, da se otrok čuti sprejetega in ljubljenega, saj 

deluje to kot protiutež številnim pravilom in mejam, ki jih mora otrok upoštevati. Avtorica 

meni, da je zelo pomembno otroku posvetiti pozornost tudi in predvsem, ko se vede 

primerno. V nadaljevanju navaja nekaj primerov pozitivne pozornosti. Prvi primer je 

sprejemanje otroka takšnega, kakršen je. Pri tem še dodaja, da ima tudi otrok pravico do 

napak in opozarja, da ne smemo nikoli obsojati otrokove osebnosti kot celote. Drugi primer 

pozitivne pozornosti je, da otroka opogumimo in mu pokažemo, da zaupamo v njegove 

sposobnosti. Pomemben element pozitivne pozornosti je poimenovanje tistega, kar je 

dobro. Sem prišteva spodbude, pohvale in ljubeznive geste, ki krepijo otroka in so nujna 

protiutež vsem pravilom in omejitvam, ki jih nalagamo otroku. Poleg poudarjanja dobrega 

je drugo pomembno izhodišče pri učinkovitem postavljanju meja tudi določitev pravil. 

Pravila, ki jih je treba konkretno poimenovati, so pomembna zato, da otrok ve, kaj se od 

Izhodišče: 
določitev 

pravil, 
poudarjanje 

dobrega

Jasen govor Besedam 
sledijo dejanja

Sklenitev 
dogovora
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njega pričakuje. Pri sestavljanju pravil je ključnega pomena upoštevanje otrokovih potreb 

(prav tam). Ko so začetna izhodišča izpolnjena, sledi naslednji korak, ki se imenuje jasen 

govor. Avtorica pravi, da manjši kot je otrok, tem bolj jasna, neposredna in pregledna 

morajo biti navodila. Jasno navodilo pa bo učinkovito le, če bo izrečeno trdilno in smotrno 

uporabljeno, kar pomeni, da otroka ne »bombardiramo« z navodili prav na vsakem koraku. 

Poleg pravilne izbire besed je pomembno tudi to, v kakšnem tonu govorimo in kakšna je 

naša govorica telesa. Pomembno je, da otroka pogledamo in se ga dotaknemo, s čimer 

poudarimo pomen izrečenih besed. Naslednji korak je, da besedam sledijo dejanja. Če z 

jasnimi navodili ne dosežemo ničesar, avtorica svetuje premik k dejanjem, s katerimi pa 

naj ne kaznujmo, ampak postavimo meje. Povezava med nezaželenim vedenjem in 

posledicami mora biti čim bolj očitna. Iz logičnih posledic naj bi se otrok česa naučil in 

prevzel odgovornost za svoja dejanja. Pogosto je primerneje, da logičnih posledic 

neprimernega vedenja ne napovemo, ampak pustimo, da se pokažejo same od sebe. Kot 

zelo učinkovito metodo za postavljanje meja avtorica omenja starosti primeren odmor, ki 

pomeni prekinitev neprimernega vedenja in hkrati tudi logično posledico. Namesto da 

napovemo kazen, je učinkoviteje, da otroka spodbudimo. Takšne spodbude so tako 

pravzaprav logične posledice. Na primer: 

Otrokova želja: »Rad bi se šel igrat na igrišče.« 

Neprijetna posledica: »Če ne boš pospravil igrač, ne smeš ven.« 

Spodbuda: »Prav. Ko bodo igrače pospravljene, se boš lahko šel igrat na dvorišče.« 

Zadnji korak je sklenitev dogovora, ki se nanaša na sodelovanje otrok pri sestavljanju 

dogovorov. Namreč velja, da čim več zamisli in predlogov otrok prispeva, tem bolj se drži 

dogovorjenega. Uspešen dogovor je tisti, ki ga sestavimo skupaj z otrokom, pri čemer 

upoštevamo tudi otrokove predloge in zamisli. Dogovor zapišemo in obesimo na vidno 

mesto. Za tak dogovor velja, da ga je mogoče spremeniti, če je to nujno potrebno. Če je 

otrok še majhen ali če so pravila, ki naj bi se jih otrok držal, jasna, je lahko dogovor samo 

usten ali pa se odločimo za slikopis (prav tam).  

Pravila in meje lahko postavljamo tudi skozi učenje socialnih veščin. A. Retuznik 

Bozovičar in M. Krajnc (2010) opisujeta štiri metode socialnega učenja v vrtcu, katerega 

cilj je razvijanje socialnih veščin, ki otroku omogočajo stike z drugimi, dogovarjanje in 

sodelovanje. Osnovna metoda, ki jo uporabljamo že pri dojenčku, je navajanje, katerega 

cilj je, da ponavljanje nekega dejanja ob ustreznem zgledu sčasoma preide v navado. 
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Določena pravila, kot so na primer umivanje zob, pospravljanje igrač itd. postanejo navada. 

Bistvo navade je, da jo izvajamo avtomatično in brez razmišljanja. Pri tem je pomembno, 

da smo vztrajni, dosledni in potrpežljivi ter da otroku čim večkrat omogočimo situacije, 

kjer lahko določeno navado utrjuje. Drugo metodo sestavljata seznanjanje in 

prepričevanje, uporabljati jo začnemo takoj, ko otrok razume govor. Otroka začnemo 

spoznavati s pravili in njihovim pomenom. Skušamo ga prepričevati oziroma mu razumsko 

razložiti, zakaj je treba ravnati v skladu s pravilom in ne drugače (na primer, zakaj je 

pomembno, da se privežemo z varnostnim pasom). Otroka seznanjamo in prepričujemo s 

pogovori, dogovori in razlagami s pomočjo vsakdanjih življenjskih primerov. Avtorici 

opozarjata, da je treba pri seznanjanju in prepričevanju upoštevati otrokovo zrelost. Tretja 

metoda, ki jo avtorja omenjata, je spodbujanje, kjer otroke usmerjamo tako, da na najboljši 

način opravijo, kar pač zmorejo. Pri tem uporabljamo različna sredstva spodbujanja, kot so 

pohvala, obljuba, nagrada. Pohvala za upoštevanje dogovorjenih pravil in mej je lahko 

učinkovita spodbuda. Pri pohvali je pomembno, da je premišljena, realna, pozitivna in 

utemeljena. Učinkovitejša je, če je izrečena takoj ter če se nanaša na konkretno dejanje in 

ne na otrokovo osebnost kot celoto. Vzgojitelj mora biti pri obljubi pozoren na to, da z 

obljubami otroku ne pretirava in da izrečeno obljubo tudi izpolni. Ker za nekatere otroke 

pohvala ni dovolj močna krepitev upoštevanja pravil in meja, se lahko vzgojitelj zateče tudi 

k nagradi. Nagrada se uporablja predvsem pri pravilih, ki se nanašajo na osebno čistočo, 

oblačenje, pospravljanje itd. Sprva uporabljamo konkretno (materialno) nagrado, pozneje 

pa prehajamo na pomembnejše socialne nagrade, kot sta spodbuda in pohvala. Naslednja 

metoda je preprečevanje, kamor sodijo discipliniranje, prepovedi, grajanje in v težjih 

primerih kaznovanje. To metodo uporabimo šele takrat, ko pozitivna sredstva 

(prepričevanje, spodbujanje, navajanje) na otroka nimajo nobenega učinka. Bistvo 

discipliniranja je, da otroka vnaprej seznanimo s posledicami neustreznih in ustreznih 

vedenj. Otrok ima možnost, da se ob poznavanju možnih posledic sam odloči, kako bo 

ravnal. Namen discipliniranja je otroka seznanjati z odgovornim ravnanjem in 

samonadzorom. Prepovedi morajo biti jasne, smiselne, razumljive in konkretne, pri čemer 

ne povemo samo, česa otrok ne sme, ampak tudi kaj sme početi. Na primer: »Ne hodi po 

cesti, ampak hodi po pločniku.« Če uporabljamo grajo, mora biti usmerjena na grajanje 

otrokovega vedenja (na primer: »To, kar počneš, je zelo grdo.«) in ne na njegovo osebnost 

v celoti. Kaznovanje običajno ni učinkovita metoda, s katero bi otroke naučili, kaj je prav 

in kaj narobe. Kazen pri otroku vzbuja jezo, trmo, odpor ... Kaznujemo le, če otrok pravilo 
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pozna, ga razume in ga je že znal uporabljati in ga kljub temu krši. Kazen se uporablja 

takrat, kadar je dejanje povezano s kakšnim očitno neprimernim ali škodljivim vedenjem 

(namerno povzročena materialna škoda, telesna poškodba ...). Avtorici ob tem opozarjata, 

da vzgojitelj otrok v nobenem primeru ne sme zastraševati, poniževati ali telesno kaznovati. 

Kazen naj bo naravna, torej povezana s storjenim prestopkom, in naj otroku omogoča, da 

sam pride do spoznanja, da je bilo njegovo ravnanje neustrezno. Namesto kazni je 

ustreznejša oblika vzgojnega ukrepanja restitucija, ki omogoča posamezniku, da popravi 

materialno ali moralno škodo, ki jo je s svojim ravnanjem povzročil drugim. Pri restituciji 

ukrepi niso vnaprej določeni, ampak so smiselno povezani s povzročeno psihološko ali 

materialno škodo. Restitucija pri otroku spodbuja konstruktivno vedenje, saj otroku daje 

možnost, da razmisli o svojem vedenju in sam popravi posledice svojih nepremišljenih 

dejanj. Avtorici poudarjata, da vzgojitelj ne sme restitucije nikoli izvajati pod prisilo, prav 

tako pa mora biti pozoren, da je povračilo oškodovancu pravično (prav tam).  

 

4.3.2 Soudeležba otrok pri postavljanju mej 

 

12. člen Konvencije o otrokovih pravicah (1989), pravi, da imajo otroci pravico do 

izražanja svojih mnenj glede stvari, ki jih zadevajo. Ta mnenja morajo odrasli upoštevati. 

To je treba upoštevati tudi pri postavljanju mej otrokom v vrtcu. Tudi E. Dolar Bahovec in 

K. Bregar Golobič (2004) poudarjata, da morajo biti postavljena pravila zaključek skupnih 

razmišljanj, saj jih otroci samo na tak način lahko sprejmejo kot smiselna in jih upoštevajo. 

Pravila, ki so postavljena brez otrokovega sodelovanja, se spremenijo v zahteve, ki jih je 

mogoče uresničevati le z bolj ali manj odkrito prisilo. Kroflič (2002) pravi: »Otrok po svoji 

naravi ni zgolj pasivni sprejemnik vzgojnih vplivov, zato ga je treba postopoma dejavno 

vključiti v vzgojno-izobraževalni proces v vseh njegovih fazah in področjih« (str. 34). 

Otroku je treba že zgodaj zagotoviti soudeležbo pri oblikovanju racionalnih pravil, ki 

uravnavajo (so)bivanje v šoli in vrtcu, ali pa mu je treba podati vsaj racionalne razloge za 

simbolna pravila, ki jih uvajamo, kar pomeni, da mora biti vsaka prepoved ali zapoved 

vedno logično utemeljena, ne glede na to, da otrok po našem mnenju še ni sposoben 

razumeti racionalnega temelja naše odločitve (prav tam). J. Bluestein (1997) poudarja, da 

mora odrasli postaviti meje tako, da lahko otrok znotraj njih svobodno izbira in samostojno 

odloča, pri čemer pa ne sme iti zgolj za izbiro med aktivnostjo in neaktivnostjo. Da je 

sodelovanje otrok pri oblikovanju mej in pravil v vrtcu zelo pomembno, se strinja tudi 



 

17 

 

vzgojiteljica Z. Matjaž (2013), ki pravi, da otroci s tem, ko imajo možnost soodločati o 

pravilih v oddelku, zadovoljujejo svojo potrebo po uspehu in svobodi. Omogočanje 

otrokom, da izražajo svoja mnenja in želje, ki jih vzgojitelj upošteva, pomeni, da jih 

obravnava kot kompetentna bitja, aktivne udeležence vzgojnega procesa. Rogge (2004) 

opozarja na življenjsko nevarne situacije, za katere veljajo stroge prepovedi, ki naj bi 

izpostavile meje, ki otrokom ne omogočijo določenih izkušenj. Toda tudi tu velja 

naslednje: »Ne gre vedno za zaščito in obvarovanje, marveč za to, da otroku pokažemo 

meje, da od njega pričakujemo pomoč in sodelovanje pri oblikovanju in upoštevanju meja, 

da samostojno prepoznava skrajne in nevarne okoliščine in se jih uči obvladovati« (prav 

tam, str. 123).   

 

4.3.3 Kakšne morajo biti meje 

 

A. Bozovičar in M. Krajnc (2010) pravita, da morajo biti meje in pravila izražena jasno in 

nazorno. Z njima se strinjajo mnogi avtorji, med njimi M. Zupančič in Justin (1991), ki ob 

tem navajata tudi konkreten zgled. Na primer, če otroku rečemo: »Deli svoje igrače z 

drugimi«, si lahko otrok besedo »deliti« razlaga na mnogo načinov.  Lahko si predstavlja, 

da naj bi se drugi otroci igrali z njegovimi igračami, on pa bi se igral z njihovimi. Ali pa 

bo razumel, da se morajo vsi skupaj igrati z njegovimi igračami. Razumljivejše bo, če mu 

rečemo: »Pusti Andreju, naj se nekaj časa igra s tvojimi igračami, ti pa se med tem igraj z 

njegovimi. Potem lahko igrače spet zamenjata.« Če otroku pravila posredujemo v dovolj 

nazorni obliki, bo hitro razumel, kaj hočemo od njega oziroma kakšno vedenje 

pričakujemo. E. Bahovec in K. Bregar Golobič (2004) pravita, da je treba v vrtcu postaviti 

preprosta in jasna pravila, saj bodo otroci pravila bolj upoštevali, če bodo razumeli razloge 

zanje. Pravila prav tako ne smejo biti prepogosta, saj lahko preveliko število pravil otroke 

zmede. A. Kast-Zahn (2009) govori o oblikovanju poštenih pravil, ki upoštevajo otrokove 

potrebe in obenem preprečujejo, da bi vedno obveljala samo otrokova volja. Gre za takšna 

pravila, ki ne nihajo z razpoloženjem tistega, ki jih je postavil, ampak so trdna, zanesljiva 

in predvidljiva, kar pomeni, da otrok vnaprej ve, kaj se zgodi, če jih ne upošteva. Določena 

so glede na starost in otrokove razvojne potrebe. Takšna pravila »spodbujajo otrokove 

sposobnosti, a hkrati ne zahtevajo preveč od njega. Otroku postavljajo smiselne meje, ne 

da bi bila s tem zanikana njegova osebnost. Takšna pravila morajo biti dobro premišljena« 

(prav tam, str. 30). Tudi E. Pentley (2005) se strinja, da je treba pravila določiti vnaprej in 
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si jih ne izmišljevati sproti. Treba si je vzeti čas in premisliti o tem, kaj od otrok 

pričakujemo.  Runyon (1993) pravi, da morajo biti pravila uveljavljiva, kar pomeni, da jih 

ne sme biti preveč in prav tako ne smejo biti prestroga, saj moramo v nasprotnem primeru 

nenehno igrati vlogo policista ali pa dopuščati, da jih otroci stalno kršijo. Uveljavljiva 

pravila so tista, za katera takoj vemo, kdaj so bila prekršena. Pravilo ni dobro postavljeno, 

če otroka spodbudi h goljufanju. Pravilo, kot je »ne smeš vzeti piškota iz škatle brez mojega 

dovoljenja«, spravi otroka v skušnjavo, da piškot ukrade, saj ga bomo težko ujeli. »Bolje 

nekaj dobrih pravil kot pravila o vsem« (prav tam, str. 109). Avtorica v nadaljevanju 

razlaga, da je treba otroku pravila postopoma posredovati. Pri majhnem otroku je smiselno 

začeti s pravilom o pravilnem obnašanju do drugih ljudi, na primer: »Ne udarjaj, ne brcaj 

in ne grizi drugih ljudi, ker to boli.« Ko začne otrok prvo pravilo dosledno ubogati, lahko 

vpeljemo novo (prav tam). Primc (2005) pravi, da otroka le pozitivno naravnane meje 

notranje motivirajo in vodijo k pravilni izbiri (npr.: »Ko pospraviš igrače, greš lahko 

plesat,« ne pa: »če ne pospraviš igrač, ne smeš iti plesat.«). 

 

4.4    Težave pri postavljanju mej 

 

M. Zupančič in Justin (1991) vidita težavo predvsem v prevelikem omejevanju zlasti 

majhnih otrok z brezštevilnimi pravili. E. Bahovec in K. Bregar Golobič (2004) gledata 

širše in pravita, da je vrtec institucija, kateri obstoj in delovanje omogočajo ravno predpisi 

in pravila. Torej je za določena pravila značilno, da so neizogibno potrebna in nujna. »Ker 

je mejo med sprejemljivim in nesprejemljivim, nujnim in njegovim ›presežkom‹ težko 

določiti, moramo biti se posebej pazljivi, občutljivi in kritični« (prav tam, str. 39). To velja 

predvsem za vrtec kot institucijo, saj otroke pretirano discipliniranje s pravili moti in ovira, 

hkrati pa se v primerjavi z odraslimi počutijo povsem nemočno.  

Ozke meje, pogosto povezane s pomilovanjem in nebogljenostjo otroka, jemljejo pogum. 

»Želeti otroku le dobro, prihraniti mu slabe izkušnje ter obvarovati ga pred neuspehom in 

težavami'« otrokom onemogoča, da bi se naučili, kako se vesti v določeni situaciji in kako 

ravnati s predmeti. »Le v razumevanju nastane pojem, v početju pa se človek lahko prepriča 

o svojih sposobnostih« (Rogge, 2004, str. 63). Samo takrat, ko otrok sam ukrepa in 

spoznava svoje možnosti in moči, samega sebe dojema kot samostojno in avtonomno bitje. 

Avtor v zvezi s težavami pri postavljanju mej pravi, da tudi pomanjkanje mej vznemirja 
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otroke. Pri načinu vzgoje, kjer odrasli otroku ne postavi meja in je do njih ravnodušen, se 

meje in pravila pogosto kažejo v prepovedih in kaznih (prav tam). 

M. Zupančič in Justin (1991) menita, da če otroka prepustimo samemu sebi, se bo zaradi 

prirojenega egocentrizma začel vesti na način, ki je nesprejemljiv za njegovo širše 

družbeno okolje, in se tako razvil v agresivnega, egoističnega in neodgovornega 

posameznika. Žorž (2002) je stanje, ko otroci nimajo nobenih omejitev, poimenoval 

prostost. Ta izraz je najvidneje vpeljal že Frankl, utemeljitelj logoterapije. Zanj je bila 

svoboda, ki je morala biti nujno povezana z odgovornostjo, ena najpomembnejših 

človekovih vrednot. Biti svoboden pa v praksi pogosto pomeni svobodo brez odgovornosti, 

brez omejitev in zavor in to izkrivljeno svobodo je Frankl poimenoval prostost. Odrasli 

nudijo otrokom prostost bolj ali manj zavestno, v najboljši veri, da v otroku s tem vzgajajo 

oziroma krepijo samostojnost in odgovornost.  

M. Zupančič in Justin (1991) opozarjata še na izjeme pri upoštevanju pravil, ki bi jih otroci 

morali poznati. S tem imata v mislih pravila, ki se nanašajo na posebne situacije, kot je na 

primer, da od otroka pričakujemo, da bo usvojil pravilo, ki pravi, da ne smemo udarjati 

drugih. Dilema nastane, ali to pravilo otroku predstaviti kot nekaj splošnega in brez izjeme. 

Kaj pa samoobramba? O takšnih pravilih se je treba z otrokom pogovoriti in skupaj z njim 

poiskati razloge za in proti njihovi uporabi ter ga opozoriti na omejeno veljavnost takšnih 

pravil. 

 

4.5    Preizkušanje in prekoračitve mej 

 

Kadar otrok prekorači meje, se je treba vprašati po vzroku te prekoračitve in prvotnem 

namenu otrokovega obnašanja. Če odgovor poznamo, je lažje in enostavneje rešiti nastali 

problem (Bluestein, 1998). 

Rogge (2004) navaja dva vidika, zaradi katerih otroci preizkušajo in prekoračujejo meje:  

– Razvojni vidik: preizkušanje in prekoračitve mej so znak, da je otrok spoznavno in 

čustveno napredoval. Pridobil si je izkušnje in jih ponotranjil, sedaj pa je pripravljen, da 

razišče novo, neznano področje. Ko otrok spodkopava meje, opozarja nase, hoče več in 

druge stvari, rad bi novo varnost, ker običajna ne zadošča več. Ob takšnih prekoračitvah 
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mej je treba nujno razmisliti o razširjenih mejah, spremenjenih pravilih in večjem 

soodločanju otroka pri reševanju nesoglasij.  

– Funkcionalni vidik: otrokove prekoračitve meja odrasle izzivajo k temu, da se z njimi 

soočijo. Starši, vzgojitelji in učitelji so otrokom vzor, po katerem se ravnajo. In ko otroci 

ne vedo več, kakšen je njihov položaj v očeh vzornikov, tedaj preizkusijo svoje meje in 

odrasle povlečejo v spopad odnosov. S preizkušanjem meja otroci poskušajo razumeti 

globino medsebojnih odnosov in preveriti zanesljivost norm in vrednot. 

Rogge (prav tam) omenja še izzivalne prekoračitve mej, ki se ne pojavijo zaradi 

funkcionalnega ali razvojnega vidika, ampak kažejo na pomanjkanje pravil in meja v 

vzgojnem procesu. V zvezi s tem omenja nejasne, dvoumne in skrite meje, pri katerih 

morajo otroci preizkušati odnose in dejstva med njimi, da jih razkrijejo. Do izzivalnih 

prekoračitev meja pride tudi, če meje niso dovolj trdne in prav tako, če so prezahtevne, 

pretirane in neprimerne.  

A. Bozovičar in M. Krajnc (2009) pravita, da je treba otroku dovoliti, da postavljeno mejo 

prestopi, saj se lahko v nasprotnem primeru vzgoja spremeni v dresuro. Pomembno pa je, 

da odrasli otroka v preizkušanju meja ustavi takrat, kadar je dosežena kritična točka (npr. 

je ogrožena otrokova varnost) in ga opozori na dogovore, pravila in sklepe (prav tam). 

»Prikupno vedenje ohranja otroke majhne! /.../ Otroci morajo prijemati, preizkušati, se 

vsepovsod splaziti in na vse splezati. Povzročati morajo škodo in jo odnesti z buškami« 

(Gürtler, 2000, str. 94). Avtorica pojasnjuje, da otrok postane pameten in samozavesten 

ravno skozi ustvarjanje nereda. Naloga odraslih pa je, da umaknejo dragocene stvari in 

odstranijo ali zavarujejo izvore morebitne nezgode. Občasen »ne smeš« bo še vedno kdaj 

potreben, kljub temu pa naj ne bo prepogost (prav tam).  

Pri dejanjih, ki so povezana s prekoračitvijo mej, odrasli otrokom pogosto postavijo 

vprašalnico »zakaj«. Otrokov odgovor je po navadi »zato«. Rogge (2004) pravi, da so 

takšna vprašanja neprimerna za odkrivanje motiva prekoračitve meja in otroka odvračajo 

od ustvarjalnega sodelovanja pri premagovanju motečega vedenja. Pri tem poudarja, da je 

neustrezno vedenje večinoma nezavedno, storjeno v želji doseči določen cilj. Zato 

vprašanja »zakaj« otroka preveč obremenjujejo, usmerjena so nazaj in iščejo vzroke in 

razloge ter tako hitro privedejo do samoobtoževanja ali medsebojnega očitanja krivde. Prav 

tako je narobe, da ignoriramo otrokove prekoračitve mej, saj ne samo da to okrepi otrokovo 
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neprimerno vedenje, ampak tudi ovira razvoj njegove samozavesti in preprečuje razvoj 

občutka medsebojnega spoštovanja (prav tam).  

 

4.6     O (ne)smislu kazni  

 

D. C. Gossen (1993) kazen opredeli s treh vidikov: prestroga, nepričakovana in podvržena 

negativnim čustvom. Kazen po njenem mnenju nima učinka, saj je usmerjena k problemu 

in ne k rešitvi. Ker se otrok kazni boji, pogosto prikriva resnico. Kazen je za otroka včasih 

nepričakovana in prestroga, saj na njeno višino vpliva spremenljivo počutje kaznovalca. 

