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POVZETEK 

Samostojnost otroka je zelo pomembna za njegov zdrav razvoj, njegovo samozavest, 

dobro samopodobo in pozitivno identiteto. Le z razvojem samostojnosti v otrokovih 

zgodnjih letih otroštva lahko ta postane avtonomen, neodvisen, svoboden, uspešen 

in odgovoren posameznik s trdno osebnostjo. Starši imajo pri vzgoji za samostojnost 

velik pomen, zato morajo spodbujati samostojnost pri otroku že v zgodnjih letih. Šola 

ima veliko ciljev in priporočil delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema, zapisanih v 

Beli knjigi (1995 in 2011) in Zakonu o osnovni šoli (2006), ki so usmerjeni k razvoju 

samostojnosti pri otroku. V današnjem času opažamo, da otroci med odraščanjem ne 

postajajo tako samostojni, kot bi morali biti ob času vstopa v šolo, zato me je v 

raziskavi zanimala samostojnost prvošolcev. V raziskavo sem vključila 118 učence, ki 

so v šolskem letu 2016/2017 obiskovali 1. razred. Ugotavljala sem njihovo 

samostojnost na področju skrbi zase, šolskega dela doma, šolskega dela v šoli in pri 

družinskih opravilih. V raziskavo sem vključila tudi njihove starše in 19 učiteljic. 

Rezultati so pokazali, da učenci v prvem razredu pri skrbi zase in šolskem delu doma 

niso povsem samostojni, ampak so samostojni le včasih, včasih pa jim pri tem 

pomagajo starši. Pri šolskem delu v šoli so učenci prvega razreda povsem 

samostojni. Družinska dela učenci prvega razreda opravljajo le včasih in pri tem niso 

popolnoma samostojni, saj jim v veliki meri pomagajo starši. Preverila sem tudi 

razlike v samostojnosti prvošolcev med podeželjem in mestom ter ugotovila, da so 

učenci prvih razredov s podeželja nekoliko bolj samostojni kot učenci prvih razredov 

iz mesta. Iz dobljenih rezultatov sklepam, da so pogledi staršev in učiteljev za razvoj 

samostojnosti spodbudni, saj se večina staršev in učiteljev popolnoma strinja, da 

samostojnost otroka pomembno pripomore k njegovemu razvoju samozavesti. Učitelji 

se bolj kot starši strinjajo, da imajo starši ključno vlogo pri razvoju samostojnosti 

otroka. Tako starši kot učitelji se strinjajo, da ima širše družinsko okolje pri razvoju 

samostojnosti otroka pomembno vlogo. S trditvijo, da ima šola ključno vlogo pri 

razvoju samostojnosti otroka, se starši strinjajo, med tem ko učitelji vlogi šole pri 

razvoju samostojnosti otroka ne dajejo velikega pomena. S trditvijo, da je za učenje 

samostojnosti otroka potrebno vključevati v družinska opravila, se učitelji bolj strinjajo 

kot starši, oboji pa so mnenja, da morajo biti otroci pri oblačenju/slačenju, 

obuvanju/sezuvanju, hranjenju in izbiri prijateljev samostojni že v vrtcu, pri umivanju 

zob, tuširanju, izbiri oblačil in času za spanje pa v 1. ali 2. razredu. 

 

Ključne besede: Samostojnost, prvošolci, starši, učitelji, razvoj otroka, šola. 

  



 
 

ABSTRACT 

The independence of a child is very important for their healthy development, their 

self-confidence, good self-image and positive identity. It is only with the development 

of independence in a child’s early age that they can become an autonomous, 

independent, free, successful and responsible person with a firm personality. Parents 

are very important for child’s independence, so they have to be the first who 

encourage their child to develop independence. When child go to school, teachers 

are also of great importance. They can do a lot for a child’s independence if this was 

not developed in the family earlier on. School has many aims and recommendations 

about educational system written in Bela knjiga (1995 and 2011), and in Zakon o 

osnovni šoli (2006), which are oriented towards developing the independence of 

children. Nowadays it is noticeable that children are not independent enough when 

they enter school. This was the reason why I was interested in the research of 

children’s independence. In this research 118 pupils, who went to the first class in the 

school year 2016/2017, were included. The independence of first-grade pupils in 

school work at school, in school work at home, in taking care of themselves and in 

household chores was studied. Additionally, pupil’s parents and 19 teachers were 

included in the research. The results have shown that first-grade pupils are not 

entirely independent in taking care of themselves and in school work at home. They 

are independent just occasionally, whereas parents often help them. In school work 

at school, first-grade pupils are entirely independent. But on the other hand, when 

doing household chores, children are not always independent. Differences in 

independence of first grade pupils between those living in the countryside and those 

living in cities have also been checked. It has been found that pupils in the 

countryside are somewhat more independent than pupils in cities. From the results of 

the research it can be concluded that parents’ and teachers’ views about the 

development of children’s independence are encouraging, because most of the 

parents and teachers completely agree that independence has a significant impact 

on the child’s development of self-confidence. Teachers agree more than parents 

that parents have a vital role in the development of a child’s independence. Both 

teachers and parents agree that the family has an important role in the development 

of a child’s independence. Parents agree with the statement that school has a major 

role in the development of a child’s independence, while teachers do not credit 

school with much importance. Teachers agree more than parents that for learning 

independence, children must be involved in household chores. However, both 

believe that with dressing up, putting on shoes, feeding themselves and choosing 

their friends, children have to be independent already in kindergarten. Parents and 

teachers think that children have to be independent in first or second grade when it 

comes to washing their teeth, showering, choosing their clothes and time to go to 

sleep. 

Keywords: Independence, first-grade pupils, parents, teachers, child development, 
school.  
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UVOD 

Samostojnost otroka je zelo pomembna za njegov razvoj, saj z razvijanjem 

samostojnosti pridobiva tudi nove spretnosti in izkušnje, neodvisnost, samozavest, 

svobodo in odgovornost. Ko otrok sam skrbi zase in opravlja določene naloge 

samostojno, se počuti uspešnega, s tem pa se mu viša tudi samozavest, ki je zelo 

pomembna za razvoj njegove osebnosti (Häberli-Nef, 1996; Zalokar Divjak, 1998). 

Otrok z razvijanjem samostojnosti postaja tudi vse bolj svoboden in odgovoren – ko 

se sam obleče, se sam hrani, sam izbira igre in samostojno opravlja določene 

naloge, se sam odloči in izbere, kako bo dosegel svoj cilj (Häberli-Nef, 1996; Sears in 

Sears, 2002). Razvoj samostojnosti se mora nujno pričeti v zgodnjih letih otroštva, ko 

se v otroku pojavi potreba po neodvisnosti. Če otrok ne razvije samostojnosti v 

obdobju med drugim in šestim letom starosti, ki je najpomembnejše za razvoj 

samostojnosti in samokontrole, lahko ostane odvisen od drugih, nikoli ne postane 

popolnoma samostojen in odgovoren, s tem pa tudi ne uspešen in svoboden v 

življenju (Bluestein, 1998; Juul, 2009; Peček Čuk in Lesar, 2009). Samostojnost je 

dana le kot možnost (genetske osnove) in je odvisna od okolja in lastne aktivnosti 

otroka. Otrok sicer sam začne izražati neodvisnost, vendar so pri tem ključnega 

pomena starši in kasneje vzgojitelji ter učitelji, ki morajo samostojnost spodbujati, 

kajti brez njih se sama od sebe ne bo ustrezno razvila (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009). Tudi eden od ciljev vzgoje je navajanje otroka na samostojnost in 

osamosvajanje od vzgojiteljev ter ustvarjanje novih avtonomnih odnosov z ljudmi 

(Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Danes veliko otrok ni samostojnih, saj po mnenju različnih avtorjev poljudno 

strokovne literature (Jenner, 2012; Juul, 2009; Juul, 2008; Juhant in Levc, 2011; 

Taylor, 2010) starši ne spodbujajo razvoja samostojnosti že v zgodnjih letih. Nekateri 

starši menijo, da morajo otrokom uresničiti vse želje in ne znajo reči »ne«. Veliko jih 

naredi različna opravila namesto otrok, čeprav bi jih zmogli že sami, s tem pa jih ne 

navajajo na samostojno skrb za sebe in na samostojno odločanje. Spet drugi, 

predvsem mame, se bojijo, da bodo otroka »izgubile«, če se bo osamosvojil (Bowlby, 

1956; Juul, 2009; Juul, 2008;  Juhant in Levc, 2011). Kot kažejo raziskave (Klein, 

Graesch in Izquierdo, 2009) otroci niso dovolj samostojni in ne opravljajo različnih 

opravil, ki so nujna za razvoj samostojnosti. Te raziskave so bile narejene v Ameriki, 

a predvidevam, da je podobno stanje tudi pri nas, v Sloveniji. Med opazovanjem 

otrok pri obvezni praksi v šoli in v vsakdanjem življenju sem opazila nesamostojnost 

današnjih otrok. V raziskavi sem zato poskušala ugotoviti, kako samostojni so 

slovenski prvošolci. Zanimala me je samostojnost učencev na področju šolskega dela 

doma, šolskega dela v šoli in skrbi zase. Poleg tega so me zanimala tudi stališča 

oziroma pogledi staršev in učiteljev na samostojnost otrok. Prav oni so namreč 

pomembni, da pri otroku razvijajo samostojnost. Predvidevala sem, da če imajo starši 

in učitelji pozitivne poglede na samostojnost, potemtakem tudi spodbujajo 

samostojnost pri otrocih oziroma učencih. 
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I TEORETIČNI DEL  

 

1 OPREDELITEV SAMOSTOJNOSTI 

Samostojnost je lastna aktivnost otroka in je zelo pomembna za njegov razvoj, 

samozavest in nadaljnje življenje. Je z vzgojo sprožena aktivnost in je odvisna od 

okolja – najprej od družine, staršev in kasneje vzgojiteljev ter učiteljev v šoli (Peček 

Čuk in Lesar, 2009). 

Vzgoja otroka je kompleksna in ima več ciljev, vključno z vzgojo za samostojnost, če 

želimo, da bo otrok oblikoval pozitivno lastno identiteto in se razvil v neodvisno, 

odgovorno, svobodno in samozavestno osebo (Zalokar Divjak, 1998). Cilj vzgoje je 

tako v domačem okolju kot tudi v vrtcu in šoli, da otroke pripravljamo in navajamo na 

njihovo samostojnost. »Cilj vzgoje je nenazadnje osamosvajanje od vzgojiteljev, 

ustvarjanje novih avtonomnih odnosov do ljudi« (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 30). 

Tudi Sears in M. Sears (2002, str. 201) navajata nasvet za starše: »Končni cilj vseh 

prizadevanj, ki jih namenjamo vzgoji, je omogočiti otrokom, da bi živeli brez nas.« 

Tako ima samostojnost v otrokovem razvoju pomembno vlogo. Otrok mora postati 

samostojen, da se lahko nauči misliti in delovati sam (Häberli-Nef, 1996). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je samostojna oseba opredeljena kot 

ta: »… 1. ki dela, ravna po lastni presoji, brez vpliva, spodbude drugega: biti odločen 

in samostojen človek … 2. v povedni rabi sposoben skrbeti sam zase, se preživljati 

sam, brez pomoči drugega, zlasti staršev: trije otroci so že samostojni … 3. ki pri 

svojem delu, dejavnosti odloča sam, ne da bi moral upoštevati voljo, zahteve 

drugega … 4. ki gospodarsko, politično ni vezan na drugega … 5. ki je že sam zase 

celota, ki ni del česa drugega …« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000).  

Pri tem sta na samostojnost otroka vezana predvsem prva dva pomena. 

Kot sinonim za samostojnost se uporablja tudi izraz lastna aktivnost. S tem izrazom 

ne razumemo aktivnosti le kot možnost delovanja, ampak gre tudi za aktivnost, s 

katero lahko posameznik razvija samega sebe in izbira ter usmerja svoje delovanje. 

To pomeni, da posameznik zmore samostojno dejavnost, zna izbirati in se lahko 

samostojno odziva na spodbude in izzive iz okolja. Seveda pa lastno aktivnost 

sooblikujejo genetski in zunanji življenjski pogoji. Lastna aktivnost oz. samostojnost je 

z vzgojo sprožena aktivnost, saj je dana le kot možnost (prek genetskega vpliva), 

kakšni bosta njena vsebina in oblika, pa je odvisno od okolja, v katerem se 

posameznik razvija. Kljub temu pa otroci z lastno aktivnostjo sooblikujejo svoj razvoj, 

saj tudi sami ustvarjajo svoje okolje in vplivajo na to, kako se bodo nanje odzivali 

drugi (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Osebna odgovornost je odgovornost za lastno življenje – do svojega telesnega, 

psihičnega, duševnega in duhovnega zdravja in razvoja (Juul, 2008). Osebna 

odgovornost je tudi odgovornost za svojo integriteto, ravnanje in bolj ali manj 
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pomembne življenjske odločitve, ki iz tega sledijo. Da je posameznik osebno 

odgovoren torej pomeni, da lahko samostojno odloča o svojem življenju, ne pa da se 

podreja pričakovanjem drugih oz. da ni odvisen od družbenih in kulturnih konvencij 

(Juul in Jensen, 2009). Juul in H. Jensen (2009) pa opredelita tudi notranjo 

odgovornost – odgovornost, ki jo ima vsak človek zase, za svoje potrebe, meje, 

občutke in cilje (Juul in Jensen, 2009). 

Samostojen človek je tudi odgovoren. To pomeni, da se je sposoben zanesti nase in 

lahko skrbi sam zase ter da si zaupa v tolikšni meri, da se lahko odloča sam, ne da bi 

mu drugi morali ves čas dajati navodila (Sears in Sears, 2002). 

Osebna in notranja odgovornost sta nasprotje poslušnosti. Pomenita, da je 

posameznik samostojen, zna skrbeti zase in se zna samostojno odločati, ne da bi 

poslušal le druge, kako naj ravna (Juul in Jensen, 2009). 

Razvoj samostojnosti je poudarjal tudi Erikson, ki je obdobje otroka med osemnajstim 

mesecem in tretjim letom starosti označil z opozicijo samostojnosti nasproti sramu in 

dvomu. To je obdobje, v katerem otrok preide od zunanjega nadzora k samonadzoru 

in ko otrok razvije občutek zaupanja do sveta in se v njem začne prebujati občutek 

samozavedanja. Takrat začne sodbe staršev nadomeščati z lastnimi sodbami. 

Erikson je poudarjal, da je pomemben korak k samostojnosti že privajanje na 

stranišče. Pa tudi razvoj govora pripomore k samostojnosti, saj lahko otrok tako 

izraža svoje želje, občutke ipd. in tako postaja samostojnejši, saj lahko vpliva na svet 

okoli sebe (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003).  

Samostojnost lahko razdelimo na dva vidika. Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) 

govorita o: 

 samostojnosti pri skrbi za samega sebe (opravljanje potrebe, hranjenje, 

oblačenje), 

 samostojnosti v odločanju (da otroci niso več sugestibilni; znaki samostojnosti 

se pojavijo s trmo; otroku moramo pustiti soodločati). 

 

Prav tako ta dva vidika navajata tudi Sears in M. Sears (2002) in pravita, da je človek 

samostojen, ko: 

 »se je sposoben zanesti nase in lahko skrbi sam zase, 

 si tako zaupa, da se lahko odloča, ne da bi mu drugi morali ves čas dajati 

navodila.« (str. 201). 