Namen kazni je čustvena kontrola otroka. Avtorica namesto kaznovanja predlaga 

discipliniranje, ki otroka vodi k temu, da napako popravi ali pa občuti logične posledice, 

ki so plod skupnega dogovora. Discipliniranje je pričakovano in sprejemljivo, saj temelji 

na skupno oblikovanih pravilih, ki so znana in razumljiva vsem udeležencem. Avtorica v 

nadaljevanju omenja premik od tradicionalne discipline k restituciji, ki pomeni popravo 

storjene napake ali škode. Za restitucijo je značilno, da žrtvi pomeni ustrezno nadomestilo, 

za katerega se mora krivec potruditi. Krivca ne kritiziramo in v njem ne vzbujamo občutka 

krivde, saj je restitucija vezana na vrednoto, na način, kako ljudje ravnajo z drugimi ljudmi 

(prav tam). Rogge (2004) pravi, da postavljanje meja nima nobenega opravka s 

kaznovanjem, pri čemer kaznovanje povezuje z maščevanjem, oblastjo, pametnim 

govoričenjem in zlomom otrokove volje. Avtor ugotavlja, da kazni kratkoročno utegnejo 

biti uspešne, dolgoročno pa ne vplivajo na izboljšanje in spreminjanje težavnega oziroma 

motečega vedenja ali prekoračitve meja, lahko celo poslabšajo negativno vedenje in odnos 

(prav tam). Tudi B. Coloroso (1996) meni, da so kazni in grožnje kaznovalne tehnike, ki 

poudarjajo moč odraslega, otroka pa prikrajšajo za dostojanstvo in samospoštovanje. Kazni 

temeljijo na obsojanju in vsiljevanju oblasti od zunaj, kar pri otroku vodi do jeze in odpora.  

V nasprotju z zgoraj omenjenimi avtorji, ki kazni odločno nasprotujejo, pa S. Cowley 

(2007) govori o učinkovitem kaznovanju, katerega namen je sankcioniranje določenega 

otrokovega vedenja. Kazen mora biti usmerjena na samo vedenje in ne na otroka. Avtorica 

opozarja, da je kazen smiselno uporabiti šele takrat, ko so uporabljene že vse pozitivne 

metode, ki se izkažejo za neučinkovite. Vrste kazni, ki jih avtorica navaja, so: 

neodobravanje, vpitje, izločitev otroka oziroma odvzem (npr. igrače), izguba privilegijev 

in kotiček za »poredneže«. Pri kaznovanju je treba biti jasen, kar pomeni, da je treba otroku 
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jasno razložiti, zakaj je kaznovan. Če je kazen izrečena, jo mora otrok odslužiti. Pomembno 

je, da smo pošteni, kar pomeni, da resnost kazni ne sme presegati resnosti vedenja, za 

katerega je otrok kaznovan, prav tako pa ne smemo vpletati svojih čustev (prav tam). M. 

Zupančič in Justin (1991, v Marjanovič Umek, Zupančič, Pinter, Krhin in Kovačič, 2009) 

pravita, da je pri usmerjanju otrokovega vedenja in privzgajanju navad nagrada sicer 

učinkovitejša kot kazen, kar pa seveda ne izključuje kazni kot sredstva socialnega učenja. 

Spoznavanje povezav med dejanjem in neprijetno posledico tega dejanja je zelo pomembno 

za otrokov moralni razvoj. Avtorja odločno nasprotujeta telesnemu kaznovanju, predlagata 

pa različne oblike netelesnega kaznovanja: kritika vedenja, vpitje, odtegnitev naklonjenosti 

in odtegnitev iz situacije. Od vseh naštetih je odtegnitev iz situacije, ki mora biti v časovni 

in smiselni zvezi z otrokovim neprimernim vedenjem, pogosto najučinkovitejša in »blaga 

oblika kaznovanja, s katero otroka umaknemo iz situacije, v kateri ravna nesprejemljivo, 

dokler ne pokaže pripravljenosti, da se bo vedel na sprejemljiv način« (prav tam, str. 377). 

Kroflič (2007, v Kornhauser, 2007) v svojem prispevku Se je v vzgoji mogoče izogniti 

kaznovanju? poudarja, da je vprašanje kaznovanja ena izmed najbolj travmatičnih tem v 

pedagoški teoriji in praksi. Kaznovanje je bilo skozi vso zgodovino v tesni povezavi s 

predstavami o otrokovi izvorni naravi in z razumevanjem vzgoje. Danes o upravičenosti 

kazni sodimo na podlagi strokovnih načel, med katerimi velja izpostaviti načelo 

dostojanstva otroka iz Konvencije o otrokovih pravicah, in načelo vedno delovati v korist 

otroka, ki izhaja iz etičnih kodeksov poklicnih skupin, ki se ukvarjajo z otroki in 

mladostniki. Čeprav se strokovnjaki strinjajo, da mnoge oblike telesnega in psihičnega 

kaznovanja (npr. odtegovanje naklonjenosti otroku) predstavljajo nedopusten način 

trpinčenja otroka in grob poseg v njegovo dostojanstvo, pa noben teoretik z gotovostjo ne 

more potrditi, da vsaka kazen v vsakem primeru nedopustno posega v dostojanstvo otroka. 

»Načelno zavračanje kaznovanja v vzgoji bi namreč pomenilo zavzetje stališča, da kazen 

ne more biti vzgojna, kar pa je nemogoče zagovarjati kljub opredelitvi oblik fizičnega in 

psihološkega trpinčenja kot nedopustnega poseganja v otrokov razvoj« (prav tam, str. 124). 

Težko je na splošno govoriti o ne(smislu) kazni v vzgoji, saj to od nas zahteva temeljitejši 

premislek o tem, kakšen je sploh pogled na otroka in vloga kazni v različnih vzgojnih 

konceptih, kako si razlagajo pojem kazni ter vprašanju, do kod seže svoboda izbire sredstev 

kaznovanja v vrtcu in družini (prav tam).  
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Na koncu lahko sklenemo, da se je kazni v vzgoji nemogoče povsem izogniti, pri njeni 

uporabi pa moramo biti etično odgovorni in spoštovati načela iz Konvencije o otrokovih 

pravicah, ki je obvezujoča za vse pedagoške delavce. Pomembno je, »da vzgojne dejavnike 

presojamo z vidika otrokovega doživljanja in ne teoretskih opredelitev odraslega, pri čemer 

kot kazen razumemo »vsak vzgojni ukrep, ki ga otrok doživlja kot neprijetno ali celo 

bolečo izkušnjo« (prav tam, str. 134). 

 

4.7    Naravne in logične posledice prekoračitve mej 

 

Ob otrokovih prekoračitvah meja in neupoštevanju pravil Hauck (1988) namesto uporabe 

kazni svetuje metodo upoštevanja logičnih posledic. Naše vedenje namreč proizvaja dve 

vrsti posledic: naravne in logične. Na naravne posledice nimamo vpliva, saj prihajajo iz 

okolja in so od nas neodvisne (prav tam). B. Coloroso (1996) pravi, da se zgodijo brez 

našega posredovanja. Primer naravne posledice je, če gre otrok v mrzlem vremenu ven brez 

plašča, ga bo zeblo. Če naravne posledice ne ogrožajo otrokovega življenja, morale ali 

zdravja, potem je smiselno, da jih otrok izkusi, saj se s tem uči prevzemati odgovornost za 

svoja dejanja. Nauči se sprejemati odločitve in reševati probleme. »Načeloma naj bi 

preprosto pustili, naj se zgodi tisto, kar bi se sicer zgodilo brez našega posredovanja. Stvar 

otroka pa je, ali bodo nosili posledice ali pa se jim bodo izognili« (Gürtler, 2000, str. 115). 

J. Nelson (2006) pojasnjuje, da se odrasli mnogokrat »naslanjajo« na naravne posledice, 

rekoč »sem ti rekla«, ali naredijo karkoli drugega, kar doda krivdo, sram ali bolečino 

otroku, ki vse to že tako ali tako na podlagi naravnega poteka dogodkov doživlja. Prav to 

naslanjanje na dogodek zmanjša učinek naravne posledice na otroka, saj otrok vso 

pozornost preusmeri na absorbiranje ali branjenje proti občutku krivde, sramu ali bolečine, 

ki izvirajo iz besed odraslega. Namesto tega avtorica svetuje, da otroku raje pokažemo 

empatijo in razumevanje (prav tam). E. Pantley (2005) opozarja, da metode naravnih 

posledic ne moremo uporabiti v situacijah, ki bi bile preveč nevarne ali pa predrage. Na 

primer otrok ne moremo učiti varne hoje po pločniku tako, da mu dovolimo hojo po cesti, 

kjer ga lahko zbije avto. Včasih naravnih posledic preprosto ni. Takrat si lahko pomagamo 

z logičnimi posledicami, ki jih oblikujemo kot rezultat ali odsotnost otrokovih dejanj (prav 

tam).  
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Pri logični posledici gre v bistvu za odkupnino oziroma povračilo škode za nedopustno 

vedenje. Npr. logična posledica tega, da je Jaka vzel Poloni njeno igračo, je, da jo mora 

vrniti. Metoda logičnih posledic otroka uči samostojnosti, prevzemanja odgovornosti za 

svoje napake in zavedanja, da lahko storjeno škodo tudi popravi, se odkupi, opraviči ipd. 

(Moteče vedenje, b.d.). Rogge (2004) pravi, da mora biti logična posledica v naravni zvezi 

z nesprejemljivim vedenjem in dogovorjena vnaprej, saj le tako ne predstavlja nobene 

grožnje in otrokom omogoča možnost izbire. Izrečena mora biti za pregledno časovno 

obdobje (krajši čas) in biti izpeljana takoj po nezaželenem vedenju. Logična posledica 

mora biti primerna otrokovi starosti ter se mora nanašati na dejanje in ne na osebo, ki je 

dejanje storila (prav tam). J. Nelson (2006) pravi, da so logične posledice res rešitve in ne 

kazni takrat, ko so izpolnjeni naslednji kriteriji, ki jih okrajšano imenuje PSRK-formula 

logičnih posledic (P – povezano, S – spoštljivo, R – razumno in K – koristno) oz. 

fokusiranje k rešitvi. Povezano pomeni, da mora biti posledica vezana na otrokovo vedenje. 

Spoštljivo pomeni, da posledica pri otroku ne sme povzročiti občutka krivde, sramu ali 

bolečine, predstavljena mora biti prijazno, a odločno in obenem spoštljiva do vseh 

vpletenih. Razumno pomeni, da je posledica razumna tako z otrokovega vidika kot tudi z 

vidika odraslega. Koristno pa pomeni ravno to – da pomaga, namesto da boli. Če kateri od 

teh dejavnikov ni izpolnjen, ne govorimo o logični posledici (prav tam).  

 

4.8    Vloga vzgojitelja pri postavljanju mej in pravil 

 

4.8.1 Poznavanje razvojnih značilnosti 

 

Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja temeljni okvir za oblikovanje koncepta 

predšolske vzgoje. V Kurikulumu (1999) so zapisane nekatere skupne zakonitosti 

otrokovega razvoja:  

– otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje, kjer potekajo tako 

kvantitativne kot kvalitativne spremembe; 

– vsi psihični procesi, za katere je značilna prepletenost, se razvijajo v vseh razvojnih 

obdobjih; 

– v otrokovem razvoju se pojavijo »kritična obdobja«, kjer sta učenje in razvoj spretnosti 

učinkovitejša; 
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– čeprav med otroki obstajajo velike individualne razlike v razvoju, predvsem v prvih 

letih življenja, ta različnost ostaja znotraj razvojnih norm; 

– gre za konstantno povezanost med otrokovim razvojem, učenjem in poučevanjem, ki 

se kaže predvsem v razmerju med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem.  

M. Batistič Zorec (2003) pravi, da Kurikulum za vrtce ne vsebuje podrobnih opisov in 

razlag otrokovega razvoja zato, da se izogne sklicevanju na določene teoretske pristope in 

smeri ter s tem – kot se za nacionalni dokument spodobi –, ostaja na ravni splošnosti, s 

čimer dejansko omogoča pluralnost ter izbirnost. Seveda pa Kurikulumu ne moremo očitati 

premalo poglobljene razlage otrokovega razvoja, saj je v uvodu jasno zapisano, da je 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 4) » ... dokument, ki ob rabi strokovne literature in 

priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 

vzgojo v vrtcu ...«. 

Ob pregledu novejše strokovne literature je M. Batistič Zorec (2003) ugotovila da so 

vzgojiteljeva znanja, sposobnosti in veščine pomembnejše kot pa njegove osebnostne 

lastnosti. Torej mora biti dober vzgojitelj predvsem strokovno usposobljen, kar med 

drugim pomeni dobro poznavanje značilnosti učenja in razvoja otrok ter sposobnost 

načrtovanja kurikuluma za otroke različnih starosti.  

Težave pri postavljanju meja se velikokrat pojavijo ravno zato, ker premalo poznamo 

zakonitosti otrokovega razvoja in učenja. Zaradi tega velikokrat otrokom postavljamo 

preozke meje, ki jih največkrat spremljata stavka: »Saj tega še ne zmoreš!« in »Za to si še 

premajhen!«.  

T. Ravnjak (2013) pravi, da je pri vzgoji pomembno poznavanje telesno-fizioloških in 

duševnih posebnosti otroka. Pri postavljanju meja in pravil je treba vedeti, da ima otrok 

poleg potrebe po varnosti tudi potrebo po uveljavljanju in priznanju. Nesamostojnost v 

njem vzbudi občutek manjvrednosti, podrejenost pa vzbudi nemir, zaradi česar se pojavi 

težnja po doseganju neodvisnosti in enakovrednosti z odraslimi. Otrok dojema svet kot 

celoto, v središče tega sveta pa postavlja samega sebe. Posledica t. i. egocentričnosti je 

trma. Slednjo je moč obvladovati tako, da vzgojne zahteve in omejitve izražamo postopoma 

in z veliko mero potrpežljivosti. Avtorica kot drugo pomembno lastnost navaja ranljivost 

in gnetljivost otroka, pri čemer ima v mislih dostopnost otroka za sprejemanje vtisov iz 

okolja, v katerem živi, in iz tega izhajajoče spoznanje o pomembnosti načina vzgoje in 
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zgleda odraslega. Otrok je sugestibilen, kar pomeni, da nekritično posnema druge in 

prevzema njihova mnenja in stališča ter tudi tiste stvari, ki jih glede na svojo razvitost še 

ne razume. Za otroka je značilna tudi čutnost, kar pomeni, da otrok spoznava in razume 

besede in pojme za tiste stvari in pojave, ki jih vidi, sliši, otipa in se z njimi igra. Otrokov 

spoznavni svet je odvisen od širine meja, ki mu jih postavljamo – preozke meje otroku 

nudijo premalo vtisov, prostora, časa in sredstev za samostojno raziskovanje in učenje. 

Naslednja značilnost otrok je, da so radovedni, saj imajo potrebo po tem, da čim več 

sprašujejo in raziskujejo, pri tem pa pogosto prekoračijo meje in pravila. Otrok je predvsem 

čustveno bitje, zato bomo največji uspeh pri uveljavljanju navad, pravil in mej dosegli, če 

jih bomo navezovali na otrokova prijetna čustva. Zavedati se moramo, da otrok zaradi 

pomanjkanja izkušenj in nerazvitih duševnih funkcij včasih ne more takoj slediti vsem 

našim zahtevam, še posebno takrat, kadar smo nepotrpežljivi. Otroka ne moremo zaščititi 

pred vsemi negativnimi situacijami, saj predstavljajo pomemben način krepitve njegove 

osebne moči (prav tam).  

 

4.8.2 Komunikacija vzgojitelja z otroki  

 

Komunikacija ali sporazumevanje je izmenjavanje besedil med ljudmi, v katero sta 

vključeni najmanj dve osebi, in sicer tisti, ki govori ali piše (sporočevalec), in tisti, ki 

posluša ali bere (prejemnik) (Križaj-Ortar, Bešter, Poznanovič idr., 2008). D. Jelenc (1998) 

komunikacijo na splošno opredeli kot interakcijo med posamezniki, ki se realizira z znaki. 

Kadar so komunikacijski znaki besede in besedne zveze, govorimo o verbalni 

komunikaciji, kadar pa so znaki obrazna mimika, drža in gibi telesa, glasnost in hitrost 

govorjenja ipd., pa govorimo o neverbalni komunikaciji. »Pri verbalni komunikaciji se 

sogovornik, potem ko dojame pomen besed, seznani s pojavi, o katerih govorijo besede; 

neverbalni znaki pa mu omogočajo, da spoznava dejansko ali prezentirano afektivno stanje 

govorca, njegove značilnosti ter stališča do posredovanje informacije« (prav tam, str. 26).  

Avtorica pravi, da je za vzgojitelje, ki delajo z majhnimi otroki in njihovimi starši, zelo 

pomembno obvladovanje spretnosti komuniciranja. Sporazumevanje je namreč temeljni 

dejavnik, ki sooblikuje otrokov fizični in psihični razvoj, vpliva pa tudi na razvoj njegove 

osebnosti in identitete.  
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V Kurikulumu za vrtce (1999) piše, da morajo odrasli z otroki komunicirati vljudno in 

spoštljivo ter tako biti zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. A. Retuznik Bozovičar 

in M. Krajnc (2010) pravita, da dobra komunikacija temelji na empatičnosti odrasle osebe 

v komunikacijskem procesu, pozornem poslušanju otroka, prepoznavanju nebesednega 

sporazumevanja in rabi pozitivnih sporočil. Sočutna odrasla oseba zaznava otrokovo 

notranje dogajanje ter ve, kaj otrok doživlja in potrebuje. Če ta globlji stik z otrokom 

izgubimo, smo pri razumevanju njegovih dejanj lahko zelo osebni in pristranski. Tako 

lahko na primer vsako prekoračitev mej razumemo kot otrokov namen razjeziti in prizadeti 

tistega, ki je to mejo postavil. Pomembno je, da se odrasla oseba z otrokom pogovarja 

pristno. Pristna komunikacija poteka takrat, ko se odrasli postavi v višino otrokovih oči, ga 

nagovori po imenu, pozorno posluša in hkrati sprejema tudi otrokova nebesedna sporočila. 

Kadar postavljamo meje in pravila, se je treba prepričati, da je otrok pravilo razumel. Ob 

dodatni razlagi podamo samo tiste informacije, ki jih potrebujejo, in jih ne bremenimo z 

odvečnimi ali nerazumljivimi podatki. Avtorji poudarjajo obveznost otrokove soudeležbe 

pri oblikovanju meja in pravil. Poslušanje je znak spoštovanja in upoštevanja otroka, saj 

lahko le s poslušanjem zaznamo otrokove želje, namene in različne potrebe. V 

komunikaciji z otrokom je namesto zapovedi in prepovedi ustrezneje uporabljati pozitivna 

sporočila, kar pomeni, da otroku raje povemo, kaj lahko dela. Na primer, če otroku 

prepovemo lepiti nalepke na okna, mu ob tem tudi povejmo, kam jih lahko lepi. Za razliko 

od »ti sporočil«, s katerimi otroka opominjamo in kažemo na njegove slabosti, »jaz 

sporočila«, ki so izrečena v prvi osebi ednine, nosijo bolj pozitiven pomen. Tako je na 

primer namesto: »Ti nikoli ne pomagaš pospravljati,« primernejše, če vzgojitelj reče: »Rad 

bi, da mi pomagaš pospraviti.« Otrok bolj spoštuje pravila (in osebe, ki pravila postavljajo), 

če so izrečena v osebnem imenu in ne kot »splošne resnice« ali norme. »Otroci se, enako 

kot odrasli, v primeru nenehnega bombardiranja s pravili počutijo nebogljene, 

neodgovorne, neumne, v zmoti in potrebni opominjanja« (prav tam, str. 179).  

Poleg poznavanja in obvladovanja ustreznih komunikacijskih spretnosti velja opozoriti tudi 

na neustrezno komunikacijo z otrokom. S. Cowley (2007) pravi, da v pogovoru z otrokom 

ne smemo uporabljati grobega ali žaljivega jezika. Čeprav je otrok manjši od nas, v 

pogovoru ni treba uporabljati pootročenih besed. Če z otrokom govorimo tako kot z odraslo 

osebo, mu izkažemo spoštovanje in dajemo najlepši zgled. V pogovoru z otrokom ni 

primerno uporabljati sarkazma, ker ga otrok ne razume, in ga lahko takšna opazka resnično 
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prizadene. Tudi vpitje se kot vzgojna metoda ne obnese. S kričanjem namreč oseba izgubi 

nadzor, kar otrok lahko vzame kot spodbudo za nadaljevanje neprimernega vedenja, se 

prestraši ali pa postane izzivalen. Vpitje prav tako spodbuja agresivnost tako pri osebi, ki 

vpije, kot pri tistem, na katerega vpije. Ker nas med vpitjem pogosto prevzamejo čustva 

žalosti, jeze in nemoči, zelo težko ostanemo razumski, brez česar pa je težko umiriti napeto 

situacijo (prav tam).  

 

4.8.3 Zgled  

 

Že Locke (2007, str. 72) je poudarjal pomembnost vzgoje z zgledom: »Ničesar ni, kar bi 

se tako mehko in globoko vtisnilo v človekovega duha kakor zgled«. Učenje na osnovi 

opazovanja ali posnemanja (teorija socialnega učenja) je sistematično raziskoval Bandura 

s sodelavci. Ugotovil je, da otrok že zelo zgodaj začne opazovati in posnemati vedenje 

drugih, kar predstavlja osnovo za pridobivanje različnih oblik asocialnega (npr. 

agresivnost) in prosocialnega (npr. pomoč v stiski) vedenja. Kljub temu da tak način učenja 

ni povsem zavesten in nameren, pa je precej učinkovit in ima dolgotrajne posledice 

(Marentič Požarnik, 2000). M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) pravita, da je učitelj oziroma 

vzgojitelj otrokov vzor in po teoriji objektnih odnosov tudi pomemben objekt identifikacije 

v procesu prehoda od imaginarne k simbolni identifikaciji. Tako vzgojitelj ni le model 

vedenja, ki ga otroci posnemajo, ampak jim omogoča prehod na simbolno raven 

identifikacije, ki temelji na jasnih in otrokom razumljivih pravilih, ki veljajo za vse 

udeležene, tudi vzgojitelje, ter s spoštljivim odnosom do otrok. S. Cowley (2007) meni, da 

so meje, ki jih postavimo otroku, a jih sami ne upoštevamo, nesmiselne. Otrok se namreč 

zgleduje po pomembnih odraslih in posnema njihovo vedenje, kamor spadajo tako dobre 

kot slabe navade. Tudi Hauck (1988) pravi, da se otroci bolj zgledujejo po dejanjih 

odraslega kot po njegovih besedah. Tisti odrasli, ki otroke usmerjajo samo z besednimi 

navodili in nasveti, morajo ta otrokom nenehno ponavljati. »Zato ker sama navodila in 

nasveti niso dovolj: pripravljeni moramo biti na to, da bomo tudi sami delali tako, kot 

govorimo« (prav tam, str. 33). Z. Zalokar Divjak (1996) poudarja, da bi moral biti 

življenjski zgled osnovno vodilo staršev, vzgojiteljev in drugih odraslih, ki otroka vodijo v 

svet. Naloga odraslih ni proizvajati srečo, ampak dajati otroku ljubezen, trdnost in takšen 

zgled, ki bo vreden spoštovanja in posnemanja. M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) 

ugotavljata, da se v pedagogiki zgled običajno obravnava kot nekaj samoumevno dobrega, 
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pozitivnega. V strokovni literaturi je namreč pogosto poudarjeno, da mora biti vzgojitelj 

otrokom zgled tako, da kar zagovarja, tudi potrjuje s svojimi dejanji. »To bi pomenilo, da 

če ne dovolimo otrokom pitja alkohola, ga ne smemo piti niti sami; če ne dovolimo otrokom 

ličenja, se ne smemo ličiti niti sami« (prav tam, str. 222). Avtorici se sprašujeta, kako 

otrokom razložiti, da so določene oblike vedenja v neki situaciji sprejemljive, v drugi pa 

ne. Problem zgleda je tudi v tem, da težko zagotovimo, da bo otrok opazil in posnemal naše 

vedenje, če pa že uspe, pa je to posnemanje nereflektirano in posledično težje prenosljivo 

iz ene situacije v drugo. Torej vzor sam po sebi ni dovolj, obvezno ga je treba reflektirati 

in mu z utemeljevanjem dati racionalen pomen (prav tam). 

 

4.8.4  Avtoriteta  

 

A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) pravita, da otrok običajno brez težav sprejme 

in upošteva omejitve in pravila, ki jih postavi tista oseba, ki zanj predstavlja avtoriteto. Po 

mnenju Krofliča (1997a) je avtoriteta eden izmed temeljnih pedagoških pojmov, ki 

pojasnjujejo vzgojna načela in brez katere si ne moremo predstavljati vzgojnih učinkov, 

»saj je vzgoja vedno določena oblika vodenja otroka ter določanja/razkrivanja vrednostnih 

okvirov, ki so podlaga človekovi načrtni dejavnosti, avtoriteta pa je tista moč, ki nam 

omogoča vplivati na otrokov razvoj« (prav tam, str. 54). Z avtoriteto avtor označuje 

posebno obliko pedagoškega odnosa, v katerem vzgojitelj vodi, usmerja in disciplinira 

otroka ter si prizadeva, da bi ta vsebino vzgoje in izobraževanja ponotranjil in sprejel za 

svojo. Čeprav je avtoriteta kot moč vplivanja za vzgojo nujno potrebna, je obenem lahko 

tudi nevarna, saj lahko »kaj hitro postane osnova uspešnega manipuliranja in ideološke 

indoktrinacije, vedno pa v določenem trenutku predstavlja oviro pri doseganju najvišjih 

vzgojnih ciljev, to je razvoja svobodne, kritične in odgovorne osebnosti« (prav tam, str. 

55). R. Steiner (v Carlgren, 1993) meni, da odrasli avtoriteto pogosto povezujejo z 

nasilnostjo, kar je narobe, saj je resnična avtoriteta pojav, ki ga z zunanjimi sredstvi ne 

moremo ne doseči ne obdržati. Kroflič (1997b) pojasnjuje, da tudi če bi želeli avtoriteto v 

vzgoji ukiniti, bi ta prešla v območje nezavednega in še bolj pridobila na moči. Avtoritete 

v vzgoji torej ne moremo odpraviti, lahko pa vplivamo na njene pojavne oblike, in sicer 

tako da izberemo tisto obliko avtoritete, ki je najmanj škodljiva.  
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J. Bluestein (1997) je primerjala avtoritetne odnose v pretekli industrijski dobi in današnji 

informacijski dobi. 

Tabela 1: Avtoritetni odnosi nekoč in danes (Bluestein, 1997, str. 26–27) 

Avtoritetni odnosi v  preteklosti Avtoritetni odnosi danes 
 

• Usmerjenost k nadvladi močnejšega po 
načelu »zmagam–izgubiš«, kar 
pomeni, da vzgojiteljeve potrebe 
prevladajo nad otrokovimi potrebami; 

• vzgojitelj postavlja pravila in meje   ter 
skrbi za njihovo izvajanje; 

• osnova za določanje pravil je 
vzgojiteljeva nadvlada: »Ker sem jaz 
tako rekel.«; 

• vzgojitelj je odgovoren za otrokovo 
vedenje; 

• osebna prizadetost vzgojitelja ob 
otrokovem neustreznem vedenju; 

• običajno je vedenje, ki skuša otroka 
reševati. 

 

• Usmerjenost k ciljem/posledicam po 
načelu »zmagam – zmagaš«, kjer 
vzgojitelj prevzame odgovornost za 
lastne potrebe in obenem upošteva tudi 
otrokove potrebe; 

• vzgojitelj postavlja pravila in meje   ter 
spodbuja njihovo samostojno izvajanje; 

• temelj za določanje pravil so posledice, 
namen je otrokom razložen; 

• otrok prevzema odgovornost za lastno 
vedenje; 

• večji odmik od osebnega vpliva (ne da 
bi prenehali skrbeti za otroke) 

• otroci imajo možnost izkusiti posledice 
slabih odločitev, ki niso življenjsko 
nevarne. 

Kroflič (1997a) izpostavlja dva temeljna paradoksa, povezana z avtoriteto v vzgoji: 

1. Kako je mogoče z avtoriteto, ki je vedno oblika podrejanja, vzgojiti svobodno osebnost? 

Otrok zaradi potrebe po varnosti teži k podrejanju avtoriteti pomembnega Drugega in si je 

to sposoben zagotoviti ne glede na to, ali si odrasli tega želimo ali ne. Podreditev pri otroku 

povzroča veliko ugodja, zato se ji zelo težko odpove. Obenem pa podreditev avtoriteti 

sproži tudi val nelagodja, ki jo sproži otrokova potreba po samostojnosti in iskanju lastne 

identitete, ki je v popolnem nasprotju s težnjo po podrejanju. Ob upoštevanju slednje lahko 

z vzgojo spodbujamo postopen razvoj otrokove svobodne osebnosti in avtonomne morale.  

2. Zgolj demokratizacija odnosov v vzgoji (svobodna vzgoja) ne omogoči razvoja svobodne 

osebnosti. Dokaz za to najdemo že pri kliničnih primerih S. Freuda, ki je ugotovil, da se je 

pri otrocih, ki so bili deležni svobodne vzgoje, razvil iracionalno izoblikovan nadjaz 

(ponotranjena avtoriteta) in pri teoriji objektnih odnosov primeri vampirske ljubezni. 

Zahteve po prijazni šoli je torej treba razumeti le kot splošni poziv za prilagajanje 

institucionalnih oblik vzgoje in izobraževanja otrokovim razvojnim potrebam, ne pa kot 

težnjo po vrtcu in šoli brez avtoritete, obremenjevanja otrok in stresnih situacij. »Otrok za 
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optimalen razvoj potrebuje določeno mero frustracij, potrebuje jasne omejitve in razumsko 

utemeljene zadolžitve, seveda pa potrebuje tudi čustveno sprejetost in občutek varnosti« 

(prav tam, str. 65). Zavedati se moramo, da je tudi za svobodno vzgojo značilna avtoriteta, 

vendar je  prikrita in zato še toliko nevarnejša.  

Avtoritete v vzgoji ne moremo odpraviti, lahko pa vplivamo na njeno pojavno obliko. 

Kroflič (prav tam) predlaga uporabo samoomejitvene avtoritete, ki presega slabosti 

apostolske in prikrite avtoritete. Samoomejitvena avtoriteta je opredeljena s pravili, med 

katerimi je v povezavi s postavljanjem mej in pravil pomembno predvsem (prav tam):  

– vzpostavljanje čustveno stabilnega in pozitivnega odnosa med vzgojiteljem in 

otrokom; 

– spodbujanje širitve otrokovih socialnih stikov z vrstniki in drugimi osebami; 

– spodbujanje otrokovega moralnega razsojanja in samostojnega iskanja ustreznih 

rešitev moralnih problemov ter omejevanje lastnega vpliva nanje; 

– vključevanje otroka v procese dogovarjanja in odločanja o skupnih pravilih bivanja in 

reševanja problemov; 

– spodbujanje otrokovega razumevanja nevarnosti avtoritete, možnosti manipulacije in 

težav, povezanih z zagotavljanjem svobode, ki je omejena s svobodo drugega. 

Samoomejitvena avtoriteta združuje potrebno mero konfliktnosti, omejevanja otrokovih 

kapric, pa tudi podpore postopnemu osamosvajanju (prav tam, str. 337).  

 

4.8.5 Vzgojni stili 

 

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) opredeljujeta vzgojne stile kot odnos med vzgojiteljem in 

vzgajancem, katerega namen je vzgojiti posameznika z določenimi lastnostmi. »Vzgojne 

sloge večina raziskovalcev povezuje s tem, kako odrasli (starši, vzgojitelji, učitelji) 

nadzorujejo vedenje otrok in kako postavljajo pravila (v družini ali v skupini)« (Retuznik 

Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 25). V strokovni literaturi najdemo veliko različnih 

poimenovanj za posamezne vzgojne stile (prav tam): 

– represivni/avtoritarni vzgojni stil; 

– demokratični/avtoritativni vzgojni stil in 

– laissez-faire/popustljivi/permisivni vzgojni stil. 
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Za represivni vzgojni stil so značilna negativna vzgojna sredstva, prepovedi in omejitve, ki 

otroka utesnjujejo, opozarjajo, nadzorujejo in kaznujejo z namenom odpraviti otrokove 

napake. Otrok je postavljen v vlogo objekta, to je poslušnega, vdanega in neiniciativnega 

posameznika. Meje in pravila so postavljena strogo in nepopustljivo, če jih otrok dosledno 

ne upošteva, sledi kazen (Peček Čuk in Lesar, 2009). L. Marjanovič Umek idr. (2009) 

pravijo, da pri tem vzgojnem stilu odrasli od otroka veliko zahteva in pričakuje, da bo otrok 

»ubogal na besedo«, hkrati pa se zelo malo odziva na otrokove interese, potrebe in pravice. 

M. Hohmann in Weikart (2005) ta vzgojni stil povežeta z vrtčevskim okoljem in ga 

poimenujeta direktivno ozračje. Zanj je značilno, da vzgojitelj prevzame celotno vodenje 

skupine, daje navodila in posreduje vse informacije. Nato sledita vaja in ponavljanje, 

dokler otrok ne doseže primernega rezultata. Otroci torej le poslušajo in ubogajo navodila, 

za kar so pogosto nagrajeni. Kot prevladujočo strategijo za ravnanje z otroki, ki ne 

upoštevajo navodil, pa vzgojitelj uporablja grajo in ločitev od vrstnikov. M. Peček Čuk in 

I. Lesar (2009) posledice represivnega vzgojnega stila opisujeta z vidika nagrad in kazni, 

ki so značilne za ta stil. Pravita, da nagrajevanje in kazen ne prinašata dolgotrajnih 

sprememb v otrokovem prosocialnem vedenju, saj je otrok zgolj zunanje motiviran. Prav 

tako ne moremo trditi, da so učinki njune uporabe posplošeni v druge situacije. A. Retuznik 

Bozovičar in M. Krajnc (2010) dodajata, da lahko otrok razvije podoben način vedenja, kot 

ga je bil sam deležen. Lahko se začne upirati ali pa postane pretirano prilagodljiv, poslušen 

in podredljiv, samo da bi ustregel drugim.  

Laissez-faire vzgojni stil je popolno nasprotje represivnemu, saj je za otroka najmanj 

vsiljiv. Zagovorniki tega stila menijo, »da je najbolje ne omejevati otrokovega razvoja, da 

je otrok sam sposoben spreminjati svoje vedenje, da je prisila nad otrokom krnitev njegovih 

ustvarjalnih potencialov in individualnosti, da je kazen napad na otrokovo avtonomijo, da 

pravila ogrožajo otrokov vsestranski razvoj« (Peček Čuk in Lesar, v Pšunder, 2004, str. 

141). To je stil, v katerem je otrok povsem svoboden in dela, kar hoče, saj se vzgojitelj 

odreče svoji aktivnosti in odgovornosti. Tu je otrok subjekt vzgojnega procesa, vzgojitelj 

pa objekt (prav tam). A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) mu pravita tudi 

popustljivi vzgojni stil, ki je nastal kot model, ki sicer izhaja iz otroka, vendar pa ni 

usmerjen v razvoj otrokovih osebnostnih potencialov, temveč v iskanje zaželenih 

vedenjskih vzorcev. Njegova značilnost je odsotnost pravil in vzgojnih smernic. V vrtcu ta 

slog lahko opazimo pri vzgojiteljicah, ki sicer postavijo določene meje, a se jih ne držijo 
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in ustrežejo vsem otrokovim željam. M. Hohmann in Weikart (2005) govorita o laissez-

faire ozračju v vrtcu, kjer sta dnevna rutina in prostor ohlapno strukturirana, 

najpomembnejša pa je otrokova prosta igra. Vzgojitelj večino časa pusti otroke pri miru, 

posreduje le v primeru, ko otrok potrebuje določeno informacijo in material ali ko je treba 

vzpostaviti red. Ta tip ozračja upošteva otrokovo potrebo po igri kot primarni dejavnosti in 

se sicer dobro obnese pri samostojnih otrocih, pri manj samostojnih pa se lahko pojavijo 

težave pri odločanju za aktivnosti, zdolgočasenost, zmedenost in celo razpuščenost. Tudi 

A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) menita, da pri preveč popustljivi vzgoji brez 

omejitev lahko otrok razvije negativne osebnostne lastnosti, kot so sebičnost, 

egocentričnost, brezbrižnost, domišljavost, ki jih spremljata nizka samopodoba in 

pomanjkanje občutka varnosti v takšni vzgojni skupini.  

V demokratičnem vzgojnem stilu prevladujejo vrednote, ki so povezane z enakostjo, 

svobodo in odgovornostjo. Cilj takšne vzgojne usmerjenosti je srečna, samoiniciativna, 

kritična in ustvarjalna osebnost (Peček Čuk in Lesar, 2009). A. Retuznik Bozovičar in M. 

Krajnc (2010) pravita, da je v vzgojnih institucijah, kjer prevladuje tak vzgojni stil, 

otrokom dopuščena svoboda, vendar pa ta ni brez omejitev. Treba je najti pravo razmerje 

med strogostjo in popustljivostjo. Vzgojitelj vodi vzgojno-izobraževalni proces tako, da 

otrokom nudi možnost vključevanja glede na interes, znanje in sposobnosti. Otrokom je 

dovoljeno, da postavljajo vprašanja, se motijo, kar pomeni, da lahko v polnosti izrazijo to, 

kar v resnici so. Bistvo tega vzgojnega stila je sodelovanje vseh udeležencev vzgojnega 

procesa. M. Hohmann in Weikart (2005) ta stil imenujeta spodbudno ozračje, kjer si otroci 

in vzgojitelj delijo vodenje. V tem ozračju vzgojitelj skrbi za pravo ravnotežje med 

svobodo, ki je potrebna za aktivno učenje z raziskovanjem, in mejami, ki so potrebne, da 

se otrok v vrtcu počuti varno. Naloga vzgojitelja je, da opazuje otrokove sposobnosti, z 

njim razvija pristne partnerske odnose in spodbuja njegovo namensko igro. Tak vzgojitelj 

ceni aktivno učenje otrok, za premagovanje socialnih konfliktov pa uporablja metodo 

reševanja problemov. Demokratični vzgojni stil »spodbuja odgovorno, notranje motivirano 

sodelovanje, zmanjšuje odvisnost od vzgojitelja, potrebo po zunanjem vrednotenju, razvija 

osebno moč, izboljšuje posameznikovo samozavest, razvija zmožnost odločanja, 

odgovorno vedenje in spretnost upravljanja samega sebe, zmožnost sklepanja 

kompromisov, pogajanja, sodelovanja in spoštovanja potreb drugih« (Peček Čuk in Lesar, 

2009, str. 156).  
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4.8.6 Doslednost 

 

Žorž (2002) opozarja, da odrasli (starši, vzgojitelji) pojem doslednosti pogosto narobe 

interpretirajo predvsem zato, ker v vzgojni literaturi, ki poudarja pomen doslednosti, le 

redko zasledimo dejansko razlago tega pojma. Zato se zgodi, da si odrasli doslednost 

razlagajo tako, da se do vseh otrok in vselej obnašajo enako. Gre za povsem napačno 

razmišljanje, saj bi za takšno doslednost veljala togost, vzgoja pa bi postala dresura s 

pomočjo pravil, zapovedi in prepovedi. »Nič ni bolj neenako, kot če z vsemi otroki 

ravnamo enako,« pravita A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010, str. 197). Pri 

doslednosti torej ne gre za togost, ampak za trud in prizadevanje odraslega, da vedno 

upošteva vzgojne cilje ter poskuša presoditi pomen posameznih vzgojnih situacij. S. 

Cowley (2007) pravi, da je doslednost pri postavljanju mej in pravil zelo pomembna, saj 

otroku omogoča, da lahko predvideva prihodnje dogodke in ravnanja ter mu tako daje 

občutek varnosti. Doslednost je pomembna tudi zato, da otrok zna ločiti pravo vedenje od 

napačnega. To pomeni, da je treba otroku jasno razložiti, katere oblike vedenja so 

dovoljene oziroma primerne in katere ne in to v praksi vedno upoštevati. S tem preprečimo 

zmedo, ki nastane, če enkrat določeno vedenje dovolimo, naslednjič pa isto vedenje 

kaznujemo. Ker je sporočilo nedosledno, otrok ne bo razumel, kaj od njega sploh želimo, 

zato bo neko vedenje preizkušal toliko časa, dokler ne bo prepričan, ali je dovoljeno ali ne 

(prav tam). M. Zupančič in Justin (1991) se strinjata, da se otrok ne more naučiti pravil 

vedenja, če so mu posredovana v vedno znova spremenjeni obliki. Opozarjata še, da to, kar 

odrasli predstavimo otroku kot »dobro« ali »slabo«, ne sme biti povezano z našim 

razpoloženjem, saj lahko v nasprotnem primeru otrok pravila razume kot brezpomenska in 

prilagodljiva oziroma zgolj kot sredstvo, s pomočjo katerega nekomu ustrežemo in 

dosežemo lastno zadovoljstvo in korist. Pri doslednosti ne gre le za stalnost v razmerju med 

otrokovim vedenjem in nagrado oziroma kaznijo, ampak tudi za usklajenost v vzgojnemu 

ukrepanju različnih vzgojiteljev. »Učinkovitost ukrepov je mnogo večja, kadar so merila, 

ki jih pri ukrepanju uporabljajo različne osebe, vsaj podobna, če ne že enaka« (prav tam, 

str. 20). To pa je mogoče le, če obstaja komunikacija med vzgojitelji. A. Retuznik 

Bozovičar in M. Krajnc (2010) dodajata, da ni nič narobe, če se otrok kdaj pa kdaj »počuti 

zavrnjenega«, kadar mu vzgojitelj česa ne dovoli, saj se s tem nauči, da ne more vedno 

dobiti tistega, kar si želi. Čeprav se avtorja strinjata, da je treba skupno določena pravila 

dosledno upoštevati vselej in pri vsakem otroku, pa opozarjata tudi na fleksibilnost, to je 
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sposobnost vzgojitelja, da »v določeni situaciji za določenega otroka iz utemeljenih 

razlogov mejo ali pravilo spremeni, je ne upošteva ali pa postavi novo, drugačno« (prav 

tam, str. 197). M. Zupančič in Justin (1991) kot utemeljen razlog za spremembo pravil 

razumeta bistveno spremembo okoliščin, ki vplivajo na otrokovo dejavnost, in spremembe 

v vsakem otroku. Avtorja navajata izsledke raziskav, ki kažejo, da nedoslednost pri 

disciplinskih ukrepih v zgodnjem otroštvu pripomore k pojavu agresivnega vedenja v 

srednjem in poznem otroštvu. 

 

4.8.7 Vpliv subjektivnih teorij  

 

B. Marentič Požarnik (2000) pravi, da so subjektivna ali osebna pojmovanja naše osebne 

ideje, ki jih imamo o nekem pojavu in nam pomagajo razložiti svet ter se v njem znajti. 

Zanje je značilno, da so čustveno in vrednostno obarvana ter ne povsem zavestna in 

logična. Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja (2008) navaja, da so subjektivne 

teorije pedagoških delavcev delno ali popolnoma implicitne, relativno nespremenljive 

zveze več posameznih osebnih pojmovanj specifičnih vidikov pedagoškega dela, to je 

osebnih prepričanj, znanj, predstav in shem, ki pedagoškemu delavcu tvorijo podlago za 

ravnanje v konkretnih pedagoških situacijah. A. Polak (1997, v Batistič Zorec, 2003) 

pojasnjuje, da imajo učitelji (in tudi vzgojitelji) že pred vstopom v formalni sistem 

pedagoškega izobraževanja deloma izoblikovane lastne subjektivne teorije, ki se dokončno 

formirajo v procesu izobraževanja in iz neposrednih praktičnih izkušenj. M. Batistič Zorec 

(2003) kot najverjetnejše dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje subjektivnih teorij, navaja: 

osebnostne lastnosti; stališča in znanja, ki so povezana z izkušnjami iz lastnega otroštva; 

znanja, stališča in praksa v vrtcu, ki izvirajo iz strokovne literature, formalnega kurikula, 

izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja; in nazadnje tudi stališča in pričakovanja 

staršev, ki so vezana na poznavanje poljudne literature.  

Raziskav o subjektivnih teorijah slovenskih vzgojiteljev ni veliko, nekoliko pogostejše so 

raziskave, ki  ugotavljajo stališča vzgojiteljev. Pri tem pa je treba opozoriti »da eksplicitno 

izražena stališča niso nujno enaka subjektivnim teorijam, ki bi jih lahko ugotavljali z 

raziskovanjem razumevanja in doživljanja formalnega kurikuluma ter vsakdanjega 

ravnanja z otroki v vrtčevski praksi« (Batistič Zorec, 2004, str. 5). Tudi M. Pešić (1987, v 

Batistič Zorec, 2003), ki je še v bivši Jugoslaviji opravila poglobljeno raziskavo o 
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subjektivnih teorijah vzgojiteljic, je ugotovila, da se eksplicitno izražena stališča 

vzgojiteljev pogosto ne skladajo z dejanskim ravnanjem. Avtorica je vzgojitelje razdelila 

v dve skupini: tiste, ki imajo subjektivno teorijo, in tiste, ki je nimajo. Prvi dajejo prednost 

socialno-čustvenemu razvoju, imajo jasna stališča, realno ocenjujejo možnosti vzgojnega 

delovanja in se ne izogibajo odgovorom. Za drugo skupino vzgojiteljev pa je značilno, da 

ne poznajo dobro formalnega programa, nimajo jasnih osebnih vzgojnih ciljev, odgovarjajo 

stereotipno in se pogosto izgovarjajo na okoliščine. Raziskave o subjektivnih teorijah 

vzgojiteljic, ki so jih izvajali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (Kroflič idr., 2002), so 

pokazale, da na subjektivne teorije vzgojiteljic najmočneje vplivata behavioristična teorija 

in k »otroku usmerjena« filozofija (prav tam). A. Jug (2008) pravi, da subjektivne teorije 

največkrat povzročajo subtilne ter nenačrtovane vzgojne, socializacijske in učne učinke, 

»zato je še toliko pomembnejše, da so dejavniki subjektivnih teorij ob (ne)posrednih 

vzgojno-izobraževalnih učinkih razkriti, samoreflektirani in ustrezno osmišljeni« (prav 

tam, str. 49). Tudi M. Batistič Zorec (2004) meni, da je treba vplivati na neustrezne 

subjektivne teorije s pomočjo izobraževanja, s povečevanjem vloge evalvacije ter s 

senzibilnim in kritičnim diskutiranjem o problemih.  

 

4.8.8 Sodelovanje s starši pri postavljanju mej 

 

Že v zgornjem podpoglavju smo omenili, da je za doslednost pri postavljanju pravil in mej 

nujna usklajenost v vzgojnem ukrepanju med različnimi vzgojitelji. Usklajenost pri 

postavljanju mej otrokom pa velja tudi za razmerje med starši in vzgojitelji. Starši in 

vzgojitelji za otroka predstavljajo model, po katerem se učijo. J. Lepičnik Vodopivec 

(1996) pravi, da so vzgojni postopki staršev najpogosteje spontani, odvisni od njihovih 

stališč, izkušenj, osebnosti, okolja in tradicije. Vzgojitelj pa vzgojne postopke uporablja 

zavestneje, pri čemer se opira na pedagoška in psihološka spoznanja ter osebne in 

profesionalne izkušnje. In ravno zaradi te razlike med starši in vzgojitelji se pogosto zgodi, 

da se njihovi vzgojni postopki močno razlikujejo. Posledica tega je, da se otrok srečuje z 

različnimi vzgojnimi postopki, ki so neusklajeni, nepovezani in si lahko celo povsem 

nasprotujejo. Dokler odnosi med starši in vzgojiteljem temeljijo le na izmenjavi informacij 

o zadovoljevanju otrokovih bioloških potreb, se v tem odnosu sploh ne opazi nobenih 

konfliktov, saj so ti prikriti. Če pa je povezovanje in sodelovanje med vzgojiteljem in starši 

aktivnejše, v ospredje stopijo razlike v vzgojnih postopkih, ki lahko privedejo do številnih 
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konfliktov, ki pa jih lahko z ustrezno komunikacijo otroka konstruktivno razrešijo. S tem 

tako straši kot vzgojitelji prevzamejo svoj del odgovornosti za otrokov razvoj – starši so 

spodbujeni k aktivnejšemu sodelovanju z vzgojitelji, vzgojitelji pa k temu, da se 

pozanimajo, kaj se dogaja z otrokom v družini in njenem okolju (prav tam). V Kurikulumu 

za vrtce (1999) o sodelovanju med vrtcem in starši piše, da gre za pomembno delitev 

odgovornosti in različnih pristojnosti, pri čemer se mora vzgojitelj (kot predstavnik 

institucije, vrtca) zavedati, da ne sme posegati v zasebnost družine, ker pomeni, da mora 

»spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in 

običaje otrokovih staršev« (prav tam, str. 13). Hkrati pa poziva tudi starše, da »upoštevajo 

meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije« (prav tam, str. 