 

Otrok, ki je samostojen, je tudi svoboden. Prvi korak k svobodi je ta, da se otrok 

postavi pokonci in shodi. Ko se otrok lahko sam odloča, sam skrbi zase in 

samostojno počne različne stvari, s tem postaja svoboden in neodvisen od odraslih. 

Seveda pa se mora pri tem razviti tudi otrokova osebnost. Če želijo odrasli spodbujati 

otrokovo osebnost, morajo brezpogojno podpirati in priznati njegove lastnosti in 

samostojnost (Häberli-Nef, 1996).  
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U. Häberli-Nef (1996) je navedla, da iz samostojnosti v pravem pomenu besede 

nastanejo naslednje izpeljanke: sam, stati sam, obstati, nastopiti, prestajati, 

samobitnost, samospoznanje, samozavest, samozaupanje. 

 

1.1 Pomembnost razvoja samostojnosti pri otroku 

Cilj vzgoje je osamosvajanje od vzgojiteljev in ustvarjanje novih avtonomnih odnosov 

z ljudmi. V procesu osamosvajanja posameznik razvija tudi svojo individualnost oz. 

personalizacijo, za kar je samostojnost posameznika zelo pomembna. V nasprotnem 

primeru otrok ostane odvisen od drugih, pri odločanju in delovanju vedno potrebuje 

potrditev, je pasiven, to pa onemogoča razvoj posameznikove avtonomne morale. 

Posameznik ne more postati samostojen, če se samostojnost ne razvija že v 

otroštvu – med razvojem osebnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

Otrok, ki je samostojen, je tudi samozavesten in prepričan, da je sposoben sam 

poskrbeti zase. Počuti se svobodnega, da lahko življenje doživi v njegovi polnosti in 

se lahko uči iz svojih številnih spoznanj in izkušenj. Značilnosti, po katerih lahko 

prepoznamo samostojnega, neodvisnega otroka, so (Taylor, 2010): 

– otrok je motiviran, ker mu je dovoljeno najti njegove lastne razloge in načine 

za doseganje ciljev in opravljanje nalog; 

– otrok ima priložnost in navodila za raziskovanje aktivnosti po lastni izbiri; 

– starši samostojnih otrok so ustrezno in zmerno uporabljali zunanje nagrade; 

– starši imajo sodelujoče in ne nadzorovalno razmerje z otroki, v katerem starši 

otrokove ideje in želje premislijo in spodbujajo; 

– samostojen otrok je dober v odločanju, ker mu je bilo dovoljeno razmisliti o 

različnih možnostih in je s podporo in vodstvom svojih staršev sprejemal svoje 

odločitve.  

Ob razvijanju samostojnosti se pri otroku razvijajo tudi druge sposobnosti in 

spretnosti. Samostojnost otroka močno vpliva na razvoj osebnosti. S tem ko otrok 

občuti, da nekaj zmore sam, to vpliva na njegovo samozavest, ki je zelo pomembna 

za razvoj osebnosti. S samostojnostjo postaja tudi vse bolj svoboden. Ko samostojno 

opravlja določene naloge, pridobiva nove spretnosti in sposobnosti, te pa mu 

omogočajo nabiranje novih izkušenj, napredovanje v razvoju in postopno 

pridobivanje neodvisnosti in svobode (Häberli-Nef, 1996). Poleg svobode otrok ob 

samostojnem opravljanju nalog pridobi voljo za naslednje naloge in opravila. S tem 

mu pomagamo višati tudi samozavest. Ko otrok samostojno opravi določene naloge 

ali samostojno poskrbi zase, se s tem počuti uspešnega in njegova samozavest 

raste, začne zaupati vase. S tem  omogočimo, da bo postal močan in trden za 

življenje. Pri tem se pri otroku oblikuje tudi pozitivna identiteta (Zalokar Divjak, 1998). 

Samostojno opravljanje določenih nalog otroku ne da le občutka neodvisnosti, ampak 

tudi samozaupanje. Brez samozaupanja bi komaj vzdržali življenje, saj lahko le s 

samozaupanjem živimo smiselno in osrečujoče (Häberli-Nef, 1996). Poleg naštetega 

pa lahko otrok, ki je samostojen, postane tudi odgovoren. Ko se otrok sam obleče, pri 

jedi sam uporablja vilice in nož ter samostojno opravlja določene naloge, se sam 
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odloči in sam izbere, kako bo dosegel svoj cilj. S tem se uči tudi odgovornosti (Zadel, 

2013). Ko se otrok uči samostojno opravljati nove naloge in spretnosti, mu včasih ne 

uspe, ga ob tem učimo, da poskusi znova. Na podlagi poskusov in napak se otrok 

nauči, da ima nepremišljeno dejanje posledice in da mora sam poskrbeti, da se bo 

negativnim posledicam izognil. S tem se uči odgovornega vedenja. Tako se otrok z 

učenjem samostojnosti uči tudi odgovornosti (Sears in Sears, 2002). 

 

 

2 ZAČETKI SAMOSTOJNOSTI PRI OTROKU 

Razvoj otroka poteka po razvojnih stopnjah (obdobjih), po katerih lahko razberemo, 

kaj lahko otrok v določenem obdobju zna, zmore, razume ali osvoji. Govorimo o 

telesnem, gibalnem, spoznavnem, govornem, čustvenem, osebnostnem in socialnem 

(psihosocialnem) razvoju. Razvoj je odvisen od interakcije posameznikove genetske 

konstrukcije in okolja, v katerem živi. Vendar pa posameznik z lastno aktivnostjo tudi 

sam ustvarja svoje okolje, izbira in usmerja svoje delovanje ter vpliva na to, kako se 

bodo drugi odzivali nanj, s tem pa sooblikuje svoj razvoj. Bolj kot je samostojen, bolj 

intenzivno sooblikuje svoj razvoj (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

Otrok potrebo po samostojnosti izraža že v letih malčka, vendar so najprej, še preden 

se lahko razvije potreba po samostojnosti, ključnega pomena telesni (gibalni), 

spoznavni, govorni in čustveno-osebnostni razvoj. Preden lahko razvije željo po 

samostojnosti, mora najprej znati hoditi, govoriti, razvito mora imeti grobo in fino 

motoriko ter določena čustva, zaznavati itn. Malčku mora biološki razvoj dopuščati 

samostojno opravljanje dejavnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Prikaz otrokovega psihosocialnega in moralnega razvoja najbolje prikažeta 

Eriksonova teorija psihosocialnega razvoja in teorija objektnih odnosov. V obeh 

teorijah se bom osredinila na področje razvoja samostojnosti.  

 

2.1 Eriksonova teorija psihosocialnega razvoja 

Erikson govori o načinih delovanja ega, ki so specifični glede na stopnjo razvoja. Na 

vsaki stopnji posameznik vstopa v interakcijo z ljudmi, ki zadovoljujejo njegove 

potrebe in po drugi strani postavljajo svoje zahteve. Gre za interakcijo delovanja 

posameznika na okolje in tega okolja nanj. Pri tem pa nastane konflikt ali 

psihosocialna kriza, do katere pride na vseh osmih razvojnih stopnjah (Erikson, 1959, 

v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

Na prvi razvojni stopnji, v prvem letu življenja, posameznik sprejema. Pride do 

konflikta med dojenčkovim sprejemanjem in odzivi njegovih skrbnikov, pri dajanju. 

Tako se ustvari psihosocialna kriza zaupanje/nezaupanje. Da se napetost ugodno 
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razreši, mora dojenček čutiti doslednost in zanesljivost v skrbnikovem dajanju ter 

zmožnost predvidevanja skrbnikovega vedenja. Če skrbnik torej dosledno, zanesljivo 

in napovedljivo zadovolji potrebe in zagotavlja stvari, ki jih otrok potrebuje, potem 

otrok razvije spoznanje temeljnega zaupanja. V nasprotnem primeru, ko skrbnik ni 

predvidljiv in pretežno ne zadovoljuje otrokovih potreb, dojenček razvije nezaupanje 

vanj in v okolje nasploh (Erikson, 1959, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Na drugi razvojni stopnji, v drugem in tretjem letu malčkove starosti, postane temeljni 

način delovanja ega zadrževanje in odstranjevanje. Stvari in dejavnosti zavračajo in 

zadržujejo, ko to želijo. Skrbniki seveda ta dejanja omejujejo skladno s socialnimi 

normami. Tako pride do konflikta med avtonomnostjo ter sramom in dvomom. 

»Malčku biološki razvoj dopušča samostojno opravljanje dejavnosti, družba pa 

predenj postavlja svoja pričakovanja in omejitve« (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009, str. 33).  

Na podlagi malčkovih spoznanj, da stvari ne more obvladati tako, kot želi, da 

potrebuje pomoč in da ga lahko drugi usmerjajo in nadzorujejo, začne dvomiti vase. 

Odrasli morajo pri tem malčka naučiti prilagajati se socialnim normam, ne da pri tem 

zavirajo njegovo avtonomnost. Tako bo malček razvil novo osrednjo moč ega – voljo. 

Volja pri malčku predstavlja odločnost pri preizkušanju lastne izbire in spoštovanju 

omejitev ter nadzor nad lastnimi impulzi (Erikson, 1959, v Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009). Razvoj avtonomije oz. samostojnosti se začne že pri drugem letu 

starosti. Takoj, ko je otrok biološko dovolj razvit (gibalno, govorno, čustveno …), se 

pojavi želja po samonadzoru. Otroci začnejo izražati svoje želje, želijo sami izvajati 

določene dejavnosti, lahko bolj vplivajo na svet okoli sebe in postajajo samostojnejši. 

Temu obdobju rečemo tudi obdobje »strašnih dvoletnikov«. Otrok čuti potrebo po 

samostojnosti in želi preveriti novo predstavo o sebi, ki mu pravi, da je samostojen. V 

tem obdobju začnejo preizkušati nove spretnosti, sposobnosti in ideje. Želijo sami 

odločati, zato se pogosto pojavi negativizem, ko se želijo z odgovarjanjem z besedo 

»ne!« upirati avtoriteti. Negativizem se pojavi pri vseh otrocih od drugega do tretjega 

leta starosti, do šestega leta pa počasi pojenja. Starši morajo to obdobje sprejeti kot 

normalno, zdravo prizadevanje za samostojnost in otroku pomagati pri učenju 

samonadzorovanja, saj tako prispevajo k njegovemu občutku sposobnosti in razvoju 

samostojnosti (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003).  

Sledijo še ostale razvojne stopnje, ki veljajo za starostne skupine otrok, ki jih ne 

zajemam v raziskavi, zato jih le omenim: iniciativnost/krivda, marljivost/manjvrednost, 

identiteta/identitetna zmeda, intimnost/izolacija, generativnost/stagnacija in 

integracija/obup (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 
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2.2 Teorija objektnih odnosov 

Po teoriji objektnih odnosov otrok v interakciji z okoljem gradi svoj notranji psihični 

aparat – svojo strukturo osebnosti. Gre za interakcijo med otrokom in pomembnimi 

Drugimi (mati, oče, vzgojitelji, učitelji, lahko tudi domišljijski lik). Pri vzpostavljanju teh 

odnosov otroka vodita dve nasprotujoči si težnji: težnja po odvisnosti od nekoga, ki  

daje hrano, toplino, varnost, in težnja po samostojnosti, ustvarjalnosti in svobodi 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

Razvoj poteka po obdobjih in prvo obdobje je simbioza ali zrcalni stadij. Tukaj gre za 

simbiozo med materjo in otrokom in traja prvih nekaj mesecev. Otrok in pomembni 

Drugi (mati) sta eno. Otrok materi dodeli brezpogojno avtoriteto in ji je popolnoma 

podrejen. Prve predstave o sebi si otrok začne graditi skozi materine oči (Kroflič, 

1999). Gre za psihično stanje otroka, ko še ne loči med jaz in ne jaz, ko še ne 

doživlja matere kot celoto. Mati predstavlja ščit med otrokom in okoljem. Tovrstna 

čustvena vez je za otroka življenjskega pomena (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009). Od šestega do osmega meseca otrok že začne doživljati mater kot celoto. Že 

začne ločevati mater od drugih. Pride do osemmesečne bojazni, ko otrok začne 

ločevati med sabo in materjo in ugotavlja, da se mama lahko oddalji (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009). V tem obdobju lahko pride do vampirske ljubezni. Do tega 

pride, če želijo mame na silo ohraniti simbiozo. To se zgodi predvsem takrat, ko se 

mame bojijo, da bodo izgubile otroke oz. da njihov otrok ne bo več navezan nanje. 

Namesto da bi prišlo do separacije, mame pogosto podkupujejo otroke ali pa so 

pretirano popustljive, kar pa samo še poglobi simbiotsko zvezo (Kroflič, 1999).  

Normalen otrokov razvoj pa teži k postopnemu osamosvajanju in k iskanju lastne 

identitete. Okoli enega leta se otrok začne navezovati tudi na ostale člane družine, 

vse do treh let pa se bori s konfliktom med željo po odvisnosti in željo po 

samostojnosti, s čimer simbioza postopoma razpada. Tako naj bi simbioza pri treh 

letih prešla v normalno čustveno navezanost, kar imenujemo proces individualizacije. 

Takrat otrok postane individuum – razvije lastni psihični aparat in se zaveda samega 

sebe kot posameznika. To še ne pomeni, da je popolnoma samostojen, vendar ni več 

del drugega – M. Mahler temu pravi »psihološko rojstvo« (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009; Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003).  

Otrok je v simbiozi tesno povezan z mamo. Da bi pridobil materino ljubezen, se je 

pripravljen podrediti njeni zahtevi. Imitira, posnema mamo (Drugega), ni on sam, 

ampak živi preko drugega. Sprejema mamine želje za svoje in ne izraža svojih. V tem 

obdobju gre za imaginarno identifikacijo, ki traja vse do Ojdipovega kompleksa. V 

obdobju imaginarne identifikacije je otrok popolnoma podrejen, odvisen od mame. 

Edina rešitev, da se »osvobodi« popolne podrejenosti, je nastop neke tretje osebe, ki 

je navadno oče. S tem nastopi obdobje Ojdipovega kompleksa, ki po navadi nastopi 

pri četrtem ali petem letu starosti. Otrok preide v življenjski trikotnik med materjo in 

očetom, kar privede do Ojdipovega konflikta. Otrok je v konfliktu z očetom, saj je on 

tisti, ki moti otrokovo razmerje z materjo in ga dojema kot tekmeca za materino 
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ljubezen. Kot drugo pa oče, če so odnosi dobri, otroku predstavlja vzor, je glasnik 

racionalnega sveta pravil, zahtev, zakonov in izvor identifikacijskega procesa, kar 

pomeni, da želi imeti tudi očeta zase. Otrok se očeta, njegovih zahtev in omejitev 

lahko reši le tako, da se z njim simbolno identificira – se poosebi z moralnimi načeli in 

zahtevami, ki jih pooseblja oče ter sprejme njegove vrednote in norme zase. Tako 

nosi svojega očeta simbolično v sebi, saj je on tisti, ki kaznuje in nagrajuje. Oče je 

tako nosilec avtoritete. Z razrešitvijo Ojdipovega kompleksa otrok ni več popolnoma 

odvisen od mame. Nova oblika avtoritarne navezanosti na očeta zagotavlja 

vzpostavitev posameznikove subjektivitete in moralne avtonomije – svobodne 

osebnosti (Kroflič, 1999; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Peček Čuk in Lesar, 

2009). Iz tega lahko vidimo, da je za razvoj otrokove samostojnosti zelo pomembno, 

da preko simbolne identifikacije sprejme moralna načela in norme, saj se le tako 

lahko moralno osamosvoji.  