13).  

J. Lepičnik Vodopivec (1996) poudarja, da so usklajeni vzgojni postopki pogoj za uspešen 

vzgojno-izobraževalen proces. Do tega pa je moč priti le, če med starši in vzgojitelji vlada 

partnerski odnos, ki temelji na vzajemnem spoštovanju, upoštevanju in zaupanju. V zvezi 

s postavljanjem mej M. Hohmann in Weikart (2005) pravita, da se pogosto dogaja, da imajo 

starši drugačne predstave o postavljanju in ohranjanju mej kot vzgojitelji. Vzgojiteljem v 

takih primerih svetujeta, da ponovno ocenijo svojo opredelitev postavljanja meja in se 

seznanijo s tem, kako starši otroku postavljajo meje. Avtorja menita, da mora vzgojitelj s 

starši ustvariti pozitivne odnose glede vprašanja o postavljanju meja. »Čeprav se s starši 

morda nikoli ne boste popolnoma strinjali, vam odkrit pogovor o postavljanju meja 

omogoči, da si izmenjate poglede in razloge zanje, ter da začnete verjeti, da oboji hočete 

tisto, kar je najboljše za otroka« (prav tam, str. 84). Tudi vzgojiteljica Z. Matjaž (2013) se 

strinja, da je najučinkovitejša tista vzgoja, ki je s strani vseh čim bolj enotna. To pomeni, 

da imajo vsi, ki sodelujejo pri vzgoji otroka, podobna merila in kriterije tako pri 

postavljanju meja otroku kot pri njihovem upoštevanju in kršenju.   
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5 EMPIRIČNI DEL 

 

5.1    Namen in cilj raziskave 

 

Z raziskavo želimo ugotoviti, kako vzgojitelji in njihovi pomočniki postavljajo meje 

otrokom v vrtcu. Cilji empiričnega dela diplomskega dela so ugotoviti, kako vzgojitelji 

razumejo pojem meja, ali postavljajo meje otrokom v vrtcu in če jih, zakaj jih postavljajo. 

Prav tako se želimo seznaniti z vzgojiteljevimi načini postavljanja mej otrokom v vrtcu ter 

s težavami, s katerimi se srečujejo pri njihovem postavljanju. Zanimalo nas je tudi, kateri 

dejavniki vplivajo na postavljanje mej otrokom in kako se vzgojitelji odzivajo na otrokovo 

preizkušanje in prekoračitve mej. Prav tako smo želeli ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v 

postavljanju mej med mestnimi in podeželskimi vrtci.  

 

5.2    Raziskovalna vprašanja 

 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja (RV):  

RV1: Kako vzgojitelji razumejo pojem meja? 

RV2: Ali vzgojitelji postavljajo meje otrokom v vrtcu? 

RV3: Zakaj vzgojitelji postavljajo meje otrokom v vrtcu? 

RV4: Kako vzgojitelji postavljajo meje otrokom v vrtcu? 

RV5: S kakšnimi težavami se vzgojitelji srečujejo pri postavljanju mej otrokom v vrtcu? 

RV6: Kaj vpliva na vzgojiteljevo postavljanje mej otrokom v vrtcu?  

RV7: Kako se vzgojitelji odzivajo na otrokovo preizkušanje in prekoračitve mej? 

 

5.3    Metode raziskovanja 

 

V pričujočem diplomskem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno 

metodo pedagoškega raziskovanja. Deskriptivno metodo smo uporabili za opis obstoječega 

stanja pojavov, ki smo jih raziskovali, s kavzalno-neekseprimentalno metodo pa smo iskali 

vzročno-posledične zveze med pojavi. Pri tem smo kot merski instrument uporabili anketne 

vprašalnike. 

 



 

39 

 

5.4    Opis vzorca 

 

V raziskavi so sodelovali vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz dveh vrtcev, ki se nahajata 

v večjem mestu, ter vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz petih vrtcev, ki se nahajajo na 

podeželju/vasi. Skupaj je bilo razdeljenih 117 anketnih vprašalnikov, od tega 25 v vrtec 

Ciciban Novo mesto, 25 v vrtec Najdihojca Ljubljana (enota Čenča), 7 v Petrov vrtec 

(Otočec), 15 v vrtec Čebelar pri OŠ Raka, 15 v vrtec Čebelica Šentjernej, 10 v vrtec Plavček 

pri OŠ Jožeta Gorjupa ter 20 v Vrtec Leskovec pri Krškem. Vrnjenih je bilo 73 anketnih 

vprašalnikov, od tega 18 iz vrtca Ciciban Novo mesto, 22 iz vrtca Najdihojca (enota 

Čenča), 5 iz Petrovega vrtca, 7 iz vrtca Čebelar pri OŠ Raka, 5 iz vrtca Čebelica Šentjernej, 

6 iz vrtca Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa ter 10 iz Vrtca Leskovec pri Krškem.  

Statistični podatki raziskovalnega vzorca:  

 

Graf 1: Struktura anketirancev glede na okolje, kjer se vrtec nahaja 

V raziskavi je sodelovalo 73 strokovnih delavcev vrtca (vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev), ki so izpolnili anketni vprašalnik. Od tega je 40 strokovnih delavcev (54,79 

%) zaposlenih v vrtcih v mestu, 33 strokovnih delavcev (45,21 %) pa dela v vrtcih na 

podeželju. To je najpomembnejši podatek o raziskovalnem vzorcu, ki ga potrebujemo pri 

interpretaciji rezultatov, kjer bomo izvedli primerjavo med mestnimi in podeželskimi vrtci.  

40
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Graf 2: Struktura anketirancev glede na spol 

Od 73 anketirancev jih je 69 (94,52 %) ženskega spola, moškega spola pa so 4 anketiranci 

(5,48 %).  

 

Graf 3: Struktura anketirancev glede na starost 

Največ strokovnih delavcev je bilo starih od 26 do 45 let, teh je bilo 54 (73,97 %). 17 (23,29 

%) strokovnih delavcev je bilo starih nad 45 let in le en (1,37 %) strokovni delavec je bil 

star do 25 let. En (1,37 %) strokovni delavec zaradi želje po večji anonimnosti ni želel 

razkriti podatka o starosti.  
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Graf 4: Struktura anketirancev glede na delovno mesto 

Med strokovnimi delavci jih je 30 (41,10 %) zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelja/-

ice, 40 (54,79 %) strokovnih delavcev pa je pomočnikov/-ic vzgojitelja/-ice. 2 anketiranca 

(2,74 %) sta se opredelila pod rubriko drugo, in sicer eden je spremljevalec osebe s 

posebnimi potrebami (OPP), drugi pa dela v vrtcu kot študent. 1 (1,37 %) strokovni delavec 

zaradi želje po večji anonimnosti ni želel razkriti podatka o svojem delovnem mestu.  

 

5.5    Postopki zbiranja podatkov 

 

Zbiranje podatkov je potekalo od 1. 7. 2017 do 2. 8. 2017. Najprej smo vsem ravnateljem 

oz. vodjam vrtcev poslali elektronsko sporočilo, v katerem smo izrazili prošnjo za 

sodelovanje strokovnih delavcev (vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev) v anketnem 

vprašalniku za namene diplomskega dela. Za dodatne informacije smo se dogovarjali tudi 

po telefonski zvezi. Vodje vrtcev so večinoma odobrile izvajanje anketnega vprašalnika, a 

so nas hkrati opozorile na neugoden čas za izvajanje raziskave, saj potekajo dopusti 

strokovnih delavcev in združevanje skupin zaradi poletnih počitnic. Anketne vprašalnike 

smo vrtcem poslali po pošti ali pa smo jih dostavili osebno. Izpolnjene anketne vprašalnike 

smo osebno prevzeli.  

 

5.6    Merski instrument 

 

V raziskavi smo uporabili pisni anketni vprašalnik. V uvodnem delu smo anketirance 

seznanili s cilji raziskave ter s tem, da bodo pridobljeni podatki uporabljeni izključno za 

namene diplomskega dela. V osrednjem delu je anketni vprašalnik vseboval pet vprašanj 

kombiniranega tipa. Z njimi smo želeli ugotoviti, kako anketiranci razumejo pojem meja, 
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ali jih postavljajo otrokom v vrtcu in s katerimi težavami se srečujejo pri njihovem 

postavljanju. Anketni vprašalnik vključuje tudi eno vprašanje odprtega tipa, kjer so 

anketiranci zapisali konkreten primer meje/pravila, ki ga morajo upoštevati otroci v njihovi 

skupini. Anketni vprašalnik vsebuje tudi dve lestvici stališč, kjer smo anketirance 

spraševali o razlogih za postavljanje mej otrokom v vrtcu ter o njihovih pogledih na 

otrokovo preizkušanje in prekoračitve mej. Anketni vprašalnik sestavljata tudi dve 

ocenjevalni lestvici, s katerima smo želeli ugotoviti, na kakšen način anketiranci 

postavljajo meje otrokom v vrtcu (ocenjevanje stopnje pogostosti ravnanja) in kateri 

dejavniki vplivajo na postavljanje meja (ocenjevanje stopnje vpliva). Na koncu vprašalnika 

smo od anketirancev s štirimi zaprtimi tipi vprašanj pridobili še osebne podatke, in sicer so 

nas zanimali njihov spol, starost, delovno mesto anketirancev ter okolje, v katerem se vrtec 

nahaja.  

 

5.7    Postopki obdelave podatkov 

 

Podatki so bili obdelani s pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Word in 

Microsoft Office Excel. Za opisne spremenljivke smo uporabili frekvenčno porazdelitev 

absolutnih (f) in relativnih frekvenc (f %), za numerične spremenljivke pa izračun srednje 

vrednosti. Dobljene podatke smo uredili in predstavili s preglednicami ali grafi ter jih na 

koncu še opisno interpretirali. Nekatere odgovore strokovnih delavcev smo med seboj 

primerjali glede na okolje, v katerem se vrtec nahaja (mesto, podeželje). 

 

 

6 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

6.1    Razumevanje pojma meja 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju (RV1) nas je zanimalo, kako vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev (v nadaljevanju strokovni delavci) razumejo  pojem meja, ki se pojavi v 

naslovu diplomskega dela Postavljanje mej otrokom v vrtcu. Anketirani strokovni delavci 

so imeli na voljo štiri podane odgovore, med katerimi so morali izbrati tiste, ki po njihovem 
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mnenju najbolje opišejo pojem meja, lahko pa so tudi sami dopisali lastno razlago pojma, 

če se niso strinjali z nobenim predlaganim odgovorom. 

 

Graf 5: Razumevanje pojma meja pri strokovnih delavcih 

Odgovori: 
a) Meja pomeni razpon dopuščanja otrokovega vedenja do neke točke (od–do). 
b) Meje so pravila, ki jih postavimo zaradi varnosti otrok. 
c) Meje so skupni dogovori oziroma pravila, ki jih postavimo v sodelovanju z otroki. 
d) Meja pomeni prepoved, opominjanje in stalni »ne«.  
e) Drugo.   

34,35 % strokovnih delavcev razume pojem meja kot skupne dogovore oziroma pravila, ki 

jih postavimo v sodelovanju z otroki (c), 33,59 % strokovnih delavcev pa kot razpon 

dopuščanja otrokovega vedenja do neke točke (od–do) (a). 28,24 % strokovnih delavcev 

pravi, da so meje pravila, ki jih postavljamo zaradi varnosti otrok (b), 3,82 % strokovnih 

delavcev pa meje povezuje s prepovedjo, opominjanjem in stalnim »ne« (d). Nihče (0,00 

%) izmed anketiranih strokovnih delavcev ni podal svoje lastne razlage pojma meja (e). 

Rezultati kažejo, da največ strokovnih delavcev meje razume kot skupne dogovore, ki jih 

postavimo v sodelovanju z otroki. E. Dolar Bahovec in K. Bregar Golobič (2004) se 

strinjata, da so meje pravzaprav pravila, ki morajo biti postavljena v sodelovanju z otroki, 

saj se v nasprotnem primeru spremenijo v zahteve, ki jih je mogoče uresničevati zgolj s 

prisilo. Približno tretjina strokovnih delavcev meje razume kot razpon dopuščanja 

otrokovega vedenja do neke točke. S. Cowley (2007) meje ponazori tako, da jih primerja z 

velikansko škatlo, v kateri sedi otrok. Znotraj škatle so tiste stvari, ki jih otrok sme početi, 

robovi škatle pa predstavljajo meje s tistim zunaj škatle, česar otrok ne sme početi. Manj 

kot tretjina strokovnih delavcev je odgovorila, da so meje pravila, ki jih postavljamo zaradi 

varnosti otrok. Rogge (2004) govori o življenjsko nevarnih situacijah, za katere sicer 

veljajo stroge prepovedi, vendar pa kljub temu poudarja, da je otroka treba vključiti v 
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proces oblikovanja takšnih pravil, da bo pozneje sam prepoznaval skrajne in nevarne 

okoliščine ter jih znal obvladovati. Zanemarljivo majhen delež strokovnih delavcev meni, 

da meja pomeni prepoved, opominjaje in stalen »ne«. Rogge (prav tam) pravi, da je ta 

negativna razlaga têrmina meja nastala na eni strani zaradi velike mere negotovosti 

strokovnih delavcev pri pedagoškem delu, na drugi strani pa zaradi želje po splošno 

veljavnih normah in vrednotah, po nekakšnih receptih.     

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike glede tega, kdo postavlja meje v mestnih in kdo 

v podeželskih vrtcih. Odstopanja med odgovori strokovnih delavcev, ki delajo v mestnih 

vrtcih, in tistih, ki delajo v podeželskih vrtcih, so bila zelo majhna (≤ 5 %), zato primerjave 

nismo izvedli.  

 

6.2    Postavljanje mej otrokom v skupini 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju (RV2) smo od strokovnih delavcev želeli izvedeti, ali 

so otrokom v njihovi skupini postavljene meje, in če so, kdo jih postavlja. Zanimalo nas je 

tudi, ali strokovni delavci otroke vključujejo v postavljanje mej in pravil. Anketiranci so 

se morali med tremi podanimi odgovori odločiti za enega. Če med ponujenimi odgovori ni 

bilo ustreznega, so lahko dopisali lasten odgovor.  

Graf 6: Ali so otrokom v skupini postavljene meje in kdo jih postavlja?  

Odgovori: 
a) Da, postavljamo jih strokovni delavci. 
b) Da, strokovni delavci jih postavljamo skupaj z otroki. 
c) Ne, meje postavljajo otroci sami. 
d) Drugo. 
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58,90 % strokovnih delavcev meje postavlja skupaj z otroki (b). 41,10 % strokovnih 

delavcev pravi, da meje otrokom postavljajo sami brez soudeležbe otrok (a). Nihče (0 %) 

od strokovnih delavcev ne dovoli, da bi si otroci sami postavljali meje (c) in prav tako ni 

nihče podal lastnega odgovora (d) Ugotovili smo, da vsi anketirani strokovni delavci 

postavljajo meje otrokom v vrtcu. Malo več kot polovica strokovnih delavcev otrokom 

omogoča soudeležbo pri postavljanju mej v skupini. Kroflič (2002) pravi, da otrok ni 

pasivni sprejemnik vzgojnih vplivov, zato mu je treba že zgodaj zagotoviti soudeležbo pri 

oblikovanju racionalnih pravil, ki uravnavajo (so)bivanje v šoli in vrtcu, ali pa mu je treba 

podati vsaj racionalne razloge za simbolna pravila, ki jih uvajamo, kar pomeni, da mora 

biti vsaka prepoved ali zapoved vedno logično utemeljena ne glede na to, da otrok po našem 

mnenju še ni sposoben razumeti racionalnega temelja naše odločitve. Ostali strokovni 

delavci, teh je slaba polovica, pa meje postavljajo sami, brez otrokove soudeležbe. J. 

Bluestein (1997) se strinja s tem, da meje postavi odrasli, vendar pa je treba to storiti tako, 

da lahko otrok znotraj postavljenih meja svobodno izbira in samostojno odloča, pri čemer 

pa ne sme iti samo za izbiro med aktivnostjo in neaktivnostjo. 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike v razumevanju pojma meja med mestnimi in 

podeželskimi vrtci. Odstopanja med odgovori strokovnih delavcev, ki delajo v mestnih 

vrtcih, in tistih, ki delajo v podeželskih vrtcih, so bila majhna (≤ 10 %), zato primerjave 

nismo izvedli. 

V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja smo strokovne delavce še vprašali, katere 

lastnosti skupine, ki jo vodijo, so jim najpomembnejše. S tem smo želeli izvedeti, kakšen 

je njihov pogled na postavljanje mej v skupini, ali jim je pomembno, da imajo otroci v 

skupini postavljene meje, in kakšna je pri tem vloga otrok. Na voljo so imeli tri različne 

opise skupin otrok, pri čemer so se lahko odločili samo za en odgovor, prav tako pa so 

lahko dopisali lasten odgovor, če se niso strinjali z nobenim od ponujenih.  
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Graf 7: Najpomembnejša lastnost skupine 

Odgovori: 
a) Da so otroci poslušni in vedno upoštevajo dana pravila in meje. 
b) Da v skupini sodelujemo in se dogovarjamo. 
c) Da otrokom lahko pustim čim več svobode, da počnejo, kar želijo.  
d) Drugo. 

75,34 % anketiranih strokovnih delavcev meni, da je v skupini najpomembnejše 

sodelovanje in dogovarjanje (b). 10,96 % strokovnih delavcev je kot najpomembnejši 

lastnosti svoje skupine izpostavilo poslušnost otrok in dosledno upoštevanje postavljenih 

pravil in mej (a). 9,59 % strokovnih delavcev meni, da je v njihovi skupini 

najpomembnejše, da imajo otroci čim več svobode, da lahko počnejo, kar želijo. 4,11 % 

strokovnih delavcev se ni strinjalo z nobenim izmed ponujenih odgovorov in so podali 

svoje lastne odgovore, in sicer so vsi menili, da morajo otroci vedno upoštevati meje in 

pravila, ki so povezana z njihovo varnostjo, pri drugih mejah in pravilih pa je možen 

dogovor oziroma jim je dopuščeno več svobode. Ugotovili smo, da večina anketiranih 

strokovnih delavcev kot najpomembnejšo lastnost izpostavlja sodelovanje in dogovarjanje 

v skupini. A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) pravita, da je sodelovanje in 

dogovarjanje vseh udeležencev vzgojnega procesa glavna značilnost demokratičnega 

vzgojnega stila. Avtorja pojasnjujeta, da je v skupinah, kjer prevladuje tak vzgojni stil, 

otrokom dopuščena svoboda, vendar pa ta ni brez omejitev. Torej je treba najti pravo 

razmerje med strogostjo in popustljivostjo (prav tam).  

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike v za strokovne delavce najpomembnejši lastnosti 

skupine med mestnimi in podeželskimi vrtci. Odstopanja med odgovori strokovnih 

delavcev, ki delajo v mestnih vrtcih, in tistih, ki delajo v podeželskih vrtcih, so bila majhna 

(˂ 10 %), zato primerjave nismo izvedli. 
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V nadaljevanju nas je zanimala povezava odgovorov na anketni vprašanji »Ali otrokom v 

skupini postavljate meje, in če, kdo jih postavlja?« in »Kaj od spodnjih trditev je pri skupini 

otrok, katerih ste vzgojitelj/-ica, najpomembnejše?« 

Tabela 2: Kdo postavlja meje otrokom v skupini, v povezavi z najpomembnejšo lastnostjo 
skupine 

 Kaj od spodnjih trditev vam je pri skupini otrok, katerih ste 
vzgojitelj/-ica, najpomembnejše? 

Da so otroci 
poslušni in 
vedno 
upoštevajo 
dane meje in 
pravila. 

Da v skupini 
sodelujemo in 
se 
dogovarjamo. 

Da otrokom 
pustim čim 
več svobode, 
da lahko 
počnejo, kar 
želijo. 

Drugo 
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Da, 
postavljamo jih 
strokovni 
delavci. 

7 (22,58 %) 21 (67,74 %) 0 (0,00 %) 3 (9,68 %) 

Da, 
postavljamo jih 
strokovni 
delavci skupaj 
z otroki. 

3 (7,32 %) 31 (75,61 %) 7 (17,07 %) 0 (0,00 %) 

Ne, meje 
postavljajo 
otroci sami. 

0 (0,00 %) 1 (100,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

Drugo 
0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

Rezultati primerjave iz tabele 1 kažejo, da je več kot dvema tretjinama (67,74 %) 

strokovnih delavcev, ki postavljajo meje sami brez otrokove soudeležbe, kljub temu v 

skupini najpomembnejše, da med seboj sodelujejo in se dogovarjajo. Več kot petina (22,58 

%) strokovnih delavcev, ki meje postavlja sama brez otrokove soudeležbe, kot 

najpomembnejšo lastnost skupine navaja otrokovo poslušnost in upoštevanje postavljenih 

mej in pravil. Večini (75,61 %) strokovnih delavcev, ki meje postavljajo skupaj z otroki, 

se zdi najpomembnejše sodelovanje in dogovarjanje v skupini, malo manj kot petina (17,07 

%) strokovnih delavcev, ki meje postavlja skupaj z otroki, pa otrokom pusti čim več 

svobode, da lahko počnejo, kar želijo. Nekaj (7,32 %) strokovnih delavcev pravi, da meje 

postavljajo skupaj z otroki, sicer pa kot najpomembnejšo lastnost skupine navajajo 

poslušnost otrok in upoštevanje danih mej in pravil.  

V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja smo anketirance še vprašali, katera je 

najpomembnejša meja oziroma pravilo, ki se ga morajo držati otroci v njihovi skupini. 
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Vprašanje je bilo odprtega tipa, tako da so anketiranci odgovor prosto zapisali na črto. 

Podobne odgovore smo med seboj združili v kategorije, jih rangirali po pogostosti 

njihovega ponavljanja ter jih tabelarično prikazali. 

Tabela 3: Najpomembnejše meje/pravila, rangirana po pogostosti pojavljanja odgovorov 

Rang Najpomembnejša meja/pravilo v skupini f f % 
1 Nad drugim ne izvajamo nasilja (se ne tepemo, porivamo ...).  20 25,00 
2 Upoštevamo vzgojiteljeva navodila in skupne dogovore. 13 16,25 
3 Se medsebojno spoštujemo in smo prijazni drug do drugega. 7 8,75 
4 Po igralnici ne tekamo in ne norimo. 6 7,50 
5 Ne stori drugemu ničesar, česar ne želiš, da drugi storijo tebi. 5 6,25 
5 Ne ogrožamo sebe in drugih otrok (skrb za varnost). 5 6,25 
6 Kadar jemo, sedimo in ne govorimo. 4 5,00 
6 Počakaj, da prideš na vrsto. 4 5,00 
7 Drugo: 3 3,75 

 BREZ ODGOVORA 13 16,25 
SKUPAJ 80* 100,00 

* Štirje anketiranci so zapisali dve meji/pravili in en anketiranec je zapisal štiri meje/pravila. 

Tabela 3 prikazuje kategorizirane odgovore strokovnih delavcev o najpomembnejši 

meji/pravilu, ki se ga morajo držati otroci v njihovi skupini. Odgovori so rangirani po 

pogostosti pojavljanja. Četrtina (25,00 %) strokovnih delavcev je kot najpomembnejšo 

mejo/pravilo, ki ga morajo otroci upoštevati, navedla prepoved nasilja drug nad drugim. 

Nekaj manj (16,25 %) strokovnih delavcev pravi, da je najpomembnejša meja/pravilo, da 

otroci upoštevajo njihova navodila in skupne dogovore. Manj kot desetina (8,75 %) 

strokovnih delavcev kot glavno mejo/pravilo postavlja medsebojno spoštovanje in 

prijaznost drug do drugega. Za 7,50 % strokovnih delavcev je najpomembnejša 

meja/pravilo, da otroci po igralnici ne tekajo in ne norijo. 6,25 % strokovnih delavcev je 

glavno pravilo v skupini oblikovalo v obliki pregovora: »Ne stori drugemu tistega, česar 

ne želiš, da drugi storijo tebi.« Enak delež (6,25 %) strokovnih delavcev meni, da je 

najpomembnejša skrb za varnost in iz tega izhajajoče pravilo, da otroci ne smejo ogrožati 

sebe in drugih. Najmanj (5,00 %) je tistih  strokovnih delavcev, ki pravijo, da je v njihovi 

skupini najpomembnejše pravilo to, da se jé sede in brez pogovarjanja in prav tolikšen 

(5,00 %) je tudi delež tistih, ki pravijo, da je najpomembnejše, da znajo otroci počakati. 

Pod kategorijo drugo smo umestili odgovore strokovnih delavcev, ki so se pojavili samo 

enkrat, teh je 3,75 %. Približno šestina (16,25 %) vseh anketiranih strokovnih delavcev ni 

navedla odgovora na zastavljeno vprašanje. Ugotovili smo, da je najpomembnejša meja 
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oziroma pravilo, ki ga morajo otroci upoštevati, vezana na preprečevanje (telesnega) 

medvrstniškega nasilja. Tudi M. Zupančič in Justin (1991) poudarjata pomembnost mej in 

pravil pri preprečevanju nasilja, saj pravita, da če otroku ne postavimo jasnih mej in pravil, 

se bo zaradi prirojenega egocentrizma začel vesti na način, ki je nesprejemljiv za njegovo 

širše družbeno okolje, in se tako razvil v agresivnega, egoističnega in neodgovornega 

posameznika. 

 

6.3    Razlogi za postavljanje mej otrokom v vrtcu  

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (RV3) smo želeli od anketirancev izvedeti razloge za 

postavljanje mej otrokom v vrtcu. Navedli smo osem različnih trditev oz. možnih razlogov 

za postavljanje mej otrokom v vrtcu, anketiranci pa so morali pri posamezni trditvi označiti 

ustrezen odgovor (sploh se ne strinjam, se ne strinjam, ne morem se odločiti, strinjam se, 

popolnoma se strinjam).  

Tabela 4: Stopnja strinjanja s trditvami, vezanimi na razloge za postavljanje mej otrokom 
v vrtcu 

Stopnja 
strinjanja 

Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Ne morem 
se odločiti 

Strinjam se Popolnoma 
se strinjam 

Trditve  f f % f f % f f % f f % f f % 
Trditev 1 1 1,37 15 20,55 15 20,55 31 42,46 11 15,07 
Trditev 2 7 9,59 15 20,55 11 15,07 29 39,73 11 15,07 
Trditev 3 0 0,00 3 4,11 7 9,59 30 41,10 33 45,20 
Trditev 4 6 8,22 21 28,77 2 2,74 37 50,68 7 9,59 
Trditev 5  0 0,00 2 2,74 4 5,48 45 61,64 22 30,14 
Trditev 6 2 2,74 23 31,51 18 24,65 20 27,40 10 13,70 
Trditev 7 0 0,00 0 0,00 1 1,37 35 47,94 37 50,69 
Trditev 8 21 28,77 28 38,35 10 13,70 8 10,96 6 8,22 

Razlogi:  
Trditev 1: Meje postavljam zato, ker omogočajo enakost z drugimi. 
Trditev 2: Meje postavljam zato, da dosežem spoštovanje in avtoriteto. 
Trditev 3: Meje postavljam zato, ker sčasoma prerastejo v vrednoto. 
Trditev 4: Meje postavljam zato, da z njimi discipliniram otroke. 
Trditev 5: Meje postavljam zato, da z njimi vodim in spodbujam otroke. 
Trditev 6: Meje postavljam zato, da lahko izvajam stalen nadzor na otroki. 
Trditev 7: Meje postavljam zato, ker otrokom predstavljajo varnost. 
Trditev 8: Meje postavljam zato, ker so otroci nebogljeni in jih želim obvarovati pred neuspehom in težavami. 
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Malo manj kot polovica (42,46 %) anketiranih strokovnih delavcev se strinja s prvo 

trditvijo, ki pravi, da se meje postavlja zato, ker omogočajo enakost z drugimi (Trditev 1), 

petina (20,55 %) strokovnih delavcev pa se s tem ne strinja. Prav tako se petina (20,55 %) 

strokovnih delavcev ne more opredeliti glede prve trditve. Rezultati kažejo, da več kot 

polovica strokovnih delavcev meje postavlja zato, ker omogočajo enakost z drugimi, 

približno petina strokovnih delavcev pa meni, da meje ne zagotavljajo enakosti z drugimi. 

E. Dolar Bahovec in K. Bregar Golobič (2004) pravita, da so meje in pravila nujna, ker 

omogočajo enakost z drugimi – so naša skupna stvar, naš kompromis in nanje se lahko 

sklicujemo vsi, tako odrasli kot otroci.   

Z drugo trditvijo, ki pravi, da se meje postavlja zato, da se doseže spoštovanje in avtoriteto 

(Trditev 2), se strinja več kot tretjina (39,73 %) strokovnih delavcev, petina (20,55 %) 

strokovnih delavcev pa se s to trditvijo ne strinja. Ugotovili smo, da dobra polovica 

anketiranih strokovnih delavcev meje postavlja zato, ker na tak način doseže spoštovanje 

in avtoriteto, približno tretjina strokovnih delavcev avtoritete pri otrocih ne dosega na tak 

način. In slednjim pritrjuje tudi Steiner (v Carlgren, 1993), ki pravi, da je resnična avtoriteta 

pojav, ki ga z zunanjimi sredstvi ne moremo niti doseči niti obdržati. 

Skoraj polovica (45,20 %) strokovnih delavcev se popolnoma strinja s tretjo trditvijo, ki 

pravi, da se meje postavlja zato, ker sčasoma prerastejo v vrednoto (Trditev 3), le nekaj (4, 

11 %) strokovnih delavcev pa se s to trditvijo ne strinja. Rezultati kažejo, da večina 

strokovnih delavcev meje postavlja zato, ker meni, da pozneje prerastejo v vrednoto. A. 

Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) poudarjata, da sodi postavljanje mej med 

najpomembnejše naloge v zgodnjem otroštvu, saj vplivajo na razvoj zrele osebnosti. Žorž 

(2012) pravi, da se vzgoja za vrednote začne s postavljanjem meja in pravil. Otrok namreč 

vrednot ne razume, ker so zanj preveč abstraktne, razume pa meje in pravila, ki so bolj 

stvarna in konkretna.  

Polovica (50,68 %) anketiranih strokovnih delavcev se strinja s četrto trditvijo, ki pravi, da 

se meje postavlja zato, da se z njimi disciplinira otroke (Trditev 4), manj kot tretjina 

(28,77%) strokovnih delavcev pa se s tem ne strinja. Rezultati kažejo, da skoraj dve tretjini 

strokovnih delavcev meje razume kot način discipliniranja otrok, malo več kot tretjina 

strokovnih delavcev pa meni, da naloga mej ni discipliniranje otrok. J. Bluestein (1998) 

pravi, da postavljanje meja ni namenjeno kaznovanju in prepovedovanju, zaradi česar ima 
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pojem discipliniranje pogosto negativno konotacijo. Meje nam samo pomagajo, da 

prevzamemo odgovornost za svoje izbire in nam hkrati omogočajo, da ne prevzemamo 

odgovornosti za občutke ali dejanja drugih. Kljub temu E. Dolar Bahovec in K. Bregar 

Golobič opozarjata (2004), da otroke pretirano discipliniranje s pravili moti in ovira, hkrati 

pa se v primerjavi z odraslimi počutijo povsem nemočno.  

Skoraj dve tretjini (61,64 %) strokovnih delavcev se strinjata s peto trditvijo, ki pravi, da 

se meje postavlja zato, da se z njimi vodi in spodbuja otroke (Trditev 5), zanemarljivo 

majhen (2,74 %) pa je delež tistih strokovnih delavcev, ki se z omenjeno trditvijo ne 

strinjajo. Na podlagi odgovorov lahko sklenemo, da skoraj vsi strokovni delavci meje 

postavljajo zato, da z njimi vodijo in spodbujajo otroke. Tudi Rogge (2004) pravi, da z 

mejami nočemo izvajati oblasti nad otrokom, ampak ga hočemo voditi, podpirati in 

spodbujati. Meje namreč otroku nudijo jasnost, hkrati pa gradijo zanesljiv koordinatni 

sistem, v katerem se otrok lahko znajde. A. Kast Zahn (2009) pojasnjuje, da lahko samo s 

postavitvijo trdnih, zanesljivih in predvidljivih mej, ki so določene glede na otrokove 

razvojne potrebe, spodbujamo otrokove sposobnosti in hkrati ne zahtevamo preveč od 

njega. 

Skoraj tretjina (31,51 %) strokovnih delavcev se ne strinja s šesto trditvijo, ki pravi, da se 

meje postavlja zato, da se lahko izvaja stalen nadzor nad otroki (Trditev 6), več kot petina 

(27,40 %) pa je tistih strokovnih delavcev, ki se s trditvijo strinjajo. Prav tako se skoraj 

petina (24,65 %) strokovnih delavcev ne more odločiti glede šeste trditve. Rezultati kažejo, 

da manj kot polovica strokovnih delavcev z mejami izvaja stalen nadzor nad otroki, 

približno tretjina strokovnih delavcev pa pravi, da mej ne postavlja z namenom stalnega 

nadzora otrok. M. Zupančič in Justin (1991) opozarjata na preveliko omejevanje in nadzor 

zlasti majhnih otrok z brezštevilnimi pravili. Tudi E. Pentley (2005) pravi, da pravil ne sme 

biti preveč in prav tako ne smejo biti prestroga, saj moramo v nasprotnem primeru nenehno 

igrati vlogo policista. Vzgoja pa se tako spremeni samo še v dresuro.  

Polovica (50,69 %) strokovnih delavcev se popolnoma strinja s sedmo trditvijo, ki pravi, 

da se meje otrokom postavljajo zato, ker jim predstavljajo varnost (Trditev 7), prav tako pa 

se polovica (47,94 %) strokovnih delavcev s trditvijo strinja. Nikogar (0,00 %) ni, ki se ne 

bi strinjal s trditvijo. Iz odgovorov ugotovimo, da vsi strokovni delavci menijo, da so meje 

za otroke pomembne zato, ker jim predstavljajo varnost. I. Ballhausen (1994) pravi, da so 
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omejitve nujne, saj je otroška radovednost pogosto brezmejna in velikokrat presega 

otrokove lastne sposobnosti. Avtorica pojasnjuje, da želi vsak otrok čutiti, do kod sme in 

kje se mora ustaviti, saj mu to pomeni varnost in oporo. 

Več kot tretjina (38,35 %) anketiranih strokovnih delavcev se ne strinja z osmo trditvijo, 

ki pravi, da se meje postavlja zato, ker so otroci nebogljeni in jih je treba obvarovati pred 

neuspehom in težavami (Trditev 8), prav tako pa je približno tretjina (28,77 %) tistih 

strokovnih delavcev, ki se s to trditvijo sploh ne strinjajo. Le nekaj (10,96 %) strokovnih 

delavcev se strinja z osmo trditvijo. Rezultati kažejo, da skoraj dve tretjini strokovnih 

delavcev menita, da meje niso povezane z otrokovo nebogljenostjo in željo po obvarovanju 

otrok pred slabimi izkušnjami. Petina strokovnih delavcev pa verjame, da so otroci 

nebogljeni in jih je zato treba s pomočjo mej obvarovati pred neuspehom in težavami. 

Rogge (2004) v zvezi s tem govori o preozkih mejah, ki jih otrokom postavljamo zato, ker 

jih želimo obvarovati pred neuspehom, težavami in slabimi izkušnjami. Vendar takšne 

meje otrokom onemogočajo, da bi se naučili, kako se vesti v določeni situaciji in kako 

ravnati s predmeti. Namreč samo takrat, ko otrok sam ukrepa in spoznava svoje možnosti 

in moči, samega sebe dojema kot samostojno in avtonomno bitje (prav tam).  

Zanimalo nas je, ali okolje (mesto, podeželje) vpliva na stopnjo strinjanja strokovnih 

delavcev s posameznimi trditvami, ki so vezane na razloge za postavljanje mej otrokom v 

vrtcu. Ugotovili smo, da se večje razlike (˃ 15 %) med mestnimi in podeželskimi vrtci 

pojavljajo pri prvi trditvi (Meje postavljam zato, ker omogočajo enakost z drugimi.) in pri 

šesti trditvi (Meje postavljam zato, da lahko izvajam stalen nadzor nad otroki.). Razlike 

smo prikazali grafično.  
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Graf 8: Razlika v stopnji strinjanja med mestnimi in podeželskimi vrtci s prvo trditvijo, 
da meje omogočajo enakost z drugimi 

Ugotovili smo, da je delež strokovnih delavcev podeželskih vrtcev, ki se popolnoma 

strinjajo s tem, da meje omogočajo enakost z drugimi, višji (24,24 %) kot pri strokovnih 

delavcih mestnih vrtcev, kjer je delež nižji (7,50 %). Pri strokovnih delavcih mestnih vrtcev 

je bilo več (27,50 %) tistih, ki se glede tega niso znali opredeliti, medtem ko je bil ta delež 

pri strokovnih delavcih podeželskih vrtcev nižji (12,12 %). 

 

Graf 9: Razlika v stopnji strinjanja med mestnimi in podeželskimi vrtci s šesto trditvijo, 
da z mejami izvajamo stalen nadzor nad otroki 

Rezultati kažejo, da je delež strokovnih delavcev podeželskih vrtcev, ki se ne strinjajo, da 

postavljanje mej služi izvajanju stalnega nadzora nad otroki, višji (45,45 %) kot pri 

strokovnih delavcih mestnih vrtcev, kjer je delež nižji (20,00 %). Pri strokovnih delavcih 
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mestnih vrtcev je bilo več (37,50 %) tistih, ki se glede tega niso znali opredeliti, medtem 

ko je bil ta delež pri strokovnih delavcih podeželskih vrtcev nižji (9,09 %). 

 

6.4    Načini postavljanja mej otrokom v vrtcu  

 

S četrtim raziskovalnim vprašanjem (RV4) smo želeli pridobiti informacije o tem, kako 

strokovni delavci postavljajo meje otrokom v vrtcu. V sklopu 8. anketnega vprašanja smo 

med drugimi trditvami navedli tudi 7 trditev/ravnanj, ki se navezujejo na načine 

postavljanja mej. Anketiranci so morali pri vsakem ravnanju/trditvi izbrati ustrezen 

odgovor (nikoli, redko, včasih, pogosto, vedno).  

Tabela 5: Pogostost ravnanj strokovnih delavcev, povezanih z načini postavljanja mej 
otrokom v vrtcu 

Stopnja 
pogostosti 

Nikoli  Redko  Včasih Pogosto Vedno 

Trditve  f f % f f % f f % f f % f f % 
Trditev 1 3 4,11 2 2,74 16 21,92 34 46,57 18 24,66 
Trditev 2 0 0,00 0 0,00 2 2,74 25 34,25 46 63,01 
Trditev 3 2 2,74 9 12,32 29 39,73 29 39,73 4 5,48 
Trditev 4 0 0,00 1 1,37 7 9,59 38 52,06 27 36,98 
Trditev 5  2 2,74 11 15,06 24 32,88 24 32,88 12 16,44 
Trditev 6 23 31,50 24 32,88 17 23,29 6 8,22 3 4,11 
Trditev 7 5 6,85 5 6,85 31 42,46 22 30,14 10 13,70 

Trditve:  
Trditev 1: Otrokom omogočam soudeležbo pri postavljanju mej in pravil. 
Trditev 2: Meje in pravila otrokom postavljam jasno in se jih dosledno držim. 
Trditev 3: Pri postavljanju mej in pravil si pomagam s strokovno literaturo. 
Trditev 4: Meje in pravila postavljam tako, kot se mi zdi smiselno. 
Trditev 5: Pri posredovanju mej in pravil poudarjam tisto, česar otroci ne smejo početi. 
Trditev 6: Pri postavljanju mej in pravil uporabljam osebno govorico (»hočem«). 
Trditev 7: Pri postavljanju mej in pravil sodelujem s starši. 

Slaba polovica anketiranih strokovnih delavcev (46,57 %) otroke pogosto vključuje v 

postavljanje mej in pravil (Trditev 1), približno četrtina (24,66 %) strokovnih delavcev 

otrokom vedno omogoča soudeležbo pri postavljanju mej in pravil, 4,11 % strokovnih 

delavcev pa otrokom soudeležbe nikoli ne omogoča. Ugotovili smo, da večina anketiranih 

strokovnih delavcev otroke vključuje v postavljanje mej in pravil. S tem se strinja tudi Z. 

Matjaž (2013), ki pravi, da otroci s tem, ko imajo možnost soodločati o pravilih v skupini, 

zadovoljujejo svojo potrebo po uspehu in svobodi. Omogočanje otrokom, da izražajo svoja 
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mnenja in želje, ki jih vzgojitelj upošteva, pomeni, da jih obravnava kot kompetentna bitja 

in aktivne udeležence vzgojnega procesa.  

Približno dve tretjini (63,01 %) strokovnih delavcev meje vedno postavljata jasno in se jih 

dosledno držita (Trditev 2), tretjina (34,25 %) strokovnih delavcev pa jasne in dosledne 

meje postavlja pogosto. Rezultati kažejo, da skoraj vsi strokovni delavci  postavljajo jasne 

meje, ki se jih dosledno držijo. Tudi A. Bozovičar in M. Krajnc pravita, da morajo biti 

pravila izražena čim jasneje in nazorneje, saj bo otrok le tako hitro razumel, kaj hočemo 

od njega oziroma kakšno vedenje pričakujemo. S. Cowley (2007) pravi, da je treba otroku 

jasno razložiti, katere oblike vedenja so dovoljene oziroma primerne in katere ne, ter to v 

praksi vedno upoštevati. S tem preprečimo zmedo, ki nastane, če enkrat določeno vedenje 

dovolimo, naslednjič pa isto vedenje kaznujemo.  

Več kot tretjina (39,73 %) strokovnih delavcev si pri postavljanju mej otrokom pogosto 

pomaga s strokovno literaturo (Trditev 3), enak pa je tudi delež (39,73 %) tistih strokovnih 

delavcev, ki pri postavljanju mej včasih posežejo po strokovni literaturi. Le malo 

strokovnih delavcev (2,74 %) pri postavljanju mej nikoli ne uporablja strokovne literature. 

Ugotovili smo, da večina strokovnih delavcev pri postavljanju mej otrokom pogosto ali 

vsaj občasno uporablja strokovno literaturo. Tudi sama sem se pri pisanju diplomskega 

dela srečala z ogromno količino literature o postavljanju mej in pri tem naletela na dve 

težavi. Prva je bila ta, da mnogi avtorji knjig, namenjenih postavljanju mej otrokom, niso 

imeli nikakršne povezave z vzgojo in izobraževanjem otrok (npr. pediatri), kar je bil 

zadosten razlog, da sem podvomila v njihovo strokovnost. Druga težava pa je bila pogosto 

negativna naravnanost strokovnih delavcev glede spoznanj strokovnjakov o postavljanju 

mej (»To je samo teorija, to v praksi ni izvedljivo.«). Rogge (2004) se s tem ne strinja in 

pravi, da vzgojna resničnost in pedagoško ravnanje nastajata v glavi – in to velja tudi za 

rešitve. Torej, če že na začetku rečemo, da je nekaj samo teorija, to pomeni, da idejo že v 

osnovi zavrnemo in je sploh ne poskusimo realizirati v praksi.  

Več kot polovica (52,06 %) strokovnih delavcev meje in pravila pogosto postavlja tako, 

kot se jim to zdi smiselno (Trditev 4), več kot tretjina (36,98 %) strokovnih delavcev pa 

meje vedno postavlja na tak način. Rezultati kažejo, da se skoraj vsi strokovni delavci pri 

postavljanju mej zanašajo na lastno presojo in jih postavljajo tako, kot se to zdi njim 

smiselno. Kaj je za posameznega vzgojitelja smiselno, pa je odvisno od njegovih 
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subjektivnih ali osebnih pojmovanj, ki jih imajo o postavljanju mej. Za ta pojmovanja je 

značilno, da so čustveno in vrednostno obarvana ter ne povsem zavestna in logična 

(Marentič Požarnik, 2000). Gre torej za skupek osebnih prepričanj, znanj, predstav in shem, 

ki pedagoškemu delavcu tvorijo podlago za ravnanje v konkretnih pedagoških situacijah 

(Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, 2008). V podpoglavju 6.6 bomo raziskali, 

kolikšen vpliv na postavljanje mej anketirani strokovni delavci pripisujejo subjektivnim 

teorijam.   

Tretjina (32,88 %) strokovnih delavcev meje in pravila otrokom pogosto posreduje v obliki 

prepovedi (Trditev 5) in prav tako je tretjina (32,88 %) tistih strokovnih delavcev, ki meje 

in pravila otrokom občasno posredujejo na tak način. Zanemarljivo majhen je delež (2,74 

%) tistih strokovnih delavcev, ki mej in pravil nikoli ne postavljajo v obliki prepovedi. 

Ugotovili smo, da večina strokovnih delavcev otrokom meje posreduje v obliki prepovedi 

s poudarkom na tem, česa otrok ne sme početi. Le slaba petina strokovnih delavcev pa mej 

in pravil ne oblikuje v obliki prepovedi. Primc (2005) pravi, da le pozitivno naravnane meje 

otroka notranje motivirajo in ga vodijo k pravilni izbiri. Če pa meje že postavljamo v obliki 

prepovedi, pa A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) opozarjata, da morajo biti jasne, 

smiselne, razumljive in konkretne, pri čemer ne povemo samo, česa otrok ne sme početi, 

ampak tudi kaj lahko počne (na primer: »Ne hodi po cesti, ampak hodi po pločniku.«). 

Tretjina (32,88 %) strokovnih delavcev se pri postavljanju mej in pravil redko poslužuje 

osebne govorice (Trditev 6) in prav tako je približno tretjina tistih (31,50 %) strokovnih 

delavcev, ki mej in pravil nikoli ne izražajo z osebno govorico. Malo manj kot petina (23,29 

%) strokovnih delavcev občasno uporablja takšen način komunikacije pri postavljanju mej 

in pravil. Le majhen delež (4,11 %) strokovnih delavcev pri postavljanju mej vedno 

uporablja osebno govorico. Rezultati kažejo, da večina anketiranih strokovnih delavcev pri 

postavljanju mej in pravil ne uporablja osebne govorice ali pa jo uporablja le včasih. 

Presenetljivo je, da se malo strokovnih delavcev pri posredovanju mej in pravil otrokom 

izraža z osebno govorico, to je v 1. osebi (»hočem«, »želim« ...). Že pri zgornji trditvi smo 

omenili, da je namesto zapovedi in prepovedi ustrezneje uporabljati pozitivna sporočila, 

kar pomeni, da otroku povemo, kaj lahko dela. Pozitivna sporočila so sporočila, ki jih 

otrokom posredujemo v prvi osebi ednine (na primer: »Hočem/želim/rad bi, da mi pomagaš 

pospraviti.«). Otrok namreč bolj spoštuje pravila (in osebe, ki pravila postavljajo), če so 
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izrečena v osebnem imenu in ne kot »splošne resnice« ali norme (Retuznik Bozovičar in 

Krajnc, 2010). 

Malo manj kot polovica (42,46 %) strokovnih delavcev včasih sodeluje s starši pri 

postavljanju mej (Trditev 7), približno tretjina (30,14 %) strokovnih delavcev pa z njimi 

sodeluje pogosto. Majhen delež (6,85 %) je tistih tistih strokovnih delavcev, ki pri 

postavljanju mej in pravil nikoli ne sodelujejo s starši. Ugotovili smo, da skoraj vsi 

strokovni delavci pri postavljanju mej in pravil otrokom redno ali pa vsaj včasih sodelujejo 

s starši. J. Lepičnik Vodopivec (1996) pravi, da so usklajeni vzgojni postopki, kamor 

prištevamo tudi postavljanje mej, pogoj za uspešen vzgojno-izobraževalni proces. Do tega 

pa je moč priti le, če med starši in vzgojitelji vlada partnerski odnos, ki temelji na 

vzajemnem spoštovanju, upoštevanju in zaupanju. 