V primeru da do simbolne identifikacije ne pride, da takih likov tretje osebe 

(avtoritete) v otrokovem življenju ni ali da želijo mame nasilno ohraniti simbiozo z 

otrokom in tako ohranjati njihovo nesamostojnost, otroci postanejo patološki narcisi. 

V tem primeru se posameznik ne more osamosvojiti, saj je popolnoma odvisen od 

naklonjenosti »Drugega«, kdorkoli že to je v njegovem nadaljnjem življenju. Svoboda 

takega posameznika je le iluzija, saj je odvisen od pohval in priznanj, katerih 

posledice so depresije kljub njegovemu morda uspešnemu prilagajanju družbenemu 

okolju (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

 

V obeh teorijah lahko vidimo, da je razvoj samostojnosti pri otroku zelo pomemben, 

saj le tako lahko oblikuje lastno voljo in svobodno osebnost ter se razvije v 

avtonomno osebo. Opazimo, da sam razvoj teži k razvijanju samostojnosti otroka, 

zato otrok okoli dveh let začne izražati željo po samostojnosti. Če do razvoja 

samostojnosti ne pride v zgodnjih letih otroštva, posameznik nikoli ne bo mogel 

razviti popolne samostojnosti in bo postal odvisen od drugih. Postane »patološki 

narcis«, čigar svoboda in samostojnost je le iluzija, saj nenehno potrebuje potrditve in 

pohvale, kar pa lahko vodi tudi v depresijo. Obe teoriji težita k uspešnemu razvoju 

samostojnosti, pomembno pa je, da starši spodbujajo samostojnost in otrokom 

pomagajo pri razvoju samonadzora, saj na razvoj vplivajo tudi spodbude v družini in 

širšem socialnem okolju.  

 

2.3 Vpliv okolja na razvoj 

Dojenček ima dane določene predispozicije za svoj razvoj, ki pa se ne morejo 

realizirati brez spodbud iz okolja. Posameznikova osebnost se ne more razviti zunaj 

družbe, zato jo za svoj razvoj nujno potrebuje. Otrokove lastnosti, ki jih je podedoval, 

se ne morejo razviti same od sebe, ampak so za to potrebne spodbude in vplivi iz 

okolja, v katerem otrok živi. Tako je okolje spodbudni in oblikovni dejavnik 

posameznikovega razvoja. Posameznik namreč razvije le tiste sposobnosti, ki so v 
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določenem okolju zaželene in cenjene, druge sposobnosti in potenciale pa zaradi 

premalo spodbujanja opusti in zanemari (Peček Čuk in Lesar, 2009). Razvoj otroka 

sicer teži k samostojnosti, a če spodbud za samostojnost v družini in kasneje v 

širšem socialnem okolju (vzgojitelji, učitelji) ni ali pa jih ni ob pravem času, se 

samostojnost pri otroku stežka razvije oz. se ne razvije v polnosti (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2009). 

Otrok za razvoj sposobnosti potrebuje dobro starševsko vodstvo, za to pa starši 

potrebujejo avtoriteto in morajo znati reči tudi ne (Juul, 2009).   

Družina oz. starši in kasneje vzgojitelji ter učitelji lahko z vzgojo spodbujajo različne 

sposobnosti in vplivajo na razvoj otroka ter tako tudi na razvoj samostojnosti. Z 

vzgojo lahko vplivamo na otroka, spodbujamo njegove sposobnosti, razvijamo 

njegovo individualnost, avtonomijo, ga učimo pravil in vrednot ter moralnega 

razsojanja. Že sam cilj vzgoje je, da otroke pripravljamo in navajamo na njihovo 

samostojnost, da se bodo osamosvojili od vzgojiteljev in ustvarili nove avtonomne 

odnose do ljudi (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

 

 

3 ZMOŽNOST OTROK V RAZLIČNIH STAROSTNIH 

OBDOBJIH 

V priročnikih, namenjenih staršem, zasledimo, da je otrok lahko že zgodaj 

samostojen na treh področjih svojega življenja: na področju svojih čutov (kaj je 

okusno, kaj ni, kaj diši …), svojih čustev (na primer pri občutenju sreče, ljubezni, 

prijateljstva …) in na področju svojih potreb (na primer v povezavi z lakoto, žejo, 

potrebo po spancu, bližini, odmaknjenosti in podobno). Pozneje je lahko samostojen 

tudi pri dejavnostih v prostem času, pri šolskem delu, pri izbiri oblačil in zunanje 

podobe ter na področju verskega udejstvovanja (Juul, 2008). 

Najprej se pri otroku razvija samostojnost na področju skrbi za samega sebe (sam je, 

drži žlico, pije, se poskuša obleči, sleči itd.), z razvojem pa otroci postajajo 

samostojnejši tudi pri odločanju. Pri četrtem letu starosti nastopi avtonomna stopnja, 

ko otroci že razlikujejo med različnimi vrstami socialnih pravil, in sicer med tistimi z 

moralnega, konvencionalnega in osebnega področja. Otroci pri teh letih se sami raje 

odločajo o osebnih področjih (kaj bodo oblekli, jedli, s kom se bodo igrali …), med 

tem ko o konvencionalnem in moralnem področju še odločajo starši (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009).  

 

V nadaljevanju je izpostavljena samostojnost pri skrbi zase in domačih opravilih.  

Otrok pri skrbi zase potrebuje najprej veliko pomoči in spodbude odraslih, zato na 

začetku ne moremo reči, da opravi določene naloge popolnoma samostojno, vendar 

pa se že v zgodnjih letih začne truditi pridobiti vse več samostojnosti pri različnih 

opravilih. Otroci prav tako še ne znajo sami presoditi svojih sposobnosti, seveda pa 
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hočejo vedno več kot zmorejo, saj je to edina možnost za napredek. Pri tem so zelo 

pomembni starši, ki jim lahko z dopuščanjem samostojnosti omogočijo ta napredek 

(Juul, 2009). Upoštevati moramo tudi, da otroci zaradi individualnih razlik v razvoju 

ne napredujejo enako hitro, zato lahko starostna obdobja jemljemo le okvirno 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Kaj lahko otrok po starostnih obdobjih naredi samostojno? 

Med 13 in 18 meseci malček: 

– sezuje čevlje in nogavice,  

– odpne zadrgo,   

– med pitjem drži kozarec in poskuša jesti z žlico (Ivić, Novak, Atanacković in 

Ašković, 2002). 

Med 19 in 24 meseci malček: 

– sam sleče hlače, žabe, plašč in jakno, zapne zadrgo, 

– pije sam iz skodelice (Ivić idr., 2002). 

Pri treh letih: 

– oblači in slači posamezna oblačila, 

– samostojno je (je tudi z vilicami) in pije, 

– nese kozarec z vodo brez polivanja, 

– zna uporabljati zobno krtačko, 

– lahko pomaga odraslim pri dejavnostih (pospravlja, čisti), 

– poskuša samostojno pospraviti igrače (Ivić idr., 2002); 

– pomaga pripraviti in pospraviti mizo, 

– si sam umije roke in obraz (Pruett, 2016). 

Pri četrtem in petem letu otrok:  

– nadzoruje izločanje, 

– sam umiva roke, zobe in obraz, 

– sam pripravi mizo (Ivić idr., 2002); 

– sam oblači in slači hlače, jakno, bundo, sezuje in obuje čevlje, 

– sam je in pije, uporablja pribor in pije iz kozarca, 

– pomaga narezati in pripraviti hrano, 

– razbije jajce, odpre jogurt, 

– poskrbi za hrano hišnega ljubljenčka, 

– pospravi igrače, 

– pospravi posteljo, 

– pomaga čistiti (prah, okna, pult), 

– izprazni koš za odpadke, 

– pomete tla ali jih posesa s sesalnikom,  

– zalije rože, 

– gre na stranišče in se obriše, 

– zloži nogavice v pare (Jeršan Kojek in Jurišić, 2016; Pruett, 2016). 
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Med šestim in sedmim letom: 

– uporablja popoln pribor za hranjenje, 

– čisti svoje čevlje, 

– gre sam ven v soseščino, 

– lahko mu zaupamo manjšo vsoto denarja, 

– sposoben je sodelovati in izvajati skupinske dejavnosti (Ivić idr., 2002; Pruett, 

2016); 

– zapne zadrgo in gumbe, 

– zaveže vezalke, 

– zloži perilo, 

– razvrsti čisto perilo, 

– sam si pripravi sendvič, si odreže kruh z ostrim nožem in ga namaže, 

– pripravi svoje prigrizke in malico za šolo, 

– se sam skopa, stušira, se počeše, 

– pelje ljubljenčka na sprehod, 

– samostojno čisti (kopalno kad, sobo, avto, stranišče), 

– zalije vrt, 

– pomaga pri grabljenju listja, kidanju snega, 

– zloži posodo iz pomivalnega stroja, 

– s kosilnico pokosi travo (Jeršan Kojek in Jurišić, 2016). 

Po Juulu (2009) lahko otroci, stari od 3 do 6 let, prevzamejo osebno odgovornost, 

torej so lahko samostojni na številnih področjih: za prehrano, okus in tek – že od 

rojstva; za vzdrževanje oblačil (oblačenje, slačenje) in osebno higieno; za svoj videz 

(oblačila in pričesko); za bližino in stik z odraslimi; za domače naloge; za čas oz. 

potrebo po spanju – približno v času, ko začnejo obiskovati šolo; za izbiro prijateljev 

in žepnino (Juul, 2009; Juul in Jensen, 2009).  

Tudi avtorica U. Häberli-Nef (1996) navaja, kaj vse zna od pet do sedemleten otrok: 

– si naložiti hrano na krožnik, 

– uporabljati nož,  

– prižgati vžigalico,  

– rezati s škarjami,  

– samostojno iti na stranišče, 

– šivati s šivanko, 

– pomiti in obrisati posodo, 

– sesati prah, 

– zalivati rože,  

– zavezovati, zapeti zadrgo in gumbe, 

– očistiti nos, 

– se sam obleči,  

– skuhati juho, 

– čistiti zobe,  

– zložiti in pospraviti igrače. 
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4 SPODBUJANJE SAMOSTOJNOSTI V DOMAČEM OKOLJU 

Samostojnost otroka pomeni, da lahko otrok prosto raziskuje v mejah, ki jih določijo 

starši. Starši so odgovorni, da poleg mej omogočijo tudi varno okolje, kjer lahko 

otroka pustijo, da samostojno raziskuje in se preizkuša (Jenner, 2012). Psiholog 

Taylor (2010) dodaja, da morajo starši za razvoj samostojnosti pri otroku najprej 

zagotoviti ljubezen in spoštovanje, pokazati, da zaupajo v zmogljivosti svojih otrok, jih 

učiti, da imajo samokontrolo nad svojim življenjem in jim dati najprej navodila in 

usmeritve, potem pa svobodo, da lahko sami skrbijo zase in sprejemajo svoje 

odločitve (Taylor, 2010).  

Z vzgojo starši oz. skrbniki spodbujajo različne otrokove sposobnosti in spretnosti, 

razvijajo njegovo avtonomijo, individualnost, ga učijo pravil in vrednot ter moralnega 

razsojanja in s tem vplivajo na njegov razvoj (Peček Čuk in Lesar, 2009). Vzgoja je 

kompleksna in ima veliko ciljev, vendar v njej ne sme manjkati vzgoje za 

samostojnost, če želijo starši oz. skrbniki vzgojiti samostojnega (avtonomnega), 

svobodnega, samozavestnega, odgovornega otroka s pozitivno lastno identiteto in 

trdno osebnostjo (Häberli-Nef, 1996; Zalokar Divjak, 1998). Poglavitni cilj vzgoje je, 

da otroke pripravljamo in navajamo na samostojnost, da se bodo osamosvojili od 

vzgojiteljev in ustvarili nove avtonomne odnose do ljudi (Peček Čuk in Lesar, 2009).  

V vzgoji je pomembna ljubezen, ki je ena od osnovnih, življenjsko pomembnih potreb. 

Za uspešen in zdrav razvoj mora otrok odraščati z občutkom, da ga starši 

brezpogojno ljubijo. To ne pomeni, da skušajo starši otrokom v vsem ustreči in jim 

zadovoljiti vsako sleherno željo, ampak da jih pri postavljanju jasnih meja ne strašijo 

z odtegovanjem ljubezni z namenom, da bi postali bolj poslušni (Peček Čuk in Lesar, 

2009). Ko se otrok rodi, mora najprej razviti zaupanje, do tega pa pride, če starši 

zadovoljijo njegove želje in potrebe. Brez ljubezni in občutka zaupanja se otrok ne 

more razvijati v svoji polnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

Kako pomembna je ljubezen in navezanost otroka na mamo v otrokovih prvih letih 

življenja, je poudarjal tudi britanski psiholog Bowlby (1956). Otrok takoj po rojstvu 

potrebuje občutek varnosti in ljubezni, zato je ključnega pomena navezanost na 

mamo oz. ljubečo odraslo osebo. V nasprotnem primeru, če te močne in ljubeče vezi 

z mamo v zgodnjih letih ni ali pa je otrok preveč strogo discipliniran, se otrok kasneje, 

okoli četrtega ali petega leta, ne bo mogel popolnoma osamosvojiti od mame in ne 

bo postajal samostojen. Tak otrok bo prestrašen in bo tudi v kasnejših letih (tudi še v 

času šole) ves čas iskal to navezanost, pozornost in odvisnost od nekoga (Bowlby, 

1956). Kasneje, ko se otrok začne osamosvajati, igra pomembno vlogo oče. Če so 

očetje pri vzgoji prisotni, omogočajo separacijo otroka od mame. Otrok se lahko tako 

preko očetovskega lika osamosvaja. Flourijeva študija je pokazala, da očetovo 

sodelovanje v vzgoji pri otroku vpliva na boljše duševno zdravje, na boljši učni razvoj 

in na bolj prosocialno vedenje (Smith, Cowie in Blades, 2011).   
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Okoli otrokovega drugega leta starosti, ko se začne doba otrokovega osamosvajanja, 

v dobi kljubovanja, začnejo otroci kazati potrebo po samostojnosti z negiranjem in 

besedami »jaz bom«, »sam bom«. Starši morajo to obdobje sprejeti kot normalno, 

zdravo prizadevanje za samostojnost in otroku pomagati pri učenju 

samonadzorovanja, saj tako prispevajo k njegovemu občutku sposobnosti in razvoju 

samostojnosti (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Otrok začne sam 

kazati, da je lahko samostojen na določenih področjih. Zaveda se svoje moči in sam 

opozarja starše, da se bo že sam oblekel, obul, jedel idr. Starši morajo to opaziti in jih 

pri tem spodbujati (Zalokar Divjak, 1998). To poudarja tudi psiholog dr. Jenner (2012) 

in dodaja, da morajo imeti starši pozitivno disciplino. Ko otrok začne izražati željo po 

samostojnosti, morajo starši začeti otroka spodbujati pri samostojnem opravljanju 

določenih opravil, biti prijazni, a trdni, vztrajni in odločni (Jenner, 2012). Pri tem pa ne 

smejo imeti previsokih pričakovanj, saj je takrat otrok izpostavljen pritisku in 

posledica je strah in blokada v prizadevanjih; nasprotno pa prenizka pričakovanja 

otroku vzamejo zaupanje v njegove sposobnosti, razmišlja negativno, si premalo 

zaupa in je prepričan, da ne bo zmogel (Zalokar Divjak, 1998). 