Zanimalo nas je, ali okolje (mesto, podeželje) vpliva na način, kako strokovni delavci 

postavljajo meje otrokom v vrtcu. Ugotovili smo, da se razlike (˃ 15 %) med mestnimi in 

podeželskimi vrtci pojavljajo pri peti trditvi (Pri posredovanju mej in pravil poudarjam 

tisto, česar otroci ne smejo početi.). Razlike smo prikazali grafično.  

 

Graf 10: Razlika v stopnji pogostosti poudarjanja tistega, česar otroci ne smejo početi 
med mestnimi in podeželskimi vrtci 

Rezultati kažejo, da je delež  (22,50 %) strokovnih delavcev mestnih vrtcev, ki pri 

posredovanju mej redko poudarjajo tisto, česar otroci ne smejo početi, višji kot pri 

strokovnih delavcih podeželskih vrtcev, kjer je delež nižji (6,06 %). Pri strokovnih delavcih 

podeželskih vrtcev je bilo več (39,40 %) tistih, ki včasih meje posredujejo v obliki 
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prepovedi, medtem ko je bil ta delež pri strokovnih delavcih mestnih vrtcev nižji (27,50 

%). 

 

6.5    Težave pri postavljanju mej otrokom v vrtcu 

 

Pri petem raziskovalnem vprašanju (RV5) smo želeli izvedeti, s kakšnimi težavami se 

srečujejo anketiranci pri postavljanju mej otrokom v vrtcu.  

Najprej nas je zanimalo, ali se zdi strokovnim delavcem postavljanje mej zahtevno 

opravilo. Anketiranci so na to vprašanje lahko odgovorili z DA ali NE, pri tem pa so morali 

odgovor utemeljiti s svojimi besedami.  

 

Graf 11: Ali se vam zdi postavljanje mej in pravil otrokom zahtevno opravilo? 

Ugotovili smo, da več kot polovica (56,16 %) anketiranih strokovnih delavcev meni, da 

jim postavljanje mej otrokom v vrtcu ne predstavlja nobene težave, medtem ko se zdi 

ostalim strokovnim delavcem (43,84 %) postavljanje mej zahtevno opravilo. Rogge (2004) 

pravi, da je postavljanje mej otrokom za odrasle oblika neprestane preizkušnje, saj 

postavljanja meja ni moč izkusiti v obliki učnega programa, ki se ga je enkrat mogoče 

naučiti. Prav nasprotno: postavljanje mej je izziv za vse življenje, je napetost med 

poskusom in zmoto (prav tam). Univerzalnega načrta ni, saj je postavljanje mej med 

drugim odvisno tudi od čisto določenega vsakdanjega primera, od trenutnega počutja 

udeleženca, od načina vzgoje ipd. 

Utemeljitve odgovorov strokovnih delavcev, ki so na vprašanje odgovorili z NE oziroma 

DA,  smo  združili v kategorije, jih rangirali po pogostosti njihovega ponavljanja ter jih 

tabelarično prikazali. 
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Tabela 6: Utemeljitve strokovnih delavcev, ki se jim postavljanje mej zdi zahtevno opravilo 

Rang Postavljanje mej otrokom JE zahtevno opravilo, ker ... f f % 
1 ... je težko biti ves čas dosleden. 12 37,50 
2 ... otroci prihajajo iz družin z različnimi pogledi na 

postavljanje mej. 
7 21,88 

3 ... je treba meje nenehno spreminjati in prilagajati otrokom. 4 12,50 
4 ... želim, da otroci meje in pravila ponotranjijo, kar pa je 

zahteven proces. 
2 6,25 

 BREZ ODGOVORA 7 21,88 
SKUPAJ 32 100,00 

Tabela 6 prikazuje kategorizirane odgovore strokovnih delavcev o razlogih, zakaj dojemajo 

postavljanje mej otrokom kot zahtevno opravilo. Odgovori so rangirani po pogostosti 

pojavljanja. Največ (37,50 %) strokovnih delavcev, ki  je odgovorilo z DA, je utemeljilo, 

da je pri postavljanju in uveljavljanju mej težko biti ves čas dosleden. Malo več kot petina 

(21,88 %) strokovnih delavcev, ki je odgovorila z DA, pravi, da prihajajo otroci iz družin 

z različnimi pogledi na postavljanje mej. Nekaj manj (12,50 %) strokovnih delavcev pravi, 

da postavljanje mej ni zahtevno opravilo, ker se je treba zavedati, da meje otrokom nudijo 

pomemben občutek varnosti. Dva anketiranca (6,25 %) pravita, da je postavljanje mej 

zahtevno zato, ker želita, da otroci meje in pravila ponotranjijo, kar pa je zahteven proces. 

Več kot petina (21,88 %) anketiranih strokovnih delavcev svojega odgovora ni utemeljila. 

Tabela 7: Utemeljitve strokovnih delavcev, ki se jim postavljanje mej ne zdi zahtevno 
opravilo 

Rang Postavljanje mej otrokom NI zahtevno opravilo, ker ... f f % 
1 ... sem pri postavljanju mej dosleden in jih otrokom večkrat 

ponavljam, da jih usvojijo. 
11 26,83 

2 ... je to ena izmed nalog vzgojitelja in je vsakodnevni proces. 9 21,95 
3 ... z njimi otrokom omogočam pomemben občutek varnosti. 7 17,07 
4 ... jih postavljam v sodelovanju z otroki, ki vidijo smisel 

postavljenih mej in jih zato tudi upoštevajo. 
3 7,32 

5 ... postavljam jasne in ne prepogoste meje. 1 2,44 
 BREZ ODGOVORA  10 24,39 

SKUPAJ 41 100,00 

Tabela 7 prikazuje kategorizirane odgovore strokovnih delavcev o razlogih, zakaj 

postavljanje mej otrokom ni zahtevno opravilo. Odgovori so rangirani po pogostosti 

pojavljanja. Približno četrtina (26,83 %) strokovnih delavcev, ki je odgovorila z NE, je 
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utemeljila, da so pri postavljanju mej dosledni in meje otrokom večkrat ponavljajo, tako da 

jih lahko usvojijo. Malo več kot petina (21,95 %) strokovnih delavcev, ki je odgovorila z 

NE, sprejema postavljanje mej kot eno izmed nalog vzgojitelja in del vsakodnevnega 

procesa. Nekaj manj (17,07 %) strokovnih delavcev pravi, da postavljanje mej ni zahtevno 

opravilo, ker se je treba zavedati, da nudijo meje otrokom pomemben občutek varnosti. 

Ena anketirana oseba (2,44 %) je navedla, da postavljanje mej ni zahtevno, ker otrokom 

postavlja jasne in ne prepogoste meje in jih ti zato upoštevajo. Skoraj četrtina (24,39 %) 

anketiranih strokovnih delavcev svojega odgovora ni utemeljila. 

Zanimalo nas je, ali okolje (mesto, podeželje) vpliva na mnenje strokovnih delavcev o tem, 

ali je postavljanje mej otrokom zahtevno opravilo. 

 

Graf 12: Razlika med odgovori strokovnih delavcev mestnih vrtcev in strokovnih 
delavcev podeželskih vrtcev o zahtevnosti postavljanja mej otrokom 

Ugotovili smo, da več (54,55 %) strokovnih delavcev podeželskih vrtcev meni, da je 

postavljanje mej otrokom zahtevno opravilo, medtem ko se s tem strinja manj (35,00 %) 

strokovnih delavcev mestnih vrtcev. Posledično je delež strokovnih delavcev, ki pravi, da 

postavljanje mej otrokom ni zahtevno, večji pri mestnih vrtcih, in sicer znaša 65,00 %, 

medtem ko je pri strokovnih delavcih iz podeželskih vrtcev manjši in znaša 45,45 %.   

V sklopu petega raziskovalnega vprašanja smo od anketirancev želeli še izvedeti, s 

kakšnimi težavami se srečujejo pri postavljanju mej oziroma pravil otrokom v vrtcu. 

Anketiranci so imeli na voljo sedem podanih odgovorov, obkrožili pa so lahko več 

odgovorov. Če se niso strinjali z nobenim izmed ponujenih odgovorov, so lahko dopisali 

lastnega. 
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Graf 13: Težave, s katerimi se strokovni delavci srečujejo pri postavljanju mej otrokom 

Odgovori:  
a) Postavljanje mej oz. pravil se zdi kot nekaj samoumevnega, želim si več izobraževanja na to temo. 
b) Zaradi množičnosti različne literature o postavljanju mej oz. pravil težko ločim med kakovostno in 
    nekakovostno literaturo. 
c) Spoznanja o postavljanju mej oz. pravil, ki so zapisana v strokovni literaturi, je v praksi težko uresničiti. 
d) Težko se odločim, katera pravila so nujno potrebna in katera ne. 
e) Otrokom včasih težko razložim, zakaj je treba določeno mejo oz. pravilo upoštevati. 
f) Meje oz. pravila otrokom posredujem v obliki prepovedi (ne smeš). 
g) Otrokom težko razložim izjeme pri upoštevanju mej oz. pravil, torej kdaj določeno pravilo velja in kdaj 
     ne (npr. pravilo, da ne smemo udarjati drugih, ne velja, ko gre za samoobrambo). 
h) Drugo. 

Največ (46,90 %) strokovnih delavcev kot največjo težavo izpostavlja, da se postavljanje 

mej oziroma pravil otrokom razume kot nekaj samoumevnega, to je preprostega in 

običajnega. Anketiranci se s tem ne strinjajo in si želijo več izobraževanja na temo 

postavljanja mej otrokom v vrtcu (a). Naslednja težava, ki jo je izpostavilo nekaj (14,16 %) 

strokovnih delavcev, je ta, da je spoznanja o postavljanju mej oziroma pravil, ki so zapisana 

v strokovni literaturi, v praksi težko uresničiti (c). Približno desetina (10,62 %) strokovnih 

delavcev vidi težavo v posredovanju mej in pravil otrokom v obliki prepovedi (ne smeš) 

(f) in prav tako približno desetina (9,73 %) strokovnih delavcev otrokom težko razloži 

izjeme pri upoštevanju mej oz. pravil, torej kdaj določeno pravilo velja in kdaj ne (g). Nekaj 

(6,20 %) strokovnih delavcev pravi, da otrokom včasih težko razložijo, zakaj je treba 

določeno mejo oziroma pravilo upoštevati (e). Zanemarljivo majhen (3,54 %) je delež tistih 

strokovnih delavcev, ki zaradi množičnosti različne literature o postavljanju mej oziroma 

pravil ne znajo ločiti med kakovostno in nekakovostno literaturo (b) ter tistih (0,89 %), ki 

se težko določijo, katera pravila so nujno potrebna in katera ne (d). Nekaj (7,96 %) 

strokovnih delavcev je poleg odgovorov, ki so jih imeli na voljo, podalo še svoje lastne, 

med katerimi so bili najpogostejši, da je treba otrokom meje nenehno ponavljati, da je pri 

postavljanju mej potrebna usklajenost obeh strokovnih delavk ali pa da nimajo s 
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postavljanjem mej nobenih težav (h). Ugotovili smo, da skoraj polovica strokovnih 

delavcev meni, da težavo pri postavljanju mej predstavlja to, da se postavljanje mej jemlje 

kot nekaj samoumevnega, preprostega in razumljivega, kot nekaj, kar naj bi znali vsi 

strokovni delavci vrtca. Ravno zato, ker se o mejah premalo govori, si strokovni delavci 

želijo več izobraževanja v tej smeri.  

Ena izmed trditev 8. anketnega vprašanja je bila, ali se strokovni delavci počutijo dovolj 

kompetentno za postavljanje ustreznih mej in pravil otrokom v vrtcu. Strokovni delavci so 

lahko izbrali eno izmed petih stopenj pogostosti (nikoli, redko, včasih, pogosto, vedno).  

Tabela 8: Stopnja strinjanja strokovnih delavcev glede kompetentnosti za postavljanje mej 
in pravil 

Stopnja strinjanja Nikoli Redko   Včasih   Pogosto Vedno  
Trditev f f % f f % f f % f f % f f % 

Počutim se dovolj 
kompetentno za 
postavljanje 
ustreznih mej in 
pravil otrokom. 

0 0,00 0 0,00 3 4,11 24 32,88 46 63,01 

Približno dve tretjini (63,01 %) strokovnih delavcev se vedno počutita dovolj kompetentno 

za postavljanje ustreznih mej in pravil otrokom v vrtcu, skoraj tretjina (32,88 %) strokovnih 

delavcev pa se pogosto počuti dovolj kompetentno. Majhen delež (4,11 %) strokovnih 

delavcev se dovolj kompetentno za postavljanje mej počuti včasih, nihče (0,00 %) pa redko 

ali nikoli. Rezultati kažejo, da se skoraj vsi strokovni delavci počutijo dovolj kompetentno 

za postavljanje ustreznih mej in pravil otrokom v vrtcu.  

Če primerjamo odgovora med seboj, ugotovimo, da kljub temu da ima skoraj polovica 

strokovnih delavcev težave pri postavljanju mej zaradi njihove samoumevnosti in si želi 

dodatnega izobraževanja na tem področju, se skoraj vsi strokovni delavci obenem počutijo 

dovolj kompetentno (to je usposobljeno, zmožno) za postavljanje ustreznih mej in pravil 

otrokom v vrtcu.  
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Zanimalo nas je še, ali se strokovni delavci mestnih vrtcev srečujejo z drugačnimi težavami 

pri postavljanju mej kot strokovni delavci podeželskih vrtcev.  

 

Graf 14: Primerjava deleža strokovnih delavcev mestnih vrtcev in deleža strokovnih 
delavcev podeželskih vrtcev, ki menijo, da se  postavljanje mej oz. pravil razume kot 

nekaj samoumevnega in si želijo več izobraževanj na to temo 

Ugotovili smo, da se večje razlike med njimi pojavljajo le pri prvem odgovoru, ki pravi, da 

se postavljanje mej oz. pravil obravnava kot nekaj samoumevnega in da je potrebno na to 

temo več izobraževanj (a). Za ta odgovor se je odločila več kot polovica (57,38 %) 

strokovnih delavcev mestnih vrtcev, medtem ko se je za ta odgovor odločila samo tretjina 

(34,62 %) strokovnih delavcev podeželskih vrtcev. 

 

6.6    Vplivi na postavljanje mej otrokom v vrtcu 

 

Pri šestem raziskovalnem vprašanju (RV6) nas je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na to, 

kako strokovni delavci postavljajo meje otrokom v vrtcu. Navedli smo osem dejavnikov 

oziroma možnih vplivov, anketiranci pa so pri vsakem dejavniku morali izbrati ustrezno 

stopnjo vpliva, pri čemer je 1 pomenilo, da dejavnik sploh ne vpliva na postavljanje mej 

otrokom, in 5, da ta dejavnik zelo veliko vpliva na postavljanje mej.  
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Tabela 9: Razvrstitev dejavnikov glede na stopnjo vpliva 

Stopnja 
vplivanja 

1 2 3 4 5 
Povprečje 

 
Dejavniki f f % F f % f f % f f % f f % M 
Dejavnik 1 0 0,00 1 1,37 3 4,11 6 8,22 63 86,30 4,79 
Dejavnik 2 1 1,37 0 0,00 5 6,85 15 20,55 52 71,23 4,60 
Dejavnik 3 2 2,74 1 1,37 4 5,48 10 13,70 56 76,71 4,60 
Dejavnik 4 2 2,74 1 1,37 8 10,96 16 21,92 46 63,01 4,41 
Dejavnik 5 3 4,11 2 2,74 11 15,07 23 31,51 34 46,57 4,14 
Dejavnik 6 1 1,37 3 4,11 17 23,29 19 26,03 33 45,20 4,10 
Dejavnik 7 2 2,74 4 5,48 17 23,29 24 32,88 26 35,61 3,93 
Dejavnik 8 2 2,74 4 5,48 22 30,14 29 39,72 16 21,92 3,73 

Dejavniki: 
Dejavnik 1: doslednost 
Dejavnik 2: komunikacija 
Dejavnik 3: zgled 
Dejavnik 4: poznavanje otrokovih razvojnih značilnosti 
Dejavnik 5: sodelovanje s starši 
Dejavnik 6: avtoriteta 
Dejavnik 7: vzgojni stili 
Dejavnik 8: subjektivne teorije 

Po mnenju anketiranih strokovnih delavcev (tabela 9) na postavljanje mej otrokom najbolj 

vpliva vzgojiteljeva doslednost (4,79), zelo velik vpliva pa imata tudi komunikacija 

vzgojitelja z otroki (4,60) in vzgojiteljev zgled (4,60). Strokovni delavci menijo, da ima 

vzgojiteljevo poznavanje otrokovih razvojnih značilnosti (4,41) na postavljanje mej manj 

vpliva, še manj pa sodelovanje vzgojitelja s starši (4,14) in vzgojiteljeva avtoriteta (4,10). 

Strokovni delavci menijo, da vzgojni stili vzgojiteljev (3,93) in subjektivne teorije 

vzgojiteljev (3,73) najmanj vplivajo na postavljanje mej otrokom v vrtcu. 

Tudi S. Cowley (2007) se  strinja s strokovnimi delavci, da je doslednost pri postavljanju 

mej in pravil zelo pomembna, saj otroku omogoča, da lahko predvideva prihodnje dogodke 

in ravnanja ter mu tako daje občutek varnosti. Žorž (2002) pri tem opozarja, da si odrasli 

pojem doslednosti pogosto narobe razlagajo, in sicer tako, da se do vseh otrok in vselej 

obnašajo enako. Pri tem gre za povsem napačno razmišljanje, saj bi za takšno doslednost 

veljala togost, vzgoja pa bi postala dresura s pomočjo pravil, zapovedi in prepovedi. M. 

Zupančič in Justin (1991) pravita, da se otrok brez doslednosti ne more naučiti pravil 

vedenja, saj so mu ta posredovana v vedno znova spremenjeni obliki. Avtorja še poudarjata, 

da pri doslednosti ne gre le za stalnost v razmerju med otrokovim vedenjem in nagrado 

oziroma kaznijo, ampak tudi za usklajenost v vzgojnem ukrepanju različnih vzgojiteljev. 
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Pri postavljanju mej je ključnega pomena tudi komunikacija med vzgojiteljem in otroki. V 

Kurikulumu za vrtce (1999) piše, da morajo odrasli z otroki komunicirati vljudno in 

spoštljivo ter tako biti zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. Temelji dobre 

komunikacije pri postavljanju mej in pravil so empatičnost odrasle osebe v 

komunikacijskem procesu, pozorno poslušanje otroka, prepoznavanje nebesednega 

sporazumevanja in raba pozitivnih sporočil (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  

Tako kot anketirani strokovni delavci zgled postavljajo za pomemben dejavnik, ki vpliva 

na postavljanje mej, tudi S. Cowley (2007) pravi, da so meje, ki jih postavimo otroku, a jih 

sami ne upoštevamo, nesmiselne. Otrok se namreč zgleduje po pomembnih odraslih in 

posnema njihovo vedenje, kamor spadajo tako dobre kot slabe navade. Tudi Hauck (1988) 

pravi, da se otroci bolj zgledujejo po dejanjih odraslega kot po njegovih besedah. Torej, 

tisti vzgojitelji, ki otroke usmerjajo samo z besednimi navodili in nasveti, jih morajo 

nenehno ponavljati. 

Čeprav strokovni delavci otrokovo poznavanje razvojnih značilnosti ne uvrščajo med 

najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na postavljanje mej otrokom, pa strokovnjaki 

menijo, da je ravno preslabo poznavanje zakonitosti otrokovega razvoja in učenja vzrok za 

postavljanje neustreznih, pogosto preozkih mej otrokom. T. Ravnjak (2013) pravi, da je pri 

vzgoji pomembno poznavanje telesno-fizičnih in duševnih posebnosti otroka. Prav tako je 

treba vedeti, da ima otrok poleg potrebe po varnosti tudi potrebo po uveljavljanju in 

priznanju, da je otrok ranljiv, gnetljiv, sugestibilen, čuten, radoveden ... Predvsem pa se je 

treba zavedati, da je otrokov spoznavni svet odvisen od širine meja, ki jih postavljamo 

otrokom (prav tam). 

Strokovni delavci menijo, da sodelovanje s starši ne sodi med najpomembnejše dejavnike, 

ki vplivajo na postavljanje mej otrokom v vrtcu. M. Hohmann in Weikart (2005) pravita, 

da se pogosto dogaja, da imajo starši drugačne predstave o postavljanju in ohranjanju mej 

kot vzgojitelji. J. Lepičnik Vodopivec (1996) pojasnjuje, da dokler odnosi med starši in 

vzgojiteljem temeljijo le na izmenjavi informacij o zadovoljevanju otrokovih bioloških 

potreb, se v tem odnosu sploh ne opazi nobenih konfliktov, saj so ti prikriti. Če pa je 

povezovanje in sodelovanje med vzgojiteljem in starši aktivnejše, v ospredje stopijo razlike 

v vzgojnih postopkih, ki lahko privedejo do številnih konfliktov, ki pa jih lahko z ustrezno 

komunikacijo otroka konstruktivno razrešijo. S tem tako starši kot vzgojitelji prevzamejo 
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svoj del odgovornosti za otrokov razvoj. Z. Matjaž (2013) meni, da je najučinkovitejša tista 

vzgoja, ki je s strani vseh čim bolj enotna. To pomeni, da imajo vsi, ki sodelujejo pri vzgoji 

otroka, podobna merila in kriterije tako pri postavljanju meja otroku kot tudi pri njihovem 

upoštevanju in kršenju.  

Anketirani strokovni delavci menijo, da  imata vzgojiteljeva avtoriteta in vzgojni stil manjši 

vpliv na postavljanje mej otrokom kot vsi zgoraj že navedeni dejavniki. Nasprotno pa 

Kroflič (1997a) meni, da je avtoriteta eden izmed temeljnih pedagoških pojmov, ki 

pojasnjujejo vzgojna načela, in brez katere si ne moremo predstavljati vzgojnih učinkov. J. 

Bluestein (1997) pravi, da vzgojitelj kot avtoriteta postavlja pravila in meje (upoštevajoč 

otrokove potrebe) ter spodbuja njihovo samostojno izvajanje; otroka spodbuja, da 

prevzame odgovornost za lastno vedenje in mu omogoča, da izkusi posledice slabih 

odločitev, ki niso življenjsko nevarne.  

A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) pravita, da večina raziskovalcev vzgojne sloge 

povezuje s tem, kako odrasli (starši, vzgojitelji) nadzorujejo vedenje otrok in postavljajo 

pravila (v družini ali skupini). V represivnem vzgojnem stilu so meje in pravila postavljena 

strogo in nepopustljivo, če jih otrok dosledno ne upošteva, sledi kazen (Peček Čuk in Lesar, 

2009). Zagovorniki laissez-faire vzgojnega stila menijo, da je otrokov razvoj najbolje ne 

omejevati z mejami in pravili, saj je otrok sam sposoben spreminjati svoje vedenje (Peček 

Čuk in Lesar v Pšunder, 2004). Njegova značilnost je torej odsotnost pravil in vzgojnih 

smernic. Za demokratičen vzgojni stil pa je značilno, da je otrokom dopuščena svoboda, 

vendar pa ta ni brez omejitev. Treba je najti pravo razmerje med strogostjo in 

popustljivostjo (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

Po mnenju anketiranih strokovnih delavcev imajo vzgojiteljeve subjektivne teorije  

najmanjši vpliv na postavljanje mej otrokom v vrtcu. To pa je v nasprotju ugotovitvijo, da 

se skoraj vsi (89,04 %) strokovni delavci pri postavljanju mej zanašajo na lastno presojo in 

jih postavljajo tako, kot se zdi njim smiselno (podpoglavje 6.3, trditev 4). In prav v tej 

smiselnosti se kažejo subjektivne teorije. Strokovni delavci se subjektivnih teorij pogosto 

sploh ne zavedajo, saj je zanje značilno, da so ne povsem zavestne in logične. A. Jug (2008) 

pravi, da subjektivne teorije največkrat povzročajo subtilne in nenačrtovane vzgojne, 

socializacijske in učne učinke, zato je zelo pomembno, da so dejavniki subjektivnih teorij 
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ob (ne)posrednih vzgojno-izobraževalnih učinkih razkriti, samoreflektirani in ustrezno 

osmišljeni.  

Zanimalo nas je, ali okolje (mesto, podeželje) vpliva na način, kako strokovni delavci 

ocenjujejo vpliv posameznih dejavnikov na postavljanje mej otrokom v vrtcu. Ugotovili 

smo, da se razlike (˃ 15 %) med mestnimi in podeželskimi vrtci pojavljajo pri komunikaciji 

(dejavnik 2), pri vzgojnih stilih (dejavnik 7) in pri subjektivnih teorijah (dejavnik 8). 

Razliko smo prikazali grafično.  

 

Graf 15: Razlika v stopnji vpliva komunikacije na postavljanje mej otrokom med 
mestnimi in podeželskimi vrtci 

Rezultati kažejo, da več (81,82 %) strokovnih delavcev podeželskih vrtcev meni, da ima 

komunikacija vzgojitelja z otroki zelo velik vpliv (5) na postavljanje mej in pravil otrokom 

v vrtcu, medtem ko meni tako manj (62,50 %) strokovnih delavcev mestnih vrtcev. Več 

(27,50 %) strokovnih delavcev mestnih vrtcev meni, da komunikacija vpliva (4) na 

postavljanje mej otrokom v vrtcu, medtem ko to meni manj (12,12 %) strokovnih delavcev 

podeželskih vrtcev. 
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Graf 16: Razlika v stopnji vpliva vzgojnih stilov na postavljanje mej otrokom med 
mestnimi in podeželskimi vrtci 

Ugotovili smo, da več (33,33 %) strokovnih delavcev podeželskih vrtcev meni, da imajo 

vzgojni stili srednji vpliv (3) na postavljanje mej in pravil otrokom, medtem ko to meni 

manj (15,00 %) strokovnih delavcev mestnih vrtcev. Več (37,50 %) strokovnih delavcev 

mestnih vrtcev meni, da vzgojni stili vplivajo (4) na postavljanje mej otrokom v vrtcu, 

medtem ko tako meni manj (27,27 %) strokovnih delavcev podeželskih vrtcev. 

 

Graf 17: Razlika v stopnji vpliva subjektivnih teorij (dejavnik 8) na postavljanje mej 
otrokom med mestnimi in podeželskimi vrtci 

Ugotovili smo, da več (27,27 %) strokovnih delavcev podeželskih vrtcev meni, da imajo 

subjektivne teorije zelo velik vpliv (5) na postavljanje mej in pravil otrokom, medtem ko 

tako meni manj (17,50 %) strokovnih delavcev mestnih vrtcev. Več (47,50 %) strokovnih 

delavcev mestnih vrtcev meni, da subjektivne teorije vplivajo (4) na postavljanje mej 

otrokom v vrtcu, medtem ko to meni manj (30,30 %) strokovnih delavcev podeželskih 

vrtcev. 
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6.7    Odzivi vzgojitelja na otrokovo preizkušanje in prekoračitve mej 

 

Pri sedmem raziskovalnem vprašanju (RV7) smo od anketirancev želeli izvedeti, kako se 

odzivajo na otrokovo preizkušanje in prekoračitve mej. 

Najprej smo od anketiranih strokovnih delavcev v sklopu 8. anketnega vprašanja želeli 

izvedeti, ali otroci v vrtcu sploh preizkušajo in kršijo postavljene meje in pravila. 

Anketiranci so se morali odločiti za enega izmed odgovorov: nikoli, redko, včasih, pogosto, 

vedno.  

 

Graf 18: Pogostost otrokovega preizkušanja in kršenja mej in pravil 

5,48 % anketiranih strokovnih delavcev pravi, da otroci v njihovi skupini vedno 

preizkušajo in kršijo meje in pravila, pri 65,75 % strokovnih delavcev pa otroci pogosto 

preizkušajo in kršijo meje in pravila. Pri 27,40 % strokovnih delavcih otroci meje in pravila 

preizkušajo in kršijo samo včasih, 1,37 % strokovnih delavcev pa pravi, da otroci v njihovi 

skupini redko preizkušajo in kršijo meje in pravila. Nihče (0,00 %) od strokovnih delavcev 

nima takšne skupine otrok, ki ne bi nikoli preizkušala in kršila postavljenih mej in pravil.  

Ugotovili smo, da pri večini anketiranih strokovnih delavcev otroci preizkušajo in kršijo 

postavljene meje in pravila. Pri približno tretjini strokovnih delavcev pa otroci meje 

preizkušajo in kršijo vsaj včasih.  
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Zanimalo nas je, ali okolje (mesto, podeželje) vpliva na stopnjo pogostosti otrokovega 

preizkušanja in kršenja postavljenih mej in pravil v vrtcu. 

Ugotovili smo, da po mnenju strokovnih delavcev otroci, ki obiskujejo mestne vrtce, 

pogosteje preizkušajo in kršijo postavljene meje in pravila kot otroci, ki obiskujejo 

podeželske vrtce.  

V nadaljevanju smo navedli štirinajst različnih trditev, ki se navezujejo na otrokovo 

preizkušanje in prekoračitve mej, anketiranci pa so morali pri posamezni trditvi označiti 

ustrezen odgovor (sploh se ne strinjam, se ne strinjam, ne morem se odločiti, strinjam se, 

popolnoma se strinjam).  
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Graf 19: Razlika v pogostosti otrokovega preizkušanja in kršenja postavljenih mej ter 
pravil med mestnimi in podeželskimi vrtci 
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Tabela 10: Stopnja strinjanja s trditvami, vezanimi na otrokovo preizkušanje in 
prekoračitve mej 

Stopnja 
strinjanja 

Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Ne morem 
se odločiti 

Strinjam se Popolnoma 
se strinjam 

Trditve  f f % f f % F f % f f % f f % 
Trditev 1 12 16,44 30 41,09 12 16,44 18 24,66 1 1,37 
Trditev 2 5 6,85 38 52,05 14 19,18 14 19,18 2 2,74 
Trditev 3 5 6,85 37 50,68 14 19,18 15 20,55 2 2,74 
Trditev 4 0 0,00 1 1,37 14 19,18 43 58,90 15 20,55 
Trditev 5  23 31,51 34 46,57 9 12,33 7 9,59 0 0,00 
Trditev 6 1 1,37 21 28,77 8 10,96 39 53,42 4 5,48 
Trditev 7 0 0,00 2 2,74 7 9,59 56 76,71 8 10,96 
Trditev 8 2 2,74 9 12,33 11 15,07 45 61,64 6 8,22 
Trditev 9 0 0,00 4 5,48 0 0,00 45 61,64 24 32,88 
Trditev 10 3 4,11 30 41,09 15 20,55 21 28,77 4 5,48 
Trditev 11 2 2,74 6 8,22 12 16,44 43 58,90 10 13,70 
Trditev 12 5 6,85 25 34,24 13 17,81 27 36,99 3 4,11 
Trditev 13 1 1,37 9 12,33 5 6,85 38 52,05 20 27,40 
Trditev 14 0 0,00 13 17,81 10 13,70 44 60,27 6 8,22 

Trditve:  
Trditev 1: Prekoračitve mej so znak, da je otrok spoznavno in čustveno napredoval. 
Trditev 2: Prekoračitve mej so znak, da je treba meje spremeniti. 
Trditev 3: Prekoračitve mej kažejo na pomanjkanje pravil in meja pri vzgoji otrok. 
Trditev 4: S preizkušanjem mej skuša otrok preveriti zanesljivost postavljenih pravil, norm in vrednot.  
Trditev 5: S prekoračitvijo mej želi otrok frustrirati vzgojitelja. 
Trditev 6: S prekoračitvijo mej želi otrok izraziti svoje želje. 
Trditev 7: S prekoračitvijo mej želi otrok pritegniti pozornost odraslih. 
Trditev 8: Otroku je treba dovoliti, da postavljene meje, ki ne ogrožajo zdravja in življenja, kdaj tudi  
                 prekorači. 
Trditev 9: Otrok bo meje prekoračil, če pri uveljavljanju postavljenih mej ne bomo dosledni.  
Trditev 10: Če otrok mejo prekorači, mora slediti kazen. 
Trditev 11: Če otrok krši mejo, ki ne ogroža njegovega zdravja, življenja ali morale, je prav, da sam izkusi  
                   posledice neprimernega vedenja brez posredovanja vzgojitelja. 
Trditev 12: Otrok bo mejo prekoračil, če ne bo imel možnosti sodelovati pri postavljanju mej in pravil v  
                   vrtcu. 
Trditev 13: Otrok bo mejo prekoračil, če ne bo razložena dovolj jasno in nazorno. 
Trditev 14: Če otrok mejo prekorači, ga je treba vedno vprašati »zakaj« je to storil.  

Malo manj kot polovica (41,09 %) strokovnih delavcev se ne strinja s prvo trditvijo, ki 

pravi, da so prekoračitve mej znak, da je otrok spoznavno in čustveno napredoval (Trditev 

1), približno četrtina (24,66 %) strokovnih delavcev pa se s to trditvijo strinja. Neodločenih 

glede prve trditve je približno petina (16,44 %) strokovnih delavcev. Rezultati kažejo, da 

približno polovica strokovnih delavcev vzrok za prekoračitev mej ne vidi v čustvenem in 

spoznavnem napredku otroka. Približno četrtina strokovnih delavcev pa meni, da so 

prekoračitve mej znak, da je otrok spoznavno in čustveno napredoval. Rogge (2004) pravi, 
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da otrok preizkuša in krši meje iz razvojnega vidika, ker pomeni, da je spoznavno in 

čustveno napredoval. Otrok si je namreč pridobil izkušnje in jih ponotranjil, sedaj pa je 

pripravljen, da razišče novo, neznano področje, zato spodkopava meje in opozarja nase, saj 

hoče več in druge stvari (prav tam).  

Več kot polovica (52,05 %) anketiranih strokovnih delavcev se ne strinja z drugo trditvijo, 

ki pravi, da so otrokove prekoračitve mej znak, da je treba meje spremeniti (Trditev 2), 

petina (19,18 %) strokovnih delavcev pa se s to trditvijo strinja. Prav tako se petina (19,18 

%) strokovnih delavcev ne more odločiti, ali otrokove prekoračitve mej res pomenijo 

potrebo po spremembi mej. Ugotovili smo, da več kot polovica strokovnih delavcev meni, 

da prekoračitve mej ne pomenijo potrebe po spremembi mej. Približno petina strokovnih 

delavcev pa otrokove prekoračitve mej razume kot sporočilo, da so obstoječe meje 

neustrezne in jih je treba spremeniti. Ker premalo poznamo zakonitosti otrokovega razvoja 

in učenja, otrokom velikokrat postavljamo preozke meje, ki jih največkrat spremljata 

stavka »saj tega še ne zmoreš« in »za to si še premajhen«. Posledica tega je, da otrok meje, 

ki ga utesnjujejo, pogosto krši. T. Ravnjak (2013) še dodaja, da preozke meje otroku nudijo 

premalo vtisov, prostora, časa in sredstev za samostojno raziskovanje in učenje. 

Polovica (50,68 %) strokovnih delavcev se ne strinja s tretjo trditvijo, ki pravi, da 

prekoračitve mej kažejo na pomanjkanje pravil in meja pri vzgoji otrok (Trditev 3), petina 

strokovnih delavcev (20,55 %) pa se s to trditvijo strinja. Prav tako je približno petina 

(19,18 %) tistih  strokovnih delavcev, ki so bili glede tretje trditve neodločeni. Rezultati 

kažejo, da več kot polovica strokovnih delavcev meni, da otrokove prekoračitve mej ne 

pomenijo, da pri vzgoji postavljamo premalo mej in pravil. Malo več kot petina strokovnih 

delavcev pa otrokove prekoračitve mej razume kot posledico pomanjkanja mej in pravil pri 

vzgoji otrok. Rogge (2004) v zvezi s tem govori o izzivalnih prekoračitvah meja, ki so 

posledica pomanjkanja mej in pravil v vzgojnem procesu. Žorž (2002) stanje, kjer otroci 

nimajo nobenih omejitev, poimenuje prostost, ki jo odrasli nudijo otrokom bolj ali manj 

zavestno v najboljši veri, da otroku s tem vzgajajo samostojnost in odgovornost. Toda 

svoboda mora biti nujno povezana z odgovornostjo.  

Več kot polovica (58,90 %) strokovnih delavcev se strinja s četrto trditvijo, ki pravi, da želi 

otrok s preizkušanjem mej preveriti zanesljivost postavljenih pravil, norm in vrednot 

(Trditev 4), petina (20,55 %) strokovnih delavcev pa se s to trditvijo popolnoma strinja. Le 
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majhen delež (1,37 %) strokovnih delavcev se s to trditvijo ne strinja. Ugotovili smo, da 

večina anketiranih strokovnih delavcev meni, da s preizkušanjem mej otrok preverja 

zanesljivost postavljenih pravil, norm in vrednot. Rogge (2004) pravi, da otroci meje kršijo 

tudi s funkcionalnega vidika, torej da preverjajo zanesljivost postavljenih pravil, norm in 

vrednot. A. Kast Zahn (2009) pri tem poudarja, da je treba zato postaviti takšne meje in 

pravila, ki ne nihajo z razpoloženjem tistega, ki jih je postavil, ampak so trdna, zanesljiva 

in predvidljiva, kar pomeni, da otrok vnaprej ve, kaj se zgodi, če jih ne upošteva.  

S peto trditvijo, ki pravi, da želi otrok s prekoračitvijo mej frustrirati vzgojitelja (Trditev 

5), se ne strinja skoraj polovica (46,57 %) strokovnih delavcev, približno tretjina (31,51 %) 

strokovnih delavcev pa se z njo sploh ne strinja. Le majhen delež strokovnih delavcev (9,59 

%) se s to trditvijo strinja. Rezultati kažejo, da večina strokovnih delavcev meni, da otrokov 

namen ob prekoračitvi mej ni frustracija vzgojitelja. S tem se strinja tudi T. Ravnjak (2013), 

ki pravi, da otrok zaradi pomanjkanja izkušenj in nerazvitih duševnih funkcij včasih ne 

more takoj slediti vsem našim zahtevam, še posebej takrat, kadar smo nepotrpežljivi. A. 

Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2009) dodajata, da če se odrasli nismo sposobni vživeti 

v otrokovo notranje dogajanje, smo pri razumevanju njegovih dejanj lahko zelo osebni in 

pristranski. Tako lahko na primer vsako prekoračitev mej razumemo kot otrokov namen 

razjeziti in prizadeti tistega, ki je to mejo postavil.  

Približno polovica (53,42 %) strokovnih delavcev se strinja s šesto trditvijo, ki pravi, da 

želi otrok s prekoračitvijo mej izraziti svoje želje (Trditev 6), malo manj kot tretjina (28,77 

%) strokovnih delavcev pa se s to trditvijo ne strinja. Ugotovili smo, da več kot polovica 

strokovnih delavcev meni, da otrok s prekoračitvijo mej izraža svoje želje. Manj kot tretjina 

strokovnih delavcev pa meni, da prekoračitve mej niso otrokov način izražanja želja.  

Večina (76,71 %) strokovnih delavcev se strinja s sedmo trditvijo, ki pravi, da želi otrok s 

prekoračitvijo mej pritegniti pozornost odraslih (Trditev 7), zanemarljivo majhen pa je 

delež tistih strokovnih delavcev (2,74 %), ki se s sedmo trditvijo ne strinjajo. Rezultati 

kažejo, da večina strokovnih delavcev meni, da želi otrok s prekoračitvijo mej pritegniti 

pozornost odraslih.  

Skoraj dve tretjini (61,64 %) strokovnih delavcev se strinjata z osmo trditvijo, ki pravi, da 

je treba otroku dovoliti, da postavljene meje, ki ne ogrožajo zdravja in življenja, kdaj tudi 

prekorači (Trditev 8), majhen pa je delež (12,33 %) tistih strokovnih delavcev, ki se z 
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omenjeno trditvijo ne strinjajo. Ugotovili smo, da več kot dve tretjini strokovnih delavcev 

menita, da je treba otrokom dovoliti, da postavljene meje, katerih kršitev ne ogroža 

otrokovega zdravja in življenja, kdaj tudi prekoračijo. »Otroci morajo prijemati, 

preizkušati, se vsepovsod splaziti in na vse splezati. Povzročati morajo škodo in jo odnesti 

z buškami,« pravi H. Gürtler (2000, str. 94) in pojasnjuje, da otrok postane pameten in 

samozavesten ravno skozi ustvarjanje nereda. A. Bozovičar in M. Krajnc (2009) se 

strinjata, da je treba otroku dovoliti, da postavljeno mejo prestopi, saj se v nasprotnem 

primeru lahko vzgoja spremeni v dresuro. Pomembno pa je, da odrasli otroka v 

preizkušanju meja ustavi takrat, kadar je dosežena kritična točka (npr. je ogrožena otrokova 

varnost) in ga opozori na dogovore, pravila in sklepe (prav tam).  

Približno dve tretjini (32,88 %) strokovnih delavcev se strinjata z deveto trditvijo, ki pravi, 

da bo otrok meje prekoračil, če pri uveljavljanju postavljenih meja ne bomo dosledni 

(Trditev 9), zanemarljivo majhen (5,48 %) pa je delež tistih strokovnih delavcev, ki se z 

omenjeno trditvijo ne strinja. Rezultati kažejo, da skoraj vsi strokovni delavci menijo, da 

manj kot smo dosledni pri uveljavljanju mej, pogosteje bodo otroci kršili meje. S. Cowley 

(2007) pravi, da otrok preizkuša in krši nedosledne meje zato, ker ne razume, kaj se od 

njega sploh pričakuje. Zato bo neko vedenje preizkušal toliko časa, dokler ne bo prepričan, 

ali je dovoljeno ali ne.  

Manj kot polovica 41,09 % strokovnih delavcev se ne strinja z deseto trditvijo, ki pravi, da 

mora otrokovi prekoračitvi meja slediti kazen (Trditev 10), malo manj kot tretjina (28,77 

%) strokovnih delavcev pa se s to trditvijo strinja. Petina (20,55 %) strokovnih delavcev se 

glede desete trditve ni znala opredeliti. Ugotovili smo, da malo manj kot polovica 

strokovnih delavcev ne zagovarja kazni kot disciplinskega ukrepa ob otrokovih 

prekoračitvah mej, približno tretjina strokovnih delavcev pa meni, da je treba otroka, ki je 

mejo kršil, kaznovati. Zanimivo je, da je kar petina strokovnih anketirancev neodločenih 

glede uporabe kazni ob otrokovih prekoračitvah meja. Tako kot je pester razpon strinjanja 

strokovnih delavcev glede uporabe kazni ob otrokovem kršenju mej in pravil, so različna 

tudi mnenja strokovnjakov. To je zaradi tega, ker si ljudje pojem kazni zelo različno 

razlagajo. C. Gossen (1993) kazen opredeli s treh vidikov: prestroga, nepričakovana in 

podvržena negativnim čustvom. Z njim se strinja tudi Rogge (2004), ki kazen povezuje z 

maščevanjem, oblastjo, pametnim  govoričenjem in zlomom otrokove volje. Tudi B. 

Coloroso (1996) pritrjuje, da so kazni in grožnje kaznovalne tehnike, ki poudarjajo moč 
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odraslega, otroka pa prikrajšajo za dostojanstvo in samospoštovanje in otroka vodijo do 

jeze in odpora. Nasprotno pa S. Cowley (2007) govori o učinkovitem kaznovanju, katerega 

namen je sankcioniranje določenega otrokovega vedenja. Tudi M. Zupančič in Justin 

(1991, v Marjanovič Umek, Zupančič, Pinter, Krhin in Kovačič, 2009) sicer pravita, da je 

pri usmerjanju otrokovega vedenja nagrada sicer učinkovitejša kot kazen, vendar kljub 

temu ne izključujeta kazni kot sredstva socialnega učenja.  

Spoznali smo, kakšna je stopnja strinjanja strokovnih delavcev z uporabo kazni ob 

preizkušanju in kršenju mej. Ker pa je M. Pešić (1987, v Batistič Zorec, 2003) ugotovila, 

da se eksplicitno izražena stališča vzgojiteljev pogosto ne skladajo z dejanskim ravnanjem, 

smo želeli preveriti, kako pogosto uporabljajo strokovni delavci kazen v praksi. Zato smo 

v sklopu 8. anketnega vprašanja anketirane strokovne delavce vprašali po pogostosti 

uporabe kazni ob otrokovem neprimernem vedenju. Trditvi smo med seboj primerjali.  

Tabela 11: Število oseb glede na stopnjo strinjanja z uporabo kazni in stopnjo pogostosti 
uporabe kazni pri otrokovem kršenju mej in pravil 

 Otrokovemu neprimernemu vedenju sledi kazen. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

Č
e 

ot
ro

k 
m

ej
o 

pr
ek

or
ač

i, 
m

or
a 

sl
ed

it
i 

ka
ze

n.
 

Sploh se ne 
strinjam 

1 (1,37 %) 1 (1,37 %) 1 (1,37 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

Se ne 
strinjam 

5 (6,85 %) 13 (17,81 %) 11 (15,07 %) 1 (1,37 %) 1 (1,37 %) 

Ne morem 
se odločiti 

0 (0,00 %) 4 (5,48 %) 7 (9,59 %) 4 (5,48 %) 0 (0,00 %) 

Strinjam se 
 

0 (0,00 %) 2 (2,74 %) 11 (15,07 %) 5 (6,85 %) 2 (2,74 %) 

Popolnoma 
se strinjam 

0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 1 (1,37 %) 3 (4,11 %) 

Rezultati primerjave iz tabele 11 kažejo, da malo manj kot petina (17,81 %) strokovnih 

delavcev, ki se ne strinja z uporabo kazni pri otrokovih prekoračitvah mej, tudi v praksi 

otroka  redko kaznuje. Enak je delež tistih strokovnih delavcev (15,07 %), ki otroka ob 

neprimernem vedenju včasih kaznujejo, ne glede na to, ali se s kaznijo ob otrokovih 

prekoračitvah meja strinjajo ali ne. Nekaj strokovnih delavcev (9,59 %) se glede strinjanja 

z uporabo kazni ob otrokovih prekoračitvah meja ne more odločiti, kljub temu pa otroka 

ob neprimernemu vedenju včasih kaznujejo. Ostale kombinacije odgovorov, ki jih lahko 

razberemo iz tabele 11, so manj zastopane, zato jih nismo posebej opisovali.  

Več kot polovica (58,90 %) strokovnih delavcev se strinja z enajsto trditvijo, ki pravi, da 

če otrok krši mejo, ki ne ogroža njegovega zdravja, življenja ali morale, naj sam izkusi 
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posledice neprimernega vedenja brez posredovanja vzgojitelja (Trditev 11). Malo manj kot 

petina (16,44 %) strokovnih delavcev se glede omenjene trditve ni znala opredeliti. Le 

majhen delež (8,22 %) strokovnih delavcev pa se z enajsto trditvijo ne strinja. Rezultati 

kažejo, da skoraj tri petine strokovnih delavcev menijo, da je prav, da se otrok sam sooči s 

posledicami kršitve postavljenih meja, če te ne ogrožajo njegovega zdravja, življenja ali 

morale. Tudi B. Coloroso (1996) se se strinja in pravi, da se s tem otrok uči prevzemati 

odgovornost za svoja dejanja. Nauči se sprejemati odločitve in reševati probleme.  

Tretjina (36,99 %) strokovnih delavcev se strinja z dvanajsto trditvijo, ki pravi, da bo otrok 

mejo prekoračil, če ne bo imel možnosti sodelovati pri postavljanju mej in pravil v vrtcu 

(Trditev 12). Prav tako je približno enak delež (34,24 %) tistih strokovnih delavcev, ki se 

s tem ne strinjajo. Skoraj petina (17,81 %) strokovnih delavcev pa se glede omenjene 

trditve ni znala opredeliti. Ugotovili smo, da malo manj kot polovica strokovnih delavcev 

meni, da če bo imel otrok možnost sodelovati pri postavljanju mej in pravil v vrtcu, jih bo 

tudi bolj upošteval. Prav tako je enak delež tistih strokovnih delavcev, ki pravijo, da 

soudeležba otrok pri postavljanju mej in pravil v vrtcih ne vpliva na to, ali bo otrok meje 

upošteval ali ne. A. Kast Zahn (2009) pri postavljanju pravil poudarja sklenitev dogovora, 

ki se nanaša na sodelovanje otrok pri sestavljanju dogovorov, saj velja, da čim več zamisli 

in predlogov otrok prispeva, tem bolj se drži dogovorjenega. Uspešen dogovor je tisti, ki 

ga sestavimo skupaj z otrokom, pri čemer upoštevamo tudi njegove predloge in zamisli 

(prav tam). 