J. Bulestein (1998) opisuje, da je v obdobju otrokovega drugega leta starosti, ko 

začne izražati potrebo po samostojnosti in osebni moči,  pomembno, da mu starši 

pustijo ločiti se od njih in v njem spodbujati občutek osebne moči. Osebna moč je 

namreč ena najosnovnejših potreb človeka in je bistvenega pomena, da posameznik 

deluje samostojno in odgovorno. Zaradi tega morajo starši spodbujati otrokovo 

osebno moč, in sicer tako, da mu postavijo meje, a mu poleg tega dejejo možnost, da 

upravlja sam sebe in začne zase skrbeti sam (Bluestein, 1998). Zadel (2013) tukaj 

poudarja, da morajo starši otroke vse od rojstva učiti učinkovitega zadovoljevanja 

potrebe po preživetju. Sprva jih učijo izogibanja nevarnostim, varnega gibanja in vseh 

osnov, pri katerih so potrebe po preživetju neposredno ogrožene. Kasneje, skladno z 

njihovo starostjo, pa jih učijo še vedenja, ki omogoča zdravje in zdravo življenje tudi 

na dolgi rok. Ta vedenja so samostojna skrb za svoje telo, osebna higiena in zdrava 

prehrana. Otrok se mora v skladu s svojo starostjo in odgovornostjo sam učiti 

učinkovitega zadovoljevanja potrebe po preživetju ter tako postajati samostojen na 

svoji življenjski poti (Zadel, 2013).  

Otroci so v predšolskem obdobju zelo »gnetljivi« in sprejemljivi za osebnostno 

oblikovanje, zato je zelo pomembno, da se samostojnosti in delovnih navad naučijo 

do sedmega leta starosti, saj je kasneje to spreminjanje težje (Retuznik Bozovičar in 

Krajnc, 2010). Zato je ključnega pomena, da starši začnejo spodbujati otrokovo 

samostojnost že v zgodnjem otroštvu, takoj ko otrok sam pokaže željo po 

samostojnosti in ko ima razvite določene sposobnosti. Če do razvoja samostojnosti 

ne pride v zgodnjih letih otroštva, posameznik nikoli ne bo mogel razviti popolne 

samostojnosti in postal odvisen od drugih (Peček Čuk in Lesar, 2009). J. Bluestein 

(1998) pravi, da morajo otroci razviti samoodgovornost in spretnost upravljanja 

samega sebe že v zgodnjem otroštvu, saj so lahko v nasprotnem primeru rezultati 

neprimernih odločitev kasneje, v najstniških letih, pogubni. Juul (2009) poudarja, da 
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če otrokom ne pustimo samostojnosti že v zgodnjem otroštvu, se stežka navadijo biti 

samostojni, ko odrastejo. Če se med otroštvom starši odločajo in naredijo vse 

namesto njih, jih s tem navajajo na odvisnost od drugih in tako otroci ne morejo 

postati samostojni, neodvisni in odgovorni posamezniki, ko odrastejo (prav tam). 

 

4.1 Vodenje odraslih 

Otroci v svojem razvoju potrebujejo vodenje odraslih, saj se brez tega ne morejo 

dobro razvijati. Starši jih morajo voditi tako, da enakovredno upoštevajo potrebe otrok 

in odraslih, pri tem pa ne poškodujejo telesne in mentalne integritete otrok. Veliko 

staršev danes meni, da morajo biti otroci čim bolj svobodni, saj mislijo, da če ne bodo 

zadovoljili njihovih želja, bodo s tem potlačili njihove osnovne potrebe. To ne drži. 

Otroci dobro vedo, kaj si želijo, ne poznajo pa svojih potreb. Če otrokove želje 

staršem postanejo merilo in vodilo, otroci dejansko ne dobijo tistega, kar res 

potrebujejo, to pa je zadovoljitev osnovnih potreb in starševsko vodstvo. Če pri 

starših prevlada princip otrokove želje, s tem zanemarijo otrokov osebni in družbeni 

razvoj. Seveda otrokovih spontanih želja ne smemo povsem negirati, vendar ne 

smejo prevladati (Juul, 2009). 

V kolikor otrokove želje in zahteve postajajo vse večje, nerazumne in nemogoče, 

lahko starši občutijo vse večjo nemoč, otroka pa ne spodbujajo k samostojnosti. Tako 

otroci postanejo razvajeni – pa ne zato, ker bi dobivali preveč igrač, sladoleda, 

denarja ipd., temveč zato, ker vse to dobijo iz napačnih razlogov. Zaradi želje 

staršev, da bi jih otroci imeli radi, da bi se izognili konfliktom, zaradi spominov na 

lastno težko otroštvo, ko se jim ni izpolnila nobena želja, ali pa zaradi tega, ker 

menijo, da je takšno izkazovanje ljubezni res prava ljubezen. V takem odnosu 

manjkata toplina in iskrenost (Juul, 2008; Juul, 2009). Otroci prav tako ne smejo biti v 

središču pozornosti, ampak mora biti v središču pozornosti celotna družina. Vsi člani 

so pomembni in vsi člani imajo svoje želje in potrebe, ki jih je treba zadovoljiti. Če je v 

središču otrok in ima s tem največ pozornosti, bo kmalu razvil nezdravo vedenje in 

zahteval vse več pozornosti, kar pa bo za starše zelo obremenjujoče, on pa bo 

nezadovoljen in nesrečen. Otroci ne potrebujejo toliko pozornosti, kot je zahtevajo. 

Bolje je, da jih vključimo v družino kot člane družine, starši pa prevzamejo vodenje 

(Juul, 2011).  

Samostojnost otroka se ne more razvijati, če starši naredijo vse namesto njega, ker 

mislijo, da so odgovorni za celotno njegovo življenje. Veliko staršev danes pove 

otrokom, kdaj so lačni, žejni, kdaj si morajo umiti zobe, kdaj morajo v posteljo, kdaj 

na stranišče, kdaj in kako morajo opraviti domačo nalogo, porabiti žepnino in kaj naj 

počnejo v prostem času ter jih vseskozi obdajajo s starševsko pozornostjo. Hkrati pa 

se sprašujejo in pritožujejo nad tem, da sploh niso samostojni in odgovorni ter se 

sprašujejo, kako si bodo sploh lahko ustvariti svojo družino (Juul, 2009). O tem je 

pisal tudi Bowlby (1956) in poudarjal, da otrok z odraščanjem ne potrebuje več toliko 

pozornosti, saj želi samostojno opraviti določene naloge. Če se starši kar naprej 
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ukvarjajo z njim in mu nudijo preveč pozornosti, se otrok ne bo naučil, kako je biti 

brez nje. Otrok jo bo ves čas iskal in ne bo postajal samostojen (Bowlby, 1956). Prav 

tako starši s tem, ko naredijo vse namesto njih, sporočajo, da otroci ne zmorejo sami, 

da niso dovolj sposobni. Tako so na dobri poti, da vzgajajo prestrašene 

posameznike, ki nimajo zaupanja vase in ki zase ne bodo znali poskrbeti (Juhant in 

Levc, 2011).  

Z. Zalokar Divjak (1998) poudarja, da pretirana skrb staršev prav tako poveča 

otrokovo občutljivost in negotovost. Starši dajejo otroku občutek, da je nesposoben 

opraviti naloge samostojno, čeprav se zaveda svoje moči, kar pa močno negativno 

vpliva na njegovo samozavest in oblikovanje identitete. Zaradi tega je zelo 

pomembno, da starši otroku zaupajo, da je sposoben narediti določene stvari tudi 

samostojno in lahko tako uresničijo dolgoročni cilj samostojnosti (Zalokar Divjak, 

1998). Otroci, ki odraščajo v družini, ki ne spodbuja samostojnosti, osebne poti ali 

osebnega izraza, v kateri so starši preveč prijazni in vljudni ter naredijo vse namesto 

otrok, ne morejo najti samega sebe in ne morejo postati samostojni (Juul, 2011).  

Nekateri starši le s težavo svojim otrokom kaj odklonijo. Prav tako se želijo izogniti 

konfliktom, ki pa so del zdravega odnosa. Starši morajo znati reči premišljen »ne«, 

upoštevati svoje meje in želje, poleg tega pa pri odgovoru razmisliti tudi o otrokovih 

potrebah in željah ter mislih, izkušnjah, strahovih in pričakovanjih. Reči morajo »ja«, 

kadar mislijo ja, in »ne«, kadar mislijo ne, pri tem pa otroku utemeljiti, zakaj ne. 

Seveda včasih nimamo utemeljitve, a je prav, da sprejmemo instinktivne ali intuitivne 

odločitve. Otroci potrebujejo odgovor »ne«, da vidijo, kje so meje staršev. Prav tako 

mora odgovor »ne« prihajati iz notranjega prepričanja. Otrok se bo ob zavrnitvi svoje 

želje počutil razočaranega in zavrnjenega. To bo tudi pokazal s solzami in 

razburjenjem, kar je povsem zdrav in naraven odziv. Temu odzivu moramo dati 

dovolj časa in prostora in omogočiti otroku, da izrazi svoje občutke in iz tega potegne 

pomembno izkušnjo. Preko te izkušnje se bo otrok naučil, da mora tudi sam reči 

»ne«. To se bo pokazalo, ko bo v mladostništvu moral reči »ne« npr. alkoholu, 

mamilom ali vsiljivim odraslim, ki prestopajo meje. Otrok se bo tako naučil, da je »ne« 

nujno potreben del človeških razmerij. Z otroki, ki so stari štiri leta ali več, se lahko o 

odgovoru pogovorimo. Če starš svojega »ne« nima za izrazito pomembnega in če 

otrok ne izsiljuje, tečnari ali manipulira, se o odgovoru lahko tudi pogovorita. Po 

pogovoru lahko eden od njiju spremeni mnenje, lahko tudi starš, pomembna je 

kakovost pogovora, kjer oba poslušata želje in stališča drugega (Juul, 2013). 

Starši delajo največ napak prav na področju skrbi za samega sebe, kjer bi moral 

otrok biti in je tudi rad samostojen. Ko se otrok sam obuje, obleče ali naredi določeno 

nalogo samostojno, pridobi voljo za naslednje naloge, občutek uspešnosti in tudi 

vedno večjo samozavest. S tem ko otroci opravljajo naloge samostojno, se 

samostojno igrajo, kasneje pa se tudi samostojno sprehajajo po soseski, se 

preizkušajo v svoji samostojnosti. S tem postajajo vse bolj močni in trdni za življenje 

ter dobivajo izkušnje, s katerimi se lahko primerjajo z vrstniki, zaupajo vase in si na ta 
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način oblikujejo svojo samopodobo (Zalokar Divjak, 1998). Zelo pomembne so 

spodbude predvsem v zgodnjih letih otroštva, ko se otroci še ne počutijo sposobne 

opraviti določene naloge ali pa se tega bojijo. Starši jih morajo spodbujati s 

postopnim učenjem koraka za korakom. Najprej jim pokažejo z lastnim zgledom, nato 

naredijo to skupaj z otroki, potem otroka naučijo, kako bo to opravil sam in kasneje 

pustijo, da poskuša samostojno. Otroku na primer najprej pokažejo, kako obleči eno 

nogo in nato drugo, korak za korakom, starši pa naredijo težji del. Po veliko vaje bo 

otrok pripravljen samostojno obleči hlače. Pomembno je, da starši med učenjem ne 

popravljajo otrok za vsako napako, saj bodo s tem v njem vzbudili občutek 

nesposobnosti in bo naloge nehal opravljati samostojno (The Center on the Social 

and Emotional Foundations for Early Learning, b. d.). Postopnost in spodbujanje sta 

pomembna predvsem pri otroku neprijetnih opravilih, kot so umivanje glave, umivanje 

zob, striženje nohtov ali česanje. Pomembno je, da si za učenje teh opravil starši 

vzamejo veliko časa in otroke učijo postopno. Otrok ne bo niti mogel niti hotel opraviti 

neprijetnih nalog samostojno, ali pa jih bo opravil le površno. Zato sta pomembna čas 

in strpnost. Pri takih nalogah je najmanj primerno priganjanje, saj se bo otrok pri tem 

hitro uprl (Leach, 2008). Včasih otroci kljub spodbudam nočejo opraviti določene 

naloge, ker so ravno sredi igre. Takrat lahko starši otroka najprej opozorijo, da bo 

treba počasi umiti zobe in iti spat. Lahko se dogovorijo, koliko časa oz. iger še lahko 

igrajo, nato pa si bodo šli umit zobe. Tako se otrok počuti pomembnega in 

samostojnega, saj je sooblikoval odločitev (The Center on the Social and Emotional 

Foundations for Early Learning, b. d.). Pri tem psiholog dr. Jenner (2012) dodaja, da 

starši otroku ne smejo dati možnosti, če bo šel spat ali ne, ampak ga le vprašajo, kaj 

bi delal, preden gre spat. Tako bo otrok soodločal pri odločitvi, hkrati pa vedel, da 

mora po tej dejavnosti spat (Jenner, 2012). Večina otrok se upira, ko morajo iti spat, 

predvsem zato, ker se morajo takrat ločiti od staršev. Tukaj si lahko starši pomagajo 

tako, da otroku oz. skupaj z otrokom uredijo prostor za spanje, ki bo samo njegov. 

Lahko je to otrokova soba ali pa le kotiček sobe. Otroci imajo namreč poleg želje po 

samostojnosti tudi željo po zasebnosti. Tako bo otrok lažje šel spat v svojo sobo – v 

prostor, ki pripada le njemu (Leach, 2008).  

Tudi K. Dexter (2017) navaja nekaj nasvetov, kako pri otroku spodbujati 

samostojnost. Starši se morajo z otroki čim več pogovarjati o tem, kaj lahko naredijo 

samostojno in jih pri tem spodbujati. Kar otrok najprej dela ob pomoči staršev, mora 

čez nekaj časa, ko je za to sposoben, opravljati sam. Starši lahko določijo, pri čem so 

lahko otroci samostojni in pri čem lahko pomagajo. To lahko ob dogovoru z otroki 

doma prikažejo na tabeli opravil. Starši morajo biti pri teh opravilih dosledni, ampak 

pripravljeni sprejemati tudi kompromise in razmisliti, kdaj so te naloge primerne in 

kdaj ne. Otrokom morajo najprej pokazati, kako (varno) opraviti določeno opravilo, 

potem pa jim pustiti dovolj časa, da se teh spretnosti naučijo. Tako morajo na primer 

najprej pokazati in naučiti otroka, kako varno rezati zelenjavo, šele nato lahko otrok 

pomaga pri kuhanju. Najprej se mora otrok naučiti varno prečkati cesto ob spremstvu 

staršev, šele nato gre lahko sam v bližnjo trgovino. Starši ne smejo pričakovati 

popolnosti. Pri učenju opravil se lahko kaj ponesreči, otrok npr. polije mleko. Starši pri 
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tem ne smejo otroka okregati, saj se šele uči, ampak le pokazati, kako sedaj to 

počistiti. Ni tako pomemben rezultat, kot je dosežek, da otrok opravi nekaj sam 

(Dexter, 2017).    

Pomembno je tudi vodenje pri odločitvah. Starši morajo svojim otrokom dovoliti 

sprejemati manjše odločitve, da bi zadovoljiti njihovo potrebo po samostojnosti. 

Otrokom lahko najprej dovolijo sprejemati majhne vsakdanje odločitve, npr. ali bo 

jedel kosmiče ali kruh, katero pravljico želi slišati … S tem mu pomagajo naučiti se 

kritično razmišljati o njegovih dejanjih. Več ko ima možnosti odločati se zdaj, lažje bo 

sprejemal večje, pomembnejše odločitve pozneje v življenju (Sears in Sears, 2002). 

Avtor Leach (2008) poudarja, da morajo starši otroka spodbujati pri sprejemanju 

odločitev, ki ga zadevajo. Otrok mora imeti pravico do besede in pomagati pri 

odločitvah. Pomembno je, da čuti, da ima tudi on vpliv in je pomemben v družini. Tudi 

če na koncu ne bo po njegovo, je imel možnost soodločati in izraziti svoje mnenje, 

željo, kar pa pri otroku pripomore k razvoju kritičnega razmišljanja, razvoju 

samostojnosti in odgovornosti (Leach, 2008). Starši morajo otroku pustiti soodločati o 

samem sebi tudi zaradi tega, da ne postane kljubovalen. Če se starši ves čas 

odločajo namesto otroka in mu govorijo, kaj mora narediti, bo otrok postal 

kljubovalen, saj mora poslušati le starše, njegova beseda pa ne šteje. Zelo 

pomembno je, da se starši z otrokom pogovorijo in mu dajo možnost soodločanja. 

Tudi to je del samostojnosti, ki je nujna v razvoju otroka (Juul, 2008).  

 

4.2 Starši kot avtoriteta  

Starši morajo pri vzgoji nujno vzpostaviti avtoriteto. Avtoriteta v vzgoji priskrbi otroku 

potrebne ideale in vzore, s katerimi se bo lahko poistovetil (Zalokar Divjak, 1998). 

Avtoriteta je moč, ki jo potrebujejo odrasli oz. vzgojitelji, da lahko vodijo razvoj 

otrokove osebnosti v želeni smeri. Je posebna oblika pedagoškega odnosa, v 

katerem vzgojitelj vodi, usmerja in disciplinira otroka. Ni le prisila, ampak je lahko 

zasnovana tudi na prijaznosti in odpovedi kaznovanja (Kroflič, 1997). Po Krofliču 

(1999) je avtoriteta pedagoški pojem, ki pojasnjuje vzgojna načela in načela 

otrokovega moralnega razvoja. »Brez nje si ne moremo predstavljati vzgojnih 

učinkov, saj je vzgoja vedno določena oblika vodenja otroka ter določanja/razkrivanja 

vrednostnih okvirov (paradigem), ki so podlaga človekovi načrtni dejavnosti, 

avtoriteta pa je tista, ki nam omogoča vplivati na otrokov razvoj« (Kroflič, 1999, str. 

54).  

Otroci v razvoju nujno potrebujejo avtoriteto, saj lahko le tako zadovoljijo svojo 

potrebo po varnosti. Tudi kasneje otroci potrebujejo usmerjanje, starševsko vodstvo 

in vzore, ki so jim lahko za vzgled. Otroci imajo ob rojstvu pravico do avtoritete na 

dveh področjih: (1) da starši zaupajo vase in v svoje ravnanje, (2) da so z otroki 

sposobni vzpostaviti pristno in iskreno razmerje. Zato je najbolje, da imajo starši 

osebno avtoriteto, saj morajo otroci vedeti, kdo so njihovi starši, kaj mislijo, kaj hočejo 

in za kaj se zavzemajo – za besedami morajo videti resnično osebo. Poleg tega pa 
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ne sme priti do izkoriščanja avtoritete, zato je zelo pomembno tudi to, da med 

družinskimi člani vlada enakovrednost. Starši morajo z avtoriteto ves čas usmerjati in 

voditi otroke ter jim biti kot zgled, poleg tega pa obdržati tudi enakovreden odnos – 

biti tudi kot starši ranljivi, odprti in prilagodljivi (Juul, 2009).  

Čeprav je avtoriteta oblika podrejanja (odrasli kot nadrejena avtoriteta in otrok kot 

podrejen), lahko le z njo vzgojimo svobodno (avtonomno) osebnost. To lahko 

pojasnimo s teorijo objektnih odnosov, ko se otrok preko Ojdipovega kompleksa 

podredi avtoriteti »pomembnega Drugega«, se simbolno identificira z avtoriteto, 

osebnostno razvije in lahko postane avtonomna oseba (Kroflič, 1999).  

V primeru da v otrokovem življenju ni osebe, ki bi imela nad otrokom avtoriteto, se 

otrok ne more osebnostno razviti in se s tem osamosvojiti od mame oziroma osebe, s 

katero je v simbiozi. Otrok se ne more osamosvojiti tudi v primeru, ko želijo mame 

nasilno ohraniti simbiozo z otrokom. Otroka preveč vežejo nase, so preveč  

zaščitniške, pregloboko in predolgo posegajo v otrokovo intimnost in tako ohranjajo 

njegovo nesamostojnost. Temu pravimo vampirska ljubezen (Kroflič, 1999; Peček 

Čuk in Lesar, 2009). Za večino mam je osamosvajanje otrok zelo težko, saj želijo, da 

bi bil njihov otrok čim dlje odvisen od njih. Starši, ki sami niso imeli pomembne 

navezanosti v zgodnjih letih in niso postali samostojni v svojem otroštvu, so skozi 

življenje razvili patološko odvisnost na drugega. Tako se zaradi svojih čustev želijo 

oklepati svojega otroka, želijo, da bi bil ves čas od njih odvisen in ga tako ne vzgajajo 

k samostojnosti, saj ga ne želijo »izgubiti« (Bowlby, 1956).  

Drugi primer, kjer se otrok ne more popolnoma osamosvojiti, je, če ima oče oz. 

pomembni Drugi nad otrokom prestrogo represivno avtoriteto oz. po Krofliču (1997) 

apostolski tip avtoritete. Otrok je izpostavljen strogi, agresivni, pozicijski avtoriteti, ki 

od otroka zahteva brezpogojno poslušnost. Rezultat je avtoritarna osebnost, ki je 

podredljiva avtoritetam (torej nesamostojna) in avtoritarna do podrejenih (Peček Čuk 

in Lesar, 2009).  

Tretji primer, kjer se otrok ne more popolnoma osamosvojiti zaradi pomanjkanja 

avtoritete, je, ko se mama preveč žrtvuje za svojega otroka. Za svojega otroka se je 

pripravljena odpovedati lastnemu življenju in njeno odpoved zaznamuje trpljenje. 

Materinska vzgoja sicer omogoči otroku simbolno identifikacijo, a je vsebina 

identifikacije ta, da naloži otroku dolg trpeči mami. Ko se bo otrok osamosvojil, ga bo 

moral povrniti, skrbeti za trpečo mamo, kot je ona prej zanj. Tak otrok postane 

materinemu žrtvovanju zavezan posameznik, ki ob spremljanju njenega trpljenja in 

odpovedovanja občuti napade agresije in besa, obenem pa ima občutek slabe vesti, 

da ji ne vrača dolga (Peček Čuk in Lesar, 2009).  

Vsaka učinkovita vzgoja, kjer želimo vzgojiti samostojnega, neodvisnega 

posameznika, temelji na avtoriteti. Avtoritete iz vzgoje ne moremo odpraviti, lahko pa 

vplivamo na njeno obliko. Avtoriteta ni le prisila, ampak je lahko zasnovana tudi na 

prijaznosti in odpovedi kaznovanja (Kroflič, 1997). Poznamo različne vzgojne stile, v 
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katerih se pojavijo različne oblike avtoritete. Te vplivajo na to, kako se bo otrok v 

določenem vzgojnem stilu razvil. Pomembno je omeniti tudi, da v praksi ne moremo 

opaziti »čistih« vzgojnih stilov, ampak se v vzgoji lahko prepletajo oziroma se vzgoja 

nagiba bolj k enemu ali drugemu vzgojnemu stilu (Peček Čuk in Lesar, 2009).  

 

V nadaljevanju navajam poglavitne značilnosti vsakega vzgojnega stila, ki vplivajo na 

to, ali se otrok razvije v samostojno (avtonomno) osebnost. 

Represivni, avtoritarni vzgojni stil 

Osnovna naloga je na otroka prenesti moralna pravila, norme, vrednote in načine 

vedenja,  ki so uveljavljeni v družbi. Tukaj prevladuje apostolska avtoriteta. Otrok je 

izpostavljen strogi, agresivni, pozicijski avtoriteti, ki od njega zahteva brezpogojno 

poslušnost in ubogljivost. Otrok ne sme dvomiti v avtoriteto ali ji ugovarjati. Avtoriteta 

mu točno ukazuje, kakšen mora biti in kaj mora početi. Značilne so tudi stroge 

psihične in fizične oblike discipliniranja in kaznovanja. Taka vzgoja otroka ne vodi do 

primernega vedenja, otroke uči, da je mogoče probleme rešiti z močjo in 

kaznovanjem. Otrok se nauči agresivnega vedenja, sprejme nasilje za normalno, 

namesto da bi se naučil spremeniti neprimerno vedenje. Takšen pristop spodbuja 

poslušnost, ubogljivost in odvisnost od vzgojitelja oz. avtoritete. Ne razvija spretnosti 

odločanja, odgovornega vedenja in upravljanja samega sebe. Ne spodbuja 

samostojnosti, ampak večno odvisnost od avtoritete. Posameznik je pohleven, 

prestrašen in podredljiv avtoriteti, hkrati pa agresiven in avtoritaren do podrejenih 

(Kroflič, 1999; Peček Čuk in Lesar, 2009).  

Permisivni vzgojni stil 

Temelji na prepričanju, da otrokovega razvoja ne smemo omejevati, 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 

in da pravila ogrožajo otrokov razvoj. Otroku je dopuščena velika mera svobode, da 

lahko sam odloča o svoji vzgoji. V tem primeru prihaja do prikrite avtoritete. Ta 

avtoriteta nadzoruje otroka in njegovo okolico ter hkrati pripravlja primerne situacije 

za njegovo vzgojo. Odrasli otroka popolnoma nadzorujejo, otrok pa tega ne sme 

nikoli opaziti. Gre za popolno podreditev otroka vzgojitelju, saj ga ta ves čas prikrito 

nadzoruje. Otrok se tega ne sme zavedati in je tako lahko svoboden, a svoboden je 

le v iluziji. Cilj te vzgoje je sicer svobodna, avtonomna osebnost, ki pa je takšna le na 

pogled, saj otroku ne omogoči  prehoda na simbolno obliko identifikacije. Otrok se ne 

more simbolno identificirati z avtoriteto, če te avtoritete ni oz. je prikrita. Avtoriteto z 

razvojnega vidika nujno potrebuje, da se najprej ob njej počuti varnega, kasneje pa 

potrebuje osebo, s katero se bo lahko identificiral in ponotranjil njene norme in 

vrednote ter le tako lahko gradil lastno osebnost. Ob prikriti avtoriteti to ni mogoče, 

zato se pri permisivni vzgoji brez avtoritete razvije otrok kot patološki narcis (Kroflič, 

1999; Peček Čuk in Lesar, 2009).  
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Interakcijski ali avtoritativni vzgojni stil 

Po Krofliču (1999) se ta stil imenuje procesno-razvojni model vzgoje. Ta stil temelji 

na tem, da v začetnih fazah razvoja otrok potrebuje jasno in prepoznavno avtoriteto, 

ki se mora nato v skladu z otrokovim osamosvajanjem umikati od njegovega razvoja. 

Temelji tudi na aktivni vlogi otroka in na zahtevi po obojestranski komunikaciji med 

vzgojiteljem in otrokom. Otroka moramo tako postopno vključevati v procese 

dogovarjanja in odločanja o skupnih pravilih bivanja in reševanja problemov. 

Pomembna je vzgoja, ki ni usmerjena na oblikovanje vnaprej določenih vedenjskih 

vzorcev, ampak je njen cilj podpiranje otrokovih razvojnih potencialov, ki omogočajo 

postopno oblikovanje avtonomne moralnosti. Pri tem modelu gre za samoomejitveno 

avtoriteto, ki otroku omogoča doživetje sprejetosti in varnosti, hkrati pa postopno 

spodbuja njegovo osamosvajanje in s tem rahljanje avtoritarne navezanosti na 

vzgojitelja (Kroflič, 1999; Peček Čuk in Lesar, 2009). Pri tem vzgojnem stilu starši 

pred otroka postavljajo njegovi starosti primerne zahteve in meje, hkrati pa so mu 

naklonjeni, upoštevajo njegove potrebe in želje, ga spodbujajo k sodelovanju ter 

upoštevajo tako pravice otroka kot tudi lastne. Otroci, ki jih starši vzgajajo v tem stilu, 

se v primerjavi z drugimi otroki razvijajo v najbolj socialno kompetentne 

posameznike, izražajo višje ravni moralnega razvoja za svojo starost, so 

samozavestni, učinkovito uravnavajo svoja čustva, imajo težnjo po obvladovanju 

okolja, učenju novih stvari in so neodvisni. Ta stil vzgoje otroka spodbuja k razvoju 

samostojnosti in avtonomne osebnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

 

4.3 Družinska opravila in delovne navade 

Za razvoj samostojnosti so zelo pomembna tudi družinska oz. gospodinjska opravila. 

Če želijo starši vzgojiti samostojne in odločne posameznike, jim morajo zaupati in 

nanje preložiti del nalog in opravil. Dolžnost staršev je, da otroke pripravijo na 

prihodnost, ne na preteklost in sedanjost. Starši morajo otroka naučiti samostojnosti, 

odgovornosti, delovnih navad, veščin in vrednot. To pa lahko najbolje dosežejo tako, 

da otroka vključujejo v vsa opravila v družinskem življenju. Seveda je včasih 

enostavneje delo kar opraviti, kot to zahtevati od otroka in doseči, da to dejansko 

opravi. Vendar temu Juhant in S. Levc (2011) pravita starševska lenoba – fizično 

pridni, vendar vzgojno leni starši. Opravljanje družinskih opravil in navajanje na 

delovne navade pripomore tudi k otrokovemu boljšemu in uspešnejšemu življenju, ko 

odraste. Otroci, ki že v otroštvu pomagajo in opravljajo družinska opravila, postanejo 

bolj pripravljeni na življenje, imajo boljše odnose s prijatelji in družino ter so bolj 

uspešni v svoji karieri. Prav tako se otroci, ki se že v otroških letih naučijo, da je 

pomembno prispevati k družini in pomagati ter skupaj skrbeti za dom in družino, 

naučijo empatije in se tako vedejo, tudi ko odrastejo (Dishongh, 2015). Smith, Cowie 

in Blades (2011) dodajajo, da s tem ko starši spodbujajo otroke, da pomagajo pri 

družinskih opravilih, pri otroku razvijajo prosocialno vedenje. Če je otrokova pomoč in 

sodelovanje opaženo, spodbujeno in nagrajeno, se bo otrok lažje naučil 

prosocilanega vedenja, kot če pomoč in sodelovanje nista spodbujena in cenjena 
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(Smith, Cowie in Blades, 2011), zato je zelo pomembno, da starši spodbujajo otroke 

pri opravljanju družinskih opravil in jih tudi pohvalijo ter cenijo njihov trud.  