Polovica (52,05 %) strokovnih delavcev se strinja s trinajsto trditvijo, ki pravi, da bo otrok 

mejo prekoračil, če ne bo razložena dovolj jasno in nazorno (Trditev 13), skoraj tretjina 

(27,40 %) strokovnih delavcev pa se s trditvijo popolnoma strinja. Majhen je delež (12,33 

%) tistih strokovnih delavcev, ki se z omenjeno trditvijo ne strinjajo. Rezultati kažejo, da 

večina strokovnih delavcev meni, da sta vzroka otrokovih prekoračitev meja med drugim 

tudi premajhna jasnost in nazornost postavljenih mej. M. Zupančič in Justin (1991) 

pojasnjujeta, da če otroku pravila posredujemo v dovolj nazorni obliki, bo ta hitro razumel, 

kaj hočemo od njega oziroma kakšno vedenje pričakujemo. Z njim se strinjata tudi E. 

Bahovec in K. Bregar Golobič (2004), ki pravita, da je treba v vrtcu postaviti preprosta in 

jasna pravila, saj bodo otroci pravila bolj upoštevali, če bodo razumeli razloge zanje. 
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Skoraj dve tretjini (60,27 %) strokovnih delavcev se strinjata, da je treba otroka ob 

prekoračitvi meja vprašati, zakaj je to storil (Trditev 14), malo manj kot petina (17,81 %) 

strokovnih delavcev pa se s trditvijo ne strinja. Ugotovili smo, da približno dve tretjini 

strokovnih delavcev menita, da je treba otroka ob prekoračitvi meja vprašati po vzroku te 

prekoračitve. Rogge (2004) se z njimi ne strinja in pravi, da so vprašanja zakaj neprimerna 

za odkrivanje motiva prekoračitve meja in otroka odvračajo od ustvarjalnega sodelovanja 

pri premagovanju motečega vedenja. Vprašanja zakaj namreč otroka preveč 

obremenjujejo, usmerjena so nazaj in iščejo vzroke in razloge ter tako hitro privedejo do 

samoobtoževanja ali medsebojnega očitanja krivde (prav tam). 

Zanimalo nas je, ali okolje (mesto, podeželje) vpliva na odzivanje strokovnih delavcev na 

otrokovo preizkušanje mej. Ugotovili smo, da se razlike (˃ 15 %) med mestnimi in 

podeželskimi vrtci pojavljajo pri prvi trditvi (Prekoračitve mej so znak, da je otrok 

spoznavno in čustveno napredoval), pri četrti trditvi (S preizkušanjem mej poskuša otrok 

preveriti zanesljivost postavljenih norm in vrednot.), pri trinajsti trditvi (Otrok bo mejo 

prekoračil, če le-ta ne bo razložena dovolj jasno in nazorno.) in pri štirinajsti trditvi (Ko 

otrok mejo prekorači, ga je treba vedno vprašati, zakaj je to storil.). Razlike smo prikazali 

grafično.  

 

Graf 20: Razlika v stopnji strinjanja med mestnimi in podeželskimi vrtci s prvo trditvijo, 
da so prekoračitve mej znak, da je otrok spoznavno in čustveno napredoval 

Ugotovili smo, da je delež strokovnih delavcev podeželskih vrtcev, ki se strinjajo, da so 

prekoračitve mej znak, da je otrok spoznavno in čustveno napredoval (Trditev 1), višji 

(36,36 %) kot pri strokovnih delavcih mestnih vrtcev, kjer je delež nižji (15,00 %).  
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Graf 21: Razlika v stopnji strinjanja med mestnimi in podeželskimi vrtci s četrto trditvijo, 
da poskuša otrok s preizkušanjem mej preveriti zanesljivost postavljenih pravil, norm in 

vrednot 

Rezultati kažejo, da je delež strokovnih delavcev podeželskih vrtcev, ki se strinjajo, da 

poskuša otrok s preizkušanjem mej preveriti zanesljivost postavljenih pravil, norm in 

vrednot (Trditev 4), višji (69,69 %) kot pri strokovnih delavcih mestnih vrtcev, kjer je delež 

nižji (50,00 %). Pri strokovnih delavcih mestnih vrtcev je bilo več (27,50 %) tistih, ki se 

glede tega niso znali opredeliti, medtem ko je bil ta delež pri strokovnih delavcih 

podeželskih vrtcev nižji (9,09 %). 

 

Graf 22: Razlika v stopnji strinjanja med mestnimi in podeželskimi vrtci s trinajsto 
trditvijo, da bo otrok mejo prekoračil, če ta ne bo razložena dovolj jasno in nazorno 

Ugotovili smo, da je delež strokovnih delavcev mestnih vrtcev, ki se popolnoma strinjajo,  

da bo otrok mejo prekoračil, če ta ne bo razložena dovolj jasno in nazorno (Trditev 13), 
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višji (40,00 %) kot pri strokovnih delavcih mestnih vrtcev, kjer je delež nižji (12,12 %). 

Pri strokovnih delavcih podeželskih vrtcev je bilo več (66,66 %) tistih, ki so se s to trditvijo 

strinjali, medtem ko je bil ta delež pri strokovnih delavcih mestnih vrtcev nižji (40,00 %). 

 

Graf 23: Razlika v stopnji strinjanja med mestnimi in podeželskimi vrtci s štirinajsto 
trditvijo, da je treba otroka, ki prekorači mejo, vedno vprašati po vzroku prekoračitve 

Rezultati kažejo, da je delež strokovnih delavcev mestnih vrtcev, ki se strinjajo, da je treba 

otroka, ki je mejo prekoračil, vedno vprašati po vzroku te prekoračitve (Trditev 14), višji 

(82,50 %) kot pa pri strokovnih delavcih mestnih vrtcev, kjer je delež nižji (33,33 %). Pri 

strokovnih delavcih podeželskih vrtcev je bilo več (24,24 %) tistih, ki se glede tega niso 

znali opredeliti, medtem ko je bil ta delež pri strokovnih delavcih mestnih vrtcev nižji (5,00 

%). Pri strokovnih delavcih podeželskih vrtcev je bilo več (33,33 %) tistih, ki se niso 

strinjali s tem, da je ob prekoračitvah meja otroke vedno treba spraševati, zakaj so to storili, 

medtem ko je bil ta delež pri strokovnih delavcih mestnih vrtcev nižji (7,50 %). 
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7 ZAKLJUČEK 

 

 

Postavljanje mej sicer ni nikjer eksplicitno opredeljeno kot dejavnik prikritega kurikuluma, 

vendar ga lahko posredno povežemo s pravili, ki jih postavljamo otrokom, in prav tako z  

discipliniranjem otrok – slednja sta namreč opredeljena kot dejavnika prikritega 

kurikuluma. Ravno zato, ker se meje ne omenjajo med dejavniki prikritega kurikuluma, se 

nam je zdelo pomembno, da jim namenimo več pozornosti.  

Avtorji se strinjajo, da meje morajo biti. Pomembne so zato, ker otroke učijo sodelovanja 

in spoštovanja drugih, so sredstvo pozitivnega discipliniranja in kar je najpomembnejše – 

otrokom dajejo pomemben občutek varnosti.  

Če bi obstajal nek temeljni recept za postavljanje mej otrokom, bi – po mnenju avtorjev 

(Batistič Zorec, 2003; Rogge, 2004) – ta vodil v razumevanje postavljanja meja kot nečesa 

preprostega. Vzgojitelji bi tako brez poglobljenega premisleka postavljali meje, pri tem pa 

ne bi upoštevali, da je vsak otrok edinstven in da obstaja mnogotero različnih situacij in 

odnosov. Kljub temu pa lahko v strokovni literaturi najdemo nekaj usmeritev, ki 

vzgojiteljem pomagajo pri postavljanju in uveljavljanju mej. A. Kast Zahn (2009) je 

postavljanje mej predstavila kot proces, ki poteka večstopenjsko: 1. določitev pravil in 

poudarjanje dobrega kot izhodišče, 2. jasen govor, 3. besedam sledijo dejanja in 4. sklenitev 

dogovora. A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010) pravita, da pravila in meje otrokom 

lahko postavljamo tudi skozi učenje socialnih veščin, pri čemer navajata štiri metode: 1. 

navajanje, 2. seznanjanje in prepričevanje, 3. spodbujanje in 4. preprečevanje. »Ah, to je 

samo teorija. To v praksi ni mogoče,« pogosto slišimo v pogovorih z vzgojitelji. Res je, da 

se na prvi pogled mnoga priporočila o postavljanju mej zdijo neuresničljiva, še posebej ob 

upoštevanju velikega števila otrok v skupini, preobremenjenosti vzgojiteljev, pomanjkanju 

časa in prostora, pogosto pa tudi zaradi premalo dodatnega izobraževanja. Rogge (2004) je 

rekel, da vzgojna resničnost in pedagoško ravnanje nastajata v glavi – in to velja tudi za 

rešitve. Če že na začetku rečemo, da je nekaj samo teorija, to pomeni, da idejo že v osnovi 

zavrnemo, namesto da bi iskali ustvarjalne izjeme, ki bi delovale kljub vsem oteževalnim 

okoliščinam.  
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V vrtcu je treba postaviti preproste in jasne meje, ki morajo biti otrokom razumljive. Mej 

in pravil ne sme biti preveč, saj lahko to otroke zmede. Najpomembnejše pa je, da so 

postavljene meje zaključek skupnih razmišljanj, saj jih lahko otroci samo tako sprejmejo 

kot smiselne in jih upoštevajo. Meje in pravila, ki so postavljena brez otrokovega 

sodelovanja, postanejo zahteve, ki jih je mogoče uveljavljati le s prisilo.  

Kadar otrok prekorači mejo, po navadi ni vzrok v tem, ker bi nas želel jeziti ali spraviti v 

slabo voljo. Rogge (2004) na preizkušanje in prekoračitve meja gleda z razvojnega in 

funkcionalnega vidika. Ugotovili smo, da prekoračitve mej največkrat pomenijo željo otrok 

po spremembi, razširitvi mej. Meje namreč otrokom nekaj časa dajejo varnost, potem pa 

jih začnejo utesnjevati in pojavi se želja po pogledu onstran mej za novimi potmi in smermi. 

Pri tem je ključno, kot pravita A. Bizovičar in M. Krajnc (2009), da otroku dovolimo, da 

postavljeno mejo prestopi, saj se v nasprotnem primeru lahko vzgoja spremeni v dresuro. 

Pomembno pa je, da odrasli otroka v preizkušanju meja ustavi takrat, kadar je dosežena 

kritična točka (npr. je ogrožena otrokova varnost) in ga opozori na dogovore, pravila in 

sklepe. Otroci niso nebogljeni in le s preizkušanjem mej in ustvarjanjem nereda spoznavajo 

meje svojih trenutnih sposobnosti, se učijo reševanja problemov in prevzemajo 

odgovornost za svoje izbire.  

Takoj ko otrok mejo prekorači, se postavi vprašanje o (ne)smislu kazni. Mnenja avtorjev o 

kazni so si precej nasprotujoča. Na primer Rogge (2004) pravi, da postavljanje meja nima 

nobenega opravka s kaznovanjem, pri čemer kaznovanje povezuje z maščevanjem, 

oblastjo, pametnim govoričenjem in zlomom otrokove volje. Hauck (1988) namesto 

uporabe kazni svetuje metodo upoštevanja logičnih posledic. Nasprotno pa S. Cowley 

(2007) govori o učinkovitem kaznovanju, katerega namen je sankcioniranje določenega 

otrokovega vedenja v primeru, ko so izrabljene vse pozitivne metode. Ugotovili smo, da je 

(ne)strinjanje s kaznijo odvisno od tega, kako pojem kazni sploh razumemo, kakšna je 

vloga kazni v različnih vzgojnih konceptih in kakšen je naš pogled na otrokovo naravo.  

Pri postavljanju mej otrokom je zelo vloga vzgojitelja zelo pomembna. Poznavanje 

otrokovih razvojnih značilnosti predstavlja temeljni okvir za postavljanje ustreznih mej. 

Vzgojitelj lahko s pristno in jasno komunikacijo ter poslušanjem in upoštevanjem otroka 

zazna njegove želje, namene in različne potrebe in temu primerno postavlja meje. 

Vzgojitelj otroku predstavlja zgled, zato je pomembno, da meje, ki jih postavi otroku, tudi 
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sam upošteva. Mnogi avtorji se strinjajo, da na uspešnost pri uveljavljanju postavljenih 

meja najbolj vpliva doslednost. Pri tem pa je treba opozoriti, da pri doslednosti ne gre za 

to, da z vsemi otroki vselej ravnamo enako, ampak za to, da vselej skušamo upoštevati 

vzgojne cilje in presoditi pomen posameznih vzgojnih situacij. Otrok bo sprejel in 

upošteval meje, ki jih postavi tak vzgojitelj, ki zanj predstavlja avtoriteto. Na to, kako bo 

vzgojitelj postavljal meje otrokom, vpliva tudi njegova subjektivna teorija, to so vsa znanja, 

prepričanja, predstave in sheme, ki tvorijo podlago za ravnanje v konkretnih pedagoških 

situacijah. Ne nazadnje pa je pri postavljanju mej otrokom pomembno tudi sodelovanje 

vzgojitelja s starši, saj je najučinkovitejša le tista vzgoja, ki je s strani vseh čim bolj enotna.  

V empiričnem delu diplomskega dela smo z deskriptivnimi in kavzalno 

neeksperimentalnimi metodami znanstvenega raziskovanja odgovorili na raziskovalna 

vprašanja. Zanimalo nas je, ali strokovni delavci otrokom v vrtcu postavljajo meje, zakaj 

jih postavljajo in kaj vse vpliva na njihovo postavljanje. Prav tako smo želeli ugotoviti, s 

kakšnimi težavami se srečujejo pri postavljanju mej ter kako se odzivajo na otrokovo 

preizkušanje in prekoračitve mej. Ugotovili smo, da večina anketiranih strokovnih 

delavcev pojem meja razume kot skupne dogovore oziroma pravila, ki jih postavimo v 

sodelovanju z otroki, in kot razpon dopuščanja otrokovega vedenja do neke točke. Rezultati 

raziskave so pokazali, da vsi strokovni delavci postavljajo meje otrokom v vrtcu, in sicer 

največkrat v sodelovanju z otroki. Večina anketiranih strokovnih delavcev meni, da je 

postavljanje mej pomembno zato, ker meje pozneje prerastejo v vrednoto, ker z njimi 

vodijo in spodbujajo otroke in ker otrokom predstavljajo varnost. Rezultati raziskave 

kažejo, da večina strokovnih delavcev postavlja jasne meje in jih dosledno uveljavlja. Kot 

največjo težavo pri postavljanju mej strokovni delavci  izpostavljajo to, da se postavljanje 

mej pogosto razume kot nekaj samoumevnega, zato si želijo več izobraževanj na to temo. 

Med najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na postavljanje mej otrokom v vrtcu, 

prištevajo vzgojiteljevo doslednost pri uveljavljanju mej, komunikacijo vzgojitelja z otroki 

in zgled. Z raziskavo smo ugotovili, da so strokovni delavci pri kršenju mej in pravil bolj 

naklonjeni uporabi naravnih in logičnih posledic kot pa kazni.  
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9 PRILOGA 

 

Anketni vprašalnik za strokovne delavce 
 

Spoštovani,  

sem Jožica Frankovič, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 
svojem diplomskem delu z naslovom Postavljanje mej otrokom v vrtcu želim ugotoviti, ali 
postavljate meje otrokom v vrtcu, in če jih, kako jih postavljate in kaj vse vpliva na 
postavljanje mej.  
Ker lahko samo z vašimi odgovori dobim vpogled na postavljanje mej v realnem 
vrtčevskem okolju, Vas prosim, da rešite sledeči anketni vprašalnik. Vprašalnik je 
anonimen, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni samo za namene diplomske naloge, zato 
Vas prosim za iskrene odgovore.  
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

Lep pozdrav!                                                                                                     Jožica Frankovič 
   
1.  Kako si razlagate besedo MEJA, ki se pojavi v naslovu »Postavljanje mej otrokom  

     v vrtcu«? (Možnih je več odgovorov ali pa dopišite svojega.) 

a) Meja pomeni razpon dopuščanja otrokovega vedenja do neke točke (od-do). 
b) Meje so pravila, ki jih postavimo zaradi varnosti otrok. 
c) Meje so skupni dogovori oziroma pravila, ki jih postavimo v sodelovanju z otroki.  
d) Meja pomeni prepoved, opominjanje in stalni »ne«. 
e) Drugo: _______________________________________________________________ 
 
2.  Ali otrokom v svoji skupini postavljate meje, in če, kdo jih postavlja? (Obkrožite  
     ustrezen odgovor ali dopišite svojega.) 

a) Da, postavljamo jih strokovni delavci. 
b) Da, postavljamo jih strokovni delavci skupaj z otroki. 
c) Ne, meje postavljajo otroci sami. 
d) Drugo: _______________________________________________________________ 
 
3.  Meje postavljam zato, ... (Pri vsaki izjavi označite z znakom X v ustrezno okence,   
     koliko se z njo strinjate oz. ne strinjate.) 
 

 
  

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

Strinjam 

se 
Popolnoma 

se strinjam 

ker meje omogočajo enakost z 
drugimi. 
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da dosežem spoštovanje in 
avtoriteto. 

     

ker meje sčasoma prerastejo v 
vrednoto. 

     

da z njimi discipliniram otroke. 
 

     

da z njimi vodim in spodbujam 
otroke. 

     

da lahko izvajam stalen nadzor 
nad otroki. 

     

ker meje otrokom predstavljajo 
varnost. 

     

ker so otroci nebogljeni in jih 
želim obvarovati pred 
neuspehom in težavami. 

     

 

4.  Napišite najpomembnejše pravilo, ki se ga morajo držati otroci v vaši skupini. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
5.  Se vam zdi postavljanje mej oziroma pravil otrokom zahtevno opravilo?  
    (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

 
         a) DA                              b) NE 
     
    Utemeljite odgovor. Zakaj? (Odgovor zapišite na črto.) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
6.   S kakšnimi težavami se srečujete pri postavljanju mej oziroma pravil otrokom v  
      vaši skupini? (Možnih je več odgovorov ali pa dopišite svojega.) 

a) Postavljanje mej oz. pravil se zdi kot nekaj samoumevnega, želim si več izobraževanja  
    na to temo. 
b) Zaradi množičnosti različne literature o postavljanju mej oz. pravil težko ločim med   
    kvalitetno in nekvalitetno literaturo. 
c) Spoznanja o postavljanju mej oz. pravil, ki so zapisana v strokovni literaturi, je v praksi   
    težko uresničiti.  
d) Težko se odločim, katera pravila so nujno potrebna in katera ne. 
e) Otrokom včasih težko razložim, zakaj je potrebno določeno mejo oz. pravilo upoštevati. 
f)  Meje oz. pravila otrokom posredujem v obliki prepovedi (ne smeš). 
g) Otrokom težko razložim izjeme pri upoštevanju mej, kdaj določeno pravilo velja   
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    in kdaj ne (Npr. pravilo, da ne smemo udarjati drugih, ne velja, ko gre za samoobrambo.). 
h) Drugo: _______________________________________________________________ 
 
7.  Ocenite vpliv posameznih pojmov na postavljanje mej otrokom od 1 do 5. 
     (Z znakom X označite ustrezno okence ob posameznem dejavniku, pri čemer 1  
     pomeni, da ta dejavnik sploh ne vpliva na postavljanje mej, 5 pa da zelo veliko vpliva  
     na postavljanje mej.) 
 

 

8.  Prosim vas, da ocenite pogostost ravnanja spodaj navedenih trditev. 
    (Stopnjo pogostosti označite z znakom X v ustrezno okence.) 
 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno  

Otrokom omogočam soudeležbo pri 
postavljanju mej in pravil. 

     

Pravila in meje otrokom postavljam 
jasno in se jih dosledno držim. 

     

Pri postavljanju mej si pomagam s 
strokovno literaturo. 

     

Meje postavljam tako, kot se mi zdi 
smiselno. 

     

Pri posredovanju mej in pravil 
poudarjam tisto, česar otroci ne smejo 
početi. 

     

 
1 

Sploh ne vpliva 
2 3 4 

5 
Zelo veliko 

vpliva 

Poznavanje otrokovih 
razvojnih značilnosti 

     

Komunikacija 
 

     

Zgled 
 

     

Avtoriteta 
 

     

Vzgojni stili 
 

     

Doslednost 
 

     

Subjektivne teorije 
 

     

Sodelovanje s starši 
 

     



 

91 

 

Pri postavljanju mej uporabljam 
osebno govorico (»hočem«). 

     

Pri postavljanju mej sodelujem s 
starši. 

     

Počutim se dovolj kompetentno za 
postavljanje ustreznih mej in pravil 
otrokom. 

     

Otroci v vrtcu preizkušajo in kršijo 
postavljene meje in pravila. 

     

Otrokovemu neprimernemu vedenju 
sledi kazen. 

     

 

9.  Kaj od spodnjih trditev vam je pri skupini otrok, katerih ste vzgojitelj   
     najpomembnejše? (Obkrožite ustrezen odgovor ali dopišite svojega.) 

a) Da so otroci poslušni in vedno upoštevajo dana pravila in meje. 
b) Da v skupini sodelujemo in se dogovarjamo. 
c) Da otrokom pustim čim več svobode, da lahko počnejo kar želijo.  
d) Drugo: ___________________________________________________ 
 
10.  V spodnji tabeli je navedenih nekaj izjav o otrokovem preizkušaju in  
        prekoračitvah meja. (Pri vsaki izjavi označite z znakom X v ustrezno okence,   
        koliko se z njo strinjate oz. ne strinajte.) 
 
 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

Strinjam 

se 

Popolnoma 

se strinjam 

Prekoračitve mej so znak, da 
je otrok spoznavno in 
čustveno napredoval. 

     

Prekoračitve mej so znak, da 
je treba meje spremeniti. 

     

Prekoračitve mej kažejo na 
pomanjkanje pravil in meja 
pri vzgoji otrok.   

     

S preizkušanjem mej poskuša 
otrok preveriti zanesljivost 
postavljenih pravil, norm in 
vrednot. 

     

S prekoračitvijo mej želi 
otrok frustrirati vzgojitelja. 

     

S prekoračitvijo mej želi 
otrok izraziti svoje želje. 
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S prekoračitvijo mej želi 
otrok pritegniti pozornost 
odraslih.  

     

Otroku je potrebno dovoliti, 
da postavljene meje, ki ne 
ogrožajo zdravja in življenja, 
kdaj tudi prekorači. 

     

Otrok bo meje prekoračil, če 
pri uveljavljanu postavljenih 
meja ne bomo dosledni. 

     

Če otrok mejo prekorači, 
mora slediti kazen. 

     

Če otrok krši mejo, ki ne 
ogroža njegovega zdravja, 
življenja ali morale, je prav, 
da sam izkusi posledice 
neprimernega vedenja brez 
posredovanja vzgojitelja. 

     

Otrok bo mejo prekoračil, če 
ne bo imel možnosti 
sodelovati pri postavljanju 
mej in pravil v vrtcu. 

     

Otrok bo mejo prekoračil, če 
le-ta ne bo razložena dovolj 
jasno in nazorno. 

     

Ko otrok mejo prekorači, ga 
je potrebno vedno vprašati 
''zakaj'' je to storil. 

     

 

Prosim, da obkrožite ustrezen odgovor. 
 
SPOL 
 
a) Ženski                            b) Moški 
 
STAROST 
 
a) Do 25 let                        b) Od 26 do 45 let                        c) Nad 45 let 
 
ZAPOSLENI STE KOT:  
 

a) Vzgojitelj/-ica                b) Pomočnik/-ica vzgojitelja        c) Drugo:_______________ 

 
VRTEC SE NAHAJA      a) v mestu                                     b) na podeželju / na vasi.   
 
 

Hvala za sodelovanje! 