Delovne navade morajo otroci začeti pridobivati že od malega. Če se tega ne 

navadijo takrat, se bodo težko tudi pozneje. V primeru da starši od otrok pričakujejo 

pomoč pri družinskih opravilih šele pri osmih letih ali kasneje, se otrok ne bo kar tako 

odzval in začel pomagati, saj tega ni navajen. Postal bo le slabe volje in se začel 

upirati ter kregati s starši. Ti morajo začeti otroke spodbujati k opravljanju raznih 

opravil že okoli otrokovega drugega leta starosti. V tem obdobju otrok dojema vse kot 

igro in je rad v bližini staršev ter jih želi ves čas posnemati, zato je to obdobje 

ključnega pomena, da pridobiva delovne navade (Zadel, 2013). Ko s starši skupaj 

opravlja neko opravilo, se igra, a se vseeno uči delovnih navad in pridobiva 

sposobnosti za opravljanje tega dela. Res je, da imajo starši na začetku več dela in 

porabijo več časa, a je to najboljši način, da vzgojijo otroka, ki bo navajen sodelovati, 

pomagati in prispevati k družinskim obveznostim. Poleg tega pa delovne navade 

prinašajo tudi izkušnje, odgovorno vedenje in samostojnost. Otroci, ki nimajo 

delovnih navad, so nebogljeni in ne zanjo poskrbeti zase (prav tam). 

Coloroso (1996) izpostavlja, da okoli otrokovega drugega leta starosti nastopi 

uporniško obdobje, ko otroci v želji, da bi ustvarili lastno identiteto, začnejo izražati 

svojo samostojnost. Otrok kar vsiljuje svojo pomoč, saj želi vse postoriti popolnoma 

sam; seveda pa pri tem potrebuje tudi spodbude in nekaj pomoči (Coloroso, 1996).  

Tudi avtorica U. Häberli-Nef (1996) poudarja, da majhni otroci hitro izrazijo željo po 

samostojnem opravljanju določenih nalog in veselje za pomoč staršem pri določenih 

opravilih. Ko vidijo, da nekaj počnejo starši, to želijo početi tudi oni. S posnemanjem 

se vsak dan kaj novega naučijo. Že malčki želijo zalivati rože, kuhati, čistiti ipd. 

Seveda tega še niso sposobni opravljati popolnoma samostojno, lahko pa jih 

spodbujamo, da nam pomagajo. Če pri določeni nalogi ne morejo pomagati, saj bi si 

s tem nakopali stroške in nered ali bi bilo to za otroka nevarno, sklenemo kompromis: 

ti sam, jaz sama; ti tam, jaz tukaj. Tako lahko na primer otrok posadi svojo zelenjavo 

v svoje lončke, starši pa posadijo zelenjavo v vrt. Otroci se pri tem veliko naučijo, 

naberejo izkušnje in postajajo samostojnejši. »Kar se triletnik zdaj trudoma, ampak z 

vnemo uči, bo znal sedem- ali osemletnik samostojno in brez težav« (Häberli-Nef, 

1996, str. 57). K temu spada tudi pravilna uporaba orodja in noža. Otrok se mora 

naučiti in poznati temeljne tehnike pri ravnanju z elementi (orodji). Če se otrok nauči 

pravilno uporabljati nož (na varen način), ga sprejme kot orodje in ne kot igračo ali 

celo orožje. Otrok se tako počuti svobodnega in sposobnega za preživetje (Häberli-

Nef, 1996).  

Sigulin (2013) poudarja pomen otrokovega posnemanja staršev. Prav zaradi tega je 

zelo pomembno, da so starši otrokom odgovoren zgled. Ko otrok vidi očeta, da si 

pred jedjo umije roke, si jih bo umil tudi sam. Ko vidi mamo, kako kuha, želi tudi sam 

kuhati. Z opazovanjem se uči spretnosti, pomembno pa je, da ga starši spodbujajo k 

samostojnemu opravljanju, ga pohvalijo za poskus in tudi, ko mu uspe. Otroci želijo 
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sodelovati pri družinskih opravilih, starši pa jim morajo to dovoliti. Pomagajo lahko pri 

pospravljanju, pomivanju posode, pometanju, sesanju, pripravi mize, pri rezanju 

hrane, seveda s primernim nožem. Tudi v primeru da se otrok poreže, ni nič hudega, 

saj mu bodo starši pokazali, kako odreagirati v tem primeru (Sigulin, 2013, v 

Željeznov Seničar, 2013). 

Starši lahko otroke spodbudijo k opravljanju družinskih opravil, če pri otroku ustvarijo 

pozitiven odnos do opravil. Na družinska/gospodinjska opravila moramo gledati, kot 

da so nekaj normalnega, kar počnemo vsak dan. Ko poješ, odneseš krožnik v 

pomivalno korito. Če se igraš, na koncu tudi pospraviš igrače. Tako otroci odraščajo 

v prepričanju, da so te naloge normalne stvari v družinskem življenju. Poleg tega pa 

se učijo samostojnosti in odgovornosti (Sears in Sears, 2002).   

Poleg pozitivnega odnosa do opravil pa Z. Zalokar Divjak (1998) poudarja, da otrok 

ob samostojnem opravljanju nalog pridobi občutek uspešnosti in njegova samozavest 

raste, s tem pa se viša tudi njegova samopodoba. Avtorja Sears in M. Sears (2002) 

dodajata, da otroku s spodbujanjem, da se loteva vedno zahtevnejših nalog, 

pomagamo okrepiti občutek, da je sposoben. Otrok bo tako pridobil nove izkušnje in 

se naučil veliko novih spretnosti, ki jih lahko uporablja na različnih področjih življenja 

(Sears in Sears, 2002). Tudi Juhant in Levc (2011) menita podobno ter dodajata, da 

če starši otrokom ne pustijo, da bi sodelovali in naredili določene naloge samostojno, 

jim s tem sporočajo, da ne zmorejo sami. Tako vzgojijo prestrašene posameznike, ki 

ne zaupajo vase in zase ne bodo znali poskrbeti (Juhant in Levc, 2011). Poleg 

naštetega se otrok ob opravljanju vsakodnevnih opravil nauči organizirati sebe in 

dokončati opravila ter se usposobi za postavljanje ciljev in razvijanje veščin, ki so 

potrebne za opravljanje zapletenih fizičnih in umskih nalog (Coloroso, 1996). Poleg 

vsega pa Juhant in Levc (2011) poudarjata, da ob opravljanju družinskih opravil otrok 

ustvari povezanost med delom in zadovoljstvom. Ob rezultatu dela otrok občuti 

srečo, ki prihaja od znotraj. Tako bo lahko tudi takrat, ko bo odrasel, sam nadzoroval 

svojo srečo, saj bo ob delu, ob opravljeni nalogi, občutil zadovoljstvo. Ne bo 

potreboval dragih, modnih, najboljših stvari, da bi bil v življenju srečen (Juhant in 

Levc, 2011). 

To, da je otrok aktiven pri vseh opravilih, povezanih z družinskim življenjem, je tudi 

otrokova dolžnost dokler živi v tej družini. Kadarkoli se otrok upira in ne želi opraviti 

določene naloge, morajo starši vztrajati in včasih tudi zahtevati, ne le prositi. Le tako 

se bodo  otroci navadili opravljati družinska opravila in jih sprejeli za normalen del 

družinskega življenja (Juhant in Levc, 2011). Posebej pomembno je, da starši 

vztrajajo in so dosledni pri opravljanju družinskih opravil, ko okoli otrokovega 

desetega leta starosti spontano veselje in želja po pomoči popustita. Otroku 

postanejo pomembnejši odnosi z vrstniki in aktivnosti zunaj družine, zato začnejo 

izražati nezanimanje in nejevoljo do družinskih opravil. Tem konfliktom se lahko starši 

izognejo, če se opravil lotijo skupaj z otroki. Otrokom ni do pomivanja posode, 
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sesanja ipd., radi pa so skupaj s starši, zato lahko naloge opravijo skupaj in se tako 

počutijo pomemben del družine, v kateri sodelujejo vsi (Juul, 2009).  

Kljub vsem pozitivnim lastnostim, ki jih za otrokov razvoj prinaša opravljanje različnih 

opravil, pa jih otroci doma še vedno ne opravljajo in ne pomagajo staršem dovolj 

pogosto. To so ugotovili v ameriški raziskavi Klein, Graesch in Izquierdo (2009), v 

okviru katere so družine opazovali v CELF projektu. Raziskava sicer ni bila tako 

obsežna, da bi lahko ugotovitve posploševali na osnovno množico, vendar so 

rezultati raziskave vseeno zelo zanimivi. Ugotovili so, da otroci v starostnem obdobju 

5–7 let zelo malo pomagajo pri družinskih opravilih. Čeprav malo, pa vseeno več 

pomagajo pri pospravljanju sobe, pripravljanju obrokov in čiščenju hiše, manj pa tudi 

pri skrbi za sorojence, domače živali ali pri zunanjih opravilih, kjer skoraj ne 

pomagajo. Ugotovili so tudi, da pomoč s starostjo narašča. Starejši otroci, v 

starostnih obdobjih 11–14 let in 15–17 let, pomagajo več kot mlajši otroci. Verjetno 

zato, ker starši od njih tudi več pričakujejo. Naslednja ugotovitev je bila, da dekleta 

pomagajo več kot fantje. Gledano v celoti, je raziskava pokazala, da le 13 % otrok 

sodeluje pri družinskih opravilih (prav tam).  

 

 

5 SPODBUJANJE SAMOSTOJNOSTI V PREDŠOLSKEM IN 

ŠOLSKEM OKOLJU 

Vrtec in šola sta vzgojno-izobraževalni instituciji, kar pomeni, da tudi vzgajata. Pouk 

je vzgojno-izobraževalni proces, vendar na začetku, v predšolskem obdobju in prvih 

letih šole, prevladuje vzgoja, kasneje, ko otrok napreduje iz razreda v razred, pa vse 

bolj prevlada izobraževanje (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  

Po Kohlbergovi teoriji doseže otrok ob vstopu v šolo konvencionalno raven 

moralnega presojanja, zato je obdobje do otrokovega 6. Leta najpomembnejše za 

razvoj avtonomnosti (samostojnosti) in samokontrole, ki pa sta odvisni od vzgoje. 

Zaradi tega ima na tem področju pomembno vlogo tudi šola, ki mora poskrbeti za 

razvoj samostojnosti pri otroku, sploh če tega niso spodbujali že starši (Pergar 

Kuščer, 2005). Na prehodu iz vrtca v osnovno šolo so otroci v obdobju spremembe iz 

želje po popolni podreditvi avtoritete odrasle osebe v potrebo po postopnem 

uveljavljanju lastnih stališč, potreb itn., zato morajo vzgojitelji in učitelji poskrbeti za 

varen prehod od začetne brezpogojne avtoritete odrasle osebe k samoomejitveni 

avtoriteti otroka. Otrok se v tem prehodu osamosvaja, rahlja čustveno navezanost na 

konkretno odraslo osebo in postaja vse bolj samostojen (Kroflič, 1999). Poleg tega 

otroci po šestem letu postajajo vse manj sprejemljivi za osebnostno oblikovanje, zato 

je obdobje njihovega 6. Leta, ko vstopijo v šolo, zelo pomembno, da razvijejo 

samostojnost. Tukaj so pomembni učitelji, da spodbujajo in ustvarjajo okolje, v 
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katerem bodo otroci razvijali svojo samostojnost, sploh če se tega niso učili in 

razvijali že prej v družinskem okolju (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

 

5.1 Spodbujanje samostojnosti v vrtcu 

Otrok se v vrtec vključi že zelo zgodaj, zato ima vrtec poleg drugih ciljev vzgoje in 

izobraževanja pomembno vlogo tudi pri vzgoji za samostojnost. Vrtec lahko v 

predšolskem obdobju pomaga staršem pri razvoju otroka v njegovi polnosti, k čemur 

spada tudi učenje samostojnosti. Predšolska vzgoja je dopolnitev vzgoje v 

družinskem okolju in mora ustvarjati pogoje za spodbujanje otrokove aktivnosti in 

njegovega razvoja. Torej namen vrtcev ni le varovanje otrok, ampak tudi 

dopolnjevanje družinske vzgoje. Tako imajo vzgojiteljice v vrtcih tudi pomembno 

nalogo pri spodbujanju samostojnosti. Eden glavnih ciljev vzgoje v vrtcih, ki jih navaja 

tudi Bela knjiga, je razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje 

(samega sebe), razvijanje spretnosti in sposobnosti. Dolžnost vzgojiteljev v vrtcih je, 

da otrokom dajejo vrednotna vodila, jih osebnostno formirajo, vzgajajo in izobražujejo 

tako, da bodo usvojili učne in delovne navade, ter jih usmerjajo na njihovi poti v 

odraslost s ciljem doseganja avtonomnega, samostojnega in odgovornega 

posameznika (Bela knjiga, 1995; Bela knjiga, 2011).  

 

5.1.1 Vzgojitelj kot avtoriteta 

Za razvijanje samostojnosti morajo imeti vzgojiteljice v vrtcih vzpostavljeno avtoriteto; 

v prvih letih otrokovega življenja manj, kasneje pa vedno več. Otrok v svojih prvih 

letih življenja namreč potrebuje zagotovljeno potrebo po varnosti, ki pa jo lahko čuti 

le, dokler je v bližini svojih staršev. Čim manjši je otrok, tem večja je potreba po 

varnosti in tesnem sožitju z materjo, starši. Ta potreba obvladuje otrokovo duševnost 

skozi vse predšolsko obdobje in je osnova njegovemu duševnemu ravnovesju in 

zdravju. Ko otrok odrašča, postaja samostojnejši in njegova potreba po varnosti in 

sožitju z mamo stopa v ozadje. Njegovi potrebi po varnosti postopno zadoščajo tudi 

druge odrasle poznane osebe, ki jim otrok zaupa. To so lahko tudi vzgojiteljice 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). Seveda mora vzgojiteljica otrokom zagotoviti 

veliko ljubezni in občutek varnosti, vendar pa ne sme biti otrokom »nadomestna 

mati«. Vzgojiteljice ne smejo ohranjati imaginarne identifikacije, ki poteka med mamo 

in otrokom, saj ta zavira otrokove procese osamosvajanja. Taka vzgoja je obsojena 

na neuspeh in ne omogoča otrokovega osebnostnega razvoja, zato mora imeti 

vzgojiteljica avtoriteto in predstavljati pomembno tretjo osebo v otrokovem razvoju. 

Kot pomembni drugi, oče, vzgojiteljica predstavlja otoku avtoriteto, ki na otroka 

prenaša vrednote in norme ter mu tako omogoča osvobajanje od imaginarne 

identifikacije z mamo. Na tem načelu zasnovana profesionalna vzgoja je zato bolj 

učinkovita in predvsem bolj usklajena z otrokovimi razvojnimi potrebami (Kroflič, 

1997; Kroflič, 1999).  
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5.1.2 Spodbujanje otrok k opravljanju različnih opravil 

Za razvoj samostojnosti morajo vzgojitelji v vrtcu spodbujati otroke k opravljanju 

različnih opravil. Poleg skrbi za samega sebe (umivanje rok, hranjenje, obuvanje, 

oblačenje itn.) se morajo otroci učiti tudi drugih spretnosti in delovnih navad 

(Häberli-Nef, 1996). Če bo otrok v predšolski dobi navajen pomagati in se sam 

zaposliti, bo lahko z delavnostjo dosegel rezultate tudi kasneje. Če je otrok že prej 

navajen delati družinska opravila, je samostojen in zna poskrbeti sam zase, mu tudi v 

času šole ne bo težko skrbeti za šolske naloge in biti sam odgovoren zase (Juhant in 

Levc, 2011). V vrtcu lahko vzgojitelji s spodbujanjem otroke usmerjajo, da na najboljši 

možni način opravijo, kar pač zmorejo. Poznamo različne vrste spodbujanja: pohvalo, 

nagrado in obljubo.  

Pohvala je učinkovita spodbuda, če poudarja otrokovo vedenje, ki kaže njegov 

napredek. Moramo pa paziti, da je pohvala premišljena in realna, saj je lahko v 

nasprotnem primeru škodljiva. »Merila, ki jih vzgojitelji upoštevamo v zvezi s pohvalo, 

so (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 147):  

– pohvalimo takoj, kadar opazimo, da je otrok nekaj storil sam od sebe (pomagal 

drugim otrokom, vzgojiteljici ali pomočnici), 

– pri pohvali ne čakamo na izjemne rezultate in na vzorno obnašanje, 

– pohvalo utemeljimo; povemo torej, zakaj je otrok pohvaljen, 

– pohvala naj bo pozitivna, z besedo in dejanji, 

– pohvalo uporabljamo smiselno, ko opazimo, da je otrok v določeni stvari 

napredoval, da je bodisi njegov izdelek ali vedenje boljše od prejšnjega, 

– pohvalimo v navzočnosti drugih, ko je to mogoče, 

– in pa: otrok je pohvale najbolj vesel, če je ta nepričakovana.« 

Nikoli ne pohvalimo zgolj rezultata dejanja. Pohvalimo ves trud, ki ga je otrok vložil v 

določeno stvar (prav tam).  

Pri nekaterih otrocih pohvala ni dovolj, zato se vzgojitelj lahko zateče k nagradi, ki naj 

bo konkretna. Nagrade učitelj uporablja predvsem pri krepitvi obnašanj, kot so: 

navajanje na čistočo, oblačenje, obuvanje, vztrajnost pri določenih praktičnih 

opravilih, pospravljanje, medsebojna pomoč, pri učenju novih veščin itd. Nagrajujemo 

lahko kot presenečenje ali s pogodbo (otrok in vzgojitelj se dogovorita, da bo otrok za 

določeno obliko obnašanja nagrajen). Tudi z obljubami spodbujamo, a mora biti 

vzgojitelj pri obljubljanju pozoren na to, da dano obljubo tudi uresniči (Retuznik 

Bozovičar in Krajnc, 2010). 

Otroka lahko spodbujamo k učenju različnih sposobnosti in spretnosti ter k razvijanju 

samostojnosti tudi z igro. Med igro otrok oponaša odrasle in se vživi v vloge odraslih. 

Ni pozoren le na igrače ali stvari, s katerimi se igra, ampak tudi na proces in 

postopke. Tako je na primer, ko se igra kuharja, pozoren na to, kako bo »skuhal 

kosilo«, kako bo pazil na nož, vročo posodo itd. Otroci opazujejo odrasle in to 

vnesejo v svojo igro. Tako se preko igre učijo spretnosti in sposobnosti, razvijajo 

govor, domišljijo ter se učijo skrbeti sami zase – razvijajo  samostojnost. Poleg tega 
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preko igre otrok dobiva samozavest in zaupanje v lastne sposobnosti. Vse omenjeno 

je pomembno za njegov razvoj, prav tako pa ga s tem pripravljamo na vstop v šolo. 

Otrok bo v šoli potreboval vsa ta znanja, spretnosti, sposobnosti, samozavest in 

samostojnost. Ni pomembno, da so otroci pripravljeni na učenje branja, pisanja ali 

računanja, ampak so pomembne tudi druge sposobnosti, ki bodo bolj vplivale na 

otrokovo samopodobo in samozavest v prvih letih šolanja. Otrok mora do vstopa v 

šolo pridobiti toliko samostojnosti, kot je bo tam potreboval. V šoli bo moral otrok sam 

poskrbeti zase, za svoje šolske stvari, se znati obleči, obuti, iti na stranišče ipd. 

Seveda bo lahko prosil za pomoč, vendar če se ne bo znal urediti sam, se bo počutil 

manj sposobnega od sošolcev, občutil bo tesnobo in strah ter imel slabo samozavest. 

Vse to bo vplivalo na nezmožnost kakovostnega učenja, zato mu predznanje branja, 

pisanja ali računanja ne bo veliko koristilo, če bo njegova samozavest slaba in ne bo 

znal poskrbeti sam zase (Leach, 2008).  

 

5.1.3 Samostojnost učencev po Kurikulu za vrtce (1999) 

Kurikul za vrtce je nacionalni dokument in predstavlja strokovno podlago za delo v 

vrtcih. Med cilji Kurikula je poudarjena aktivnost otroka kot aktivnega udeleženca 

procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva 

nova znanja in spretnosti. Samostojnost otroka je torej poudarjena že v ciljih Kurikula. 

Vzgojitelji v vrtcih morajo spodbujati razvoj različnih spretnosti in otrokovih lastnih 

strategij dojemanja, razmišljanja, izražanja itn., ki so zanj značilni v posameznem 

razvojnem obdobju. V Kurikulu najdemo tudi načelo aktivnega učenja in zagotavljanja 

možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja, kjer je poudarjeno spodbudno 

okolje, ki ga načrtuje tako vzgojitelj kot tudi otrok s samoiniciativnimi pobudami. 

Poudarjena je pravica do izbire, kjer zopet lahko opazimo spodbujanje samostojnosti 

pri otroku. Otrok mora imeti možnost sam izbirati med dejavnostmi, imeti možnost 

izbire pri organizaciji spanja in počitka, hranjenja in drugih potreb. Vzgojitelji morajo 

dopuščati izbiro in možnost, da si lahko otroci sami postrežejo pri hranjenju.  

Spodbujanje samostojnosti oziroma neodvisnosti najdemo tudi v poglavju Odnosi 

med otroki – odnosi med otroki in odraslimi v vrtcu, socialno učenje. Poleg drugih 

pomembnih spodbud in načinov delovanja odraslih v vrtcu je poudarjeno tudi 

spodbujanje ustrezne neodvisnosti (upoštevajoč otrokovo starost). Pomembno je 

razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje pri otroku. V 

sklopu Družba med globalnimi cilji najdemo cilj »spoznavanje samega sebe in 

spoznavanje z varnim in zdravim načinom življenja«, kjer je zopet poudarjena 

samostojnost otroka, kajti otrok se mora učiti sam skrbeti zase, za varen in zdrav 

način življenja, torej mora biti samostojen pri higienskih navadah in skrbi za zdravje. 

Samostojnost najdemo tudi v cilju »otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči 

živeti in ravnati varno v različnih okoljih«; le tako bo lahko živel samostojno in varno v 

življenju, ko bo odrasel. Med dejavnostmi, ki spodbujajo družboslovne cilje, je 

omenjeno tudi, da otrok opazuje odrasle pri različnih opravilih in jih pri tem posnema. 

Torej je spodbujanje otrokovega opravljanja različnih opravil omenjeno tudi v Kurikulu 
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za vrtce – v vrtcu morajo odrasli spodbujati razvoj otrokovih veščin pri skrbi za 

samega sebe, torej jih morajo spodbujati pri razvoju samostojnosti za samega sebe. 

Razvijati morajo tudi otrokovo pozitivno mnenje o samem sebi in samospoštovanje 

ter mu pustiti biti samostojen in odgovoren glede na stopnjo njegovega razvoja 

(Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

5.2 Spodbujanje samostojnosti v šoli 

Vsaka šola, pa tudi vsak učitelj, mora imeti razdelan svoj vzgojni koncept in načrt 

uresničevanja tega koncepta. V tem vzgojnem konceptu ne sme manjkati vzgoja za 

samostojnost, sploh v prvem razredu, ko je razvoj samostojnosti zelo pomemben 

(Peček Čuk in Lesar, 2009). Vzgojni načrt mora biti usmerjen na razvoj otrokovih 

osebnostnih potencialov, ki bodo kasneje omogočili razvoj avtonomne (samostojne) 

in odgovorne morale pri otroku. Omogočati mora tudi pristno komunikacijo in aktivno 

udeležbo otrok pri izbiri ustreznih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ter pri 

dogovarjanju o skupnih pravilih (Kroflič, 1999).  

Za razvoj avtonomnosti (samostojnosti) in samokontrole (samoomejitvene avtoritete) 

je zelo pomembno obdobje otrokovega 6. leta, ko vstopi v šolo, kar je bil tudi eden od 

razlogov uvedbe devetletke. M. Pergar Kuščer (2005) navaja, da je z vidika razvojnih 

značilnosti šestletnih otrok nova, z zakonom predpisana starost (6 let) za všolanje 

otrok povsem utemeljena. Navaja nekaj razvojnih dejstev:  

– »Do šestega leta se možgani razvijajo hitreje kakor katerikoli del telesa. 

– Otrok je gibalno spreten. 

– Ima že tako razvite jezikovne sposobnosti, da lahko jezik uporablja za 

komunikacijo in za učenje. Od okolja je odvisno, kaj in koliko otrok govori. 

– Velika energija šestletniku omogoča, da se neustrašno loteva številnih 

aktivnosti, še posebej, če je njegov trud opažen. 

– Ima zelo razvite socialne in spoznavne (kognitivne) sposobnosti. Od vzgoje je 

odvisno, kolikšno avtonomnost in samokontrolo bo otrok razvil.  

– Večina otrok je v tem času sposobna hitrega učenja, če snov ni preveč 

abstraktna. 

– Moralno presojanje doseže stopnjo, ko je to, kar je prav, ločeno od tistega, kar 

je narobe, brez nejasnosti, ki zapletajo moralna vprašanja v adolescenci in 

kasneje.  

– Tudi biosocialni razvoj je nekako umirjen in neopazen (primerjavi s hitro rastjo 

v prvih letih življenja in kasneje v puberteti), a omogoča, da otrok z lahkoto 

obvlada številne nove spretnosti« (Pergar Kuščer, 2005, str. 25). 

Z vidika samostojnosti je prav zaradi tega smiselno všolanje otrok pri 6 letih, saj 

lahko pri tej starosti učitelji še vplivajo na njihov razvoj in spodbujajo samostojnost, če 

je vzgoje za samostojnost v družinskem okolju premalo (Pergar Kuščer, 2005). 
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5.2.1 Bela knjiga (1995 in 2011) in Zakon o osnovni šoli (2006) o razvijanju 

samostojnosti učencev 

Razvoj avtonomnega, samostojnega, odgovornega in razmišljujočega posameznika, 

ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti, je tudi 

eden glavnih, temeljnih ciljev vzgoje in izobraževanja. Dolžnost vzgojiteljev in 

učiteljev je, da otrokom in učencem dajejo vrednotna vodila, jih osebnostno formirajo, 

jim nudijo pomoč in oporo, ko je potrebno, jih vzgajajo in izobražujejo tako, da bodo 

usvojili učne in delovne navade, in jih usmerjajo na njihovi poti odraščanja s ciljem 

doseganja avtonomnega, samostojnega in odgovornega posameznika (Bela knjiga, 

2011).   

V Beli knjigi (1995) je v ciljih šole le omenjeno, da morajo šole omogočiti učencem 

osebnostni razvoj, jim posredovati temeljna znanja in spretnosti, ki omogočajo 

neodvisno, učinkovito in ustvarjalno soočenje z družbenim in naravnim okoljem; med 

tem ko v Beli knjigi (2011), kjer je že uvedena devetletka, v ciljih šole zelo poudarjajo 

tudi razvijanje kritičnega, avtonomnega, odgovornega in samostojnega posameznika, 

kjer velja načelo oblikovanja avtonomne osebnosti otroka. V sklopu cilja »razvijanje 

zmožnosti za vse življenjsko učenje in stalni osebni ter strokovni razvoj« je 

poudarjeno tudi razvijanje delovnih in učnih navad ter odgovornosti za njegov razvoj. 

Da to dosežejo, pa morajo biti otroci samostojni (Bela knjiga, 2011). Tudi v Zakonu o 

osnovni šoli (2006) sta v 2. členu med cilji izobraževanja zapisana cilja, ki spodbujata 

razvoj samostojnosti učenca v osnovni šoli:  

– »pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, 

učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in 

razvijanje kritične moči razsojanja; 

– omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi 

sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, kamor spada tudi razvoj 

samostojnosti.« 

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2007) se ta dva cilja 

spremenita oziroma dopolnita, a še vedno spodbujata samostojnost: 

– »vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do 

sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in 

družbenega okolja, prihodnjih generacij; 

– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi 

in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe.« 

V Beli knjigi (1995) se poudarja, zakaj mora priti do sprememb vzgoje in 

izobraževanja (takrat še osemletke) predvsem z vidika podaljšanja šolanja. V večini 

razvitih evropskih držav otroci šolo pričnejo obiskovati pri šestih ali celo petih letih in 

se šolajo devet ali več let (le osnovna šola), zato naj bi tudi pri nas prišlo do 

spremembe – devetletke. Otroci bi v šolo hodili eno leto prej in se tako šolali devet 
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let, kar je praksa od šolskega leta 2003/2004 naprej tudi na vseh osnovnih šolah v 

Sloveniji.  

Glavni razlogi za uvedbo devetletke in s tem zgodnejšega vstopa v šolo so bili oz. so 

utemeljeni tako z vidika otrokovega razvoja kot z vidika zagotavljanja možnosti 

sistematičnega učenja vsem otrokom. Takratna priprava na šolo ni bila enotno 

organizirana in ni dajala vsem otrokom dovolj možnosti za razvoj njihovih potencialov 

v njihovem izjemno pomembnem zgodnjem razvojnem obdobju. Dodatni razlogi pa 

so bili tudi ti, da so želeli omiliti časovni pritisk in obremenitve učencev v takratni 

osnovni šoli in kot v večini razvitih evropskih držav dvigniti izobrazbeno raven 

državljanov in državljank (Bela knjiga, 1995). Poleg tega je Slovenija postala članica 

Evropske unije, zato se je moralo šolstvo razviti in prilagoditi razvitim državam, ki 

temeljijo na znanju in na ustvarjanju novega znanja. Tako mora v javnih vrtcih in 

šolah, ki so del družbe, proces vzgoje in izobraževanja mladih generacij temeljiti na 

skupnih vrednotah in otroke usposabljati za samostojno življenje, za skupno 

delovanje in participacijo v političnem življenju (Bela knjiga, 2011).  

 

5.2.2 Spodbujanje samostojnosti v razredu – pristop sodelovanja 

»zmagam-zmagaš« 

Prve izkušnje v šoli bodo šestletnika zaznamovale za dolgo, zato je zelo pomembno, 

kakšne bodo. Otrok v šolo prinese, kar je vanj »vsadila« družina, v šoli pa se lahko to 

še naprej razvija in spodbuja. Predvsem pomembno je, da je učitelj občutljiv tudi do 

tistih učencev, ki ne prihajajo iz spodbudnih okolij. Šestletni otroci so lahko z vidika 

razvoja precej neodvisni in samostojni. Vedno bolj se zavedajo sebe in okolice, 

sposobni so komunikacije in predstavljanja, socialno razumevanje pa jim omogoča 

sodelovanje v kompleksnejših igrah z vrstniki (Pergar Kuščer, 2005), zato je dobro, 

da to od njih tudi pričakujemo.   

Učitelji lahko pri učencih spodbujajo samostojnost z načinom dela v razredu. Učence 

morajo v okviru vzgoje za samostojnost naučiti skrbeti za njih same, za šolske stvari, 

učno uspešnost in odločanje. Zelo dober je pristop sodelovanja »zmagam-zmagaš«, 

kjer učitelji spodbujajo lastno aktivnost učencev in razvijajo učenčevo samostojnost 

oz. upravljanje samega sebe, spretnost odločanja ter odgovorno vedenje. V pristopu 

sodelovanja »zmagam-zmagaš« učitelj prevzame odgovornost za lastne potrebe in 

hkrati upošteva potrebe učencev. Potrebe učitelja in učencev so enako pomembne. 

Pomembna je komunikacija in sodelovanje, saj učitelj upošteva učenčev prispevek 

pri končni odločitvi. Učitelj ne nadzoruje učencev v polni meri, ampak postavi 

določene meje in navodila, znotraj katerih se lahko učenci sami odločajo. Daje 

različne možnosti izbire v okviru meja, ki jih tudi širi, ko učenci postajajo vse bolj 

vešči odločanja in opravljanja samega sebe – samostojni. Učitelj določa tudi pogojne 

posledice, daje podporo, pomaga, posluša, usmerja, informira, sprejema, izvaja 

običajne posledice, daje priznanja in podkrepitve. Učitelj s pristopom sodelovanja 

prepušča posledice izbire (pozitivne ali negativne) učencem. Učenci so samostojni pri 
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skrbi zase, šolskem delu, osebni izbiri in vedenju, so za to tudi odgovorni in se tako 

učijo iz posledic lastne izbire. Posledice slabih izkušenj (ki ne ogrožajo življenja) so 

dovoljene kot učne izkušnje. Ta pristop sodelovanja pri učencu razvija osebno moč, 

izboljšuje učenčevo samopodobo in krepi odgovornost za osebno izbiro in vedenje. 

Razvija spretnost odločanja, samostojnost pri upravljanju samega sebe in šolskem 

delu ter samonadzor. Učenec ima tako zadovoljeno potrebo po nadzoru lastnega 

življenja brez okrnitve potreb učitelja ali drugih učencev. Učenčeve potrebe so 

uslišane in upoštevane, zato je tudi manj upornosti. Učenec se uči biti vse bolj 

samostojen, saj se pri tem pristopu zmanjšuje odvisnost od učiteljev in potreba po 

zunanjem vrednotenju (Bluestein, 1997).  

Podoben pristop oziroma pomembnost učenčeve izbire v šoli podarja tudi S. 

Grossman (b. d.) v članku Offering Children Choices: Encouraging Autonomy and 

Learning While Minimizing Conflicts. Učitelji morajo učencem pri različnih šolskih 

aktivnostih in dejavnostih ponuditi možnost samostojne izbire, s čimer spodbujajo 

samostojnost, poleg tega pa imajo učenci občutek, da imajo nadzor nad seboj in se 

počutijo pomembne, ker lahko soodločajo. S tem se v razredu zmanjša možnost 

konfliktov, saj imajo učenci možnost izbire, s tem pa je potešena njihova želja po 

neodvisnosti. Poleg tega s tem povečamo tudi učno uspešnost. Ko otroci sami 

izberejo aktivnost med danimi možnostmi, so bolj predani tej aktivnosti. Tudi njihov 

čas pozornosti je daljši, saj imajo večji interes poslušati snov ali aktivnost, ki so jo 

izbrali sami. Imeti možnost izbire viša tudi učenčevo samopodobo. Učenec, ki je 

lahko samostojen, ima možnost izbire in sam opravlja dejavnosti, se počuti dobro, 

njegova samozavest pa raste (Grossman, b. d.). 

 

5.2.3 Učitelj kot avtoriteta 

Učitelj mora v vzgojno-izobraževalnem procesu imeti avtoriteto. Šola in učitelj brez 

vsaj minimalne avtoritete preprosto ne moreta zagotoviti potrebnega transferja z 

učencem, brez tega pa ni vzgojnega učinka. Avtoriteta je moč, ki jo potrebuje 

vzgojitelj, da lahko vodi razvoj otrokove/učenčeve osebnosti v želeni smeri. Avtoriteta 

je posebna oblika pedagoškega odnosa, v katerem vzgojitelj vodi, usmerja in 

disciplinira otroka. Ni le prisila, ampak je lahko zasnovana tudi na prijaznosti in 

odpovedi kaznovanja (Kroflič, 1997). Z avtoriteto lahko učitelji vodijo učence k 

uspešnemu razvoju. Kljub vsemu avtoriteta učitelja ne sme biti avtoritarna in prisilna. 

Učitelj ne sme imeti popolnega nadzora nad učenci, saj bi s tem spodbujal 

podložnost in nesamostojnost. Poleg avtoritete mora učitelj dopuščati učencem tudi 

svobodo. Le s prepletanjem avtoritete in svobode se lahko učenci razvijajo v svoji 

polnosti, razvijajo samostojnost in odgovornost ter se pripravljajo na odraslo življenje 

(Häberli-Nef, 1996). Učitelji morajo učencu, ki po svoji naravi ni le pasivni sprejemnik 

vzgojnih vplivov, dopustiti pravo mero svobode in spodbujati njegovo aktivno vlogo v 

razredu. Tudi sam oblikuje svoj razvoj, zato ga je treba postopno dejavno vključevati 

v vzgojno-izobraževalni proces v vseh njegovih fazah in na vseh področjih (Kroflič, 

1997).  
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5.2.4 Sodelovanje med starši in učitelji 

Učitelji in starši se morajo poslušati in sodelovati pri vzgoji učencev/otrok, saj le 

sodelovanje prinese dobre rezultate. Starši so prvi in najpomembnejši učitelji otroka, 

zato so nepogrešljivi učiteljevi partnerji. Starši so, v nasprotju z učitelji, vedno 

odgovorni za svoje otroke, zato mora šola razvijati sodelovanje s starši in spoštovati 

njihov prispevek (Pergar Kuščer, 2005). Šola mora skleniti zvezo s starši, saj lahko le 

tako učinkovito izvaja vzgojno-izobraževalno delo ter skrbi za celovit, kakovosten 

razvoj in napredek otroka. Seveda pa je sodelovanje s starši zahtevna naloga in od 

učiteljev zahteva veliko pedagoškega znanja in pedagoške občutljivosti, pa tudi 

uporabo različnih pristopov (Lepičnik Vodopivec, 2012). Ko učitelji v šoli navajajo 

učence, da so samostojni pri upravljanju samih sebe in pri šolskem delu, da so 

odgovorni zase in za svoje vedenje, morajo to spodbujati doma tudi starši. Otroka 

morajo navajati, da je odgovoren zase in za svoje stvari. Poudarjati morajo, da je 

sam odgovoren za svoje šolsko delo in da je šola njegova skrb. Starši morajo 

spodbujati otroke, da so samostojni pri opravljanju šolskih nalog, seveda pa jim lahko 

nudijo tudi pomoč. Tako se učenci počutijo zadovoljni, saj je v šoli nagrajeno njihovo 

in ne starševsko delo. Sami si s svojim delom in odgovornostjo prislužijo pohvale in 

lepe ocene. Postanejo samostojni in uspešni učenci. Če se učitelji v šoli trudijo, doma 

pa starši to opustijo in delajo vse namesto otrok, se ti le stežka navadijo in naučijo 

samostojnosti in odgovornosti (Juhant in Levc, 2011).  

Za razvoj otrokovih delovnih navad in sposobnosti načrtovanja ter organiziranja 

individualnega dela morajo skrbeti tako starši kot učitelji. Seveda na učno uspešnost 

vpliva veliko različnih dejavnikov, vendar je ta odvisna tudi od osebnostnega razvoja, 

v katerega spadajo tudi samostojnost učenca, razvite različne sposobnosti in 

spretnosti ter delovne navade (Žibert, 2011). Samostojnost in delovne navade 

vplivajo na višjo samopodobo (Zalokar Divjak, 1998), višja samopodoba pa vpliva na 

višjo učno uspešnost. Če učitelji in starši torej ne razvijajo samostojnosti pri otroku, 

se otroci ne naučijo opravljati nalog samostojno, ne razvijejo delovnih navad, so 

zaradi tega nesamozavestni, imajo nizko samopodobo in iščejo potrditve drugje. 

Delovnih navad ne morejo prenesti na učne navade. S tem je možnost šolske 

neuspešnosti večja (Žibert, 2011).  

 

5.2.5 Samostojnost učencev v učnih načrtih prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja  

 

Učni načrt za spoznavanje okolja 

Že med splošnimi cilji predmeta je zapisano, da ti izhajajo iz kompetenc znanja, 

spretnosti in odnosov, ki ustrezajo okoliščinam in prispevajo k uspešnemu življenju v 

družbi znanja. »V ožjem smislu je to spoznavanje dejstev, oblikovanje pojmov in 

povezav, kar vodi v znanje in razumevanje ter uporabo znanja o naravnem in 
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družbenem okolju ter v njem. Širše spoznavno področje vključuje razvijanje 

procesov, sposobnosti in postopkov, ki omogočajo bogatenje izkušenj, njihovo 

obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega mišljenja« (Učni načrt za 

spoznavanje okolja, 2011, str. 5). Učenec se uči spretnosti ter pridobiva znanje in 

izkušnje, ki prispevajo k njegovemu uspešnemu samostojnemu življenju v naravnem 

in družbenem okolju. Pri pouku spoznavanja okolja se uresničujejo tudi širši cilji. 

Eden izmed njih je razvijanje delovnih navad (kako se učiti), ki spodbujajo razvijanje 

otrokove samostojnosti. Tudi naslednji širši cilji spoznavanja okolja prispevajo k 

razvijanju otrokove samostojnosti: »/…/ moralni (norme v vedenju, reševanje 

moralnih nasprotij), ustvarjalnost, samopobude (eksperimentiranje, delo z gradivi), 

gibalni cilji (ročne spretnosti, varnost pri delu) in čustveni cilji (pozitivna samopodoba, 

odnos do narave)« (prav tam).  

V tematskem sklopu Živa bitja učenci »spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga 

živa bitja za življenje« (prav tam, str. 11). V tematskem sklopu Človek to nadgradijo z 

znanjem o zdravem načinu prehranjevanja, telesni vadbi in počitku in z zavedanjem, 

da jim to omogoča rast in razvoj ter pomaga ohranjati zdravje. Poznajo pomen 

raznovrstne prehrane in redne nege telesa. Poznajo svoje telo in pogoje za zdravo 

življenje in rast (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Tako se učenci učijo skrbeti 

sami zase, za svoje telo in zdravje.  

Tematski sklop Jaz najbolj spodbuja samostojnost učencev. Razvijajo svoje socialne 

spretnosti  in poznajo različna čustva. To jih spodbuja k samostojnemu navezovanju 

stikov in prijateljstev. Pri doseganju cilja, da »razumejo pomen navad, ki jim 

pomagajo pri učenju, sodelovanju idr.« (prav tam, str. 13) se naučijo, zakaj jim učne 

in delovne navade koristijo in tudi to v veliki meri spodbuja njihovo samostojnost. V 

tretjem razredu se znanje in razumevanje pomena o delovnih in učnih navadah 

razširi. S cilji, ki sledijo, se učenci navajajo na samostojno učenje in razvijajo navade 

zanj. Učenci: 

– »doživljajo in spoznajo pomen znanja za kakovost življenja, za lasten in 

družbeni razvoj, 

– vedo, da se lahko največ naučijo v šoli (z lastno dejavnostjo, od drugih ljudi, iz 

knjig, medijev),  

– spoznajo, da je za uspešno učenje nujno pravilno razporediti čas,  

– vedo, da se naučimo tudi (dobrih in slabih) navad ter razumejo njihove 

pomene in posledice« (prav tam, str. 13). 

V sklopu Skupnosti se učijo o družinskih opravilih in delitvi dela med družinskimi 

člani. Cilj, povezan s samostojnostjo, je, da učenci »razumejo pomen sodelovanja in 

spoštovanja med družinskimi člani in poznajo pomen delitve dela med družinskimi 

člani« (prav tam, str. 14), kar kaže na to, da tudi šola spodbuja opravljanje družinskih 

opravil in s tem učenje samostojnosti. 

V tematskem sklopu Prostor učenci spoznavajo okolico šole in pot v šolo, podobno 

tudi v tematskem sklopu Promet, v okviru katerega spoznajo prometne poti v okolici 
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šole, varno pot v šolo ter spoznajo pomen prometnih znakov, ki so pomembni za 

pešce in kolesarje. Oboje pripomore k temu, da so lahko učenci samostojnejši v 

okolici šole in na poti do nje. V prvem razredu se cilj, da učenci »poznajo pravila 

varne hoje (skupinske ob odrasli osebi, po pločniku, kjer ni pločnika, prečkanje ceste 

ipd.)« (prav tam, str. 16) navezuje na varno hojo v prometu ob spremstvu odrasle 

osebe, med tem ko jih v drugem razredu cilj »poznajo pomen prometnih znakov, ki jih 

srečujejo na svoji poti v šolo, in znakov, pomembnih za vedenje pešcev« (prav tam, 

str. 16) že spodbuja k samostojni hoji po poti do šole. Da bi bila učenčeva 

samostojna pot v šolo še varnejša, se v drugem razredu pod tematskim sklopom Jaz 

učijo prepoznati nevarne situacije doma in v prostem času (tudi na poti v šolo) ter se 

jim izogniti. V tretjem razredu se naučijo tudi prositi za pomoč v nevarnih situacijah 

(Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011).  

Da je učenec lahko samostojen in odgovoren, mora poznati pravila. Ta spozna že v 

prvem razredu v tematskem sklopu Odnosi, pri katerem spoznava pomen pravil 

družbenega življenja in se uči, zakaj pravila sploh potrebuje. Učijo se, da so sami 

odgovorni za svoja dejanja, ki imajo lahko pozitivne ali negativne posledice. V 

enakem sklopu v drugem razredu učenci ugotavljajo in pozitivno doživljajo, da si tako 

otroci kot odrasli lahko svobodno izbiramo različne igre, igrače, šport, zabavo, 

prijatelje, poklic oziroma delo in različne vloge v svojem življenju (Učni načrt za 

spoznavanje okolja, 2011). Iz tega lahko trdimo, da z naštetimi cilji šola spodbuja 

učenčevo svobodo, samostojnost in odgovornost.  

Učni načrt za slovenščino 

Učni načrt za slovenščino nima ciljev, ki bi neposredno vplivali na razvoj 

samostojnosti otroka, vsebuje pa cilje, ki k razvoju samostojnosti vplivajo posredno. V 

splošnih ciljih je zapisano, da predmet slovenščina med drugim omogoča oblikovanje 

osebne identitete ter razvijanje ključnih zmožnosti vseživljenjskega učenja in tudi 

samoiniciativnost. Pri tem predmetu učenci »… usvajajo in urijo razne strategije in 

učne pristope za učinkovito pridobivanje informacij iz govorjenih in zapisanih 

neumetnostnih besedil ter s tem razvijajo svojo zmožnost učenja učenja« (Učni načrt 

za slovenščino, 2011, str. 6). Prav tako pa se učijo zmožnosti tvorjenja besedil ter 

usvajajo in urijo strategije za tvorjenje besedil, kar prav tako spodbuja razvijanje 

zmožnosti učenja učenja. Da je otrok lahko samostojen pri opravljanju šolskih 

obveznosti, da lahko sam skrbi za šolske stvari in se sam uči, mora imeti razvite te 

učne pristope in strategije. Učenci pri predmetu slovenščina spoznavajo in se urijo v 

vseh štirih sporazumevalnih dejavnostih. Prav tako se zavedajo, da jim te omogočajo 

spoznavanje sebe in sveta ter da njihovo obvladovanje povečuje zmožnost delovanja 

v družbenem okolju (Učni načrt za slovenščino, 2011). 

V operativnih ciljih so pod vsako zmožnostjo (pogovarjanje, poslušanje, govorno 

nastopanje, branje in pisanje) zapisani cilj vrednotenja, ki spodbujajo otrokovo 

samostojnost pri razmišljanju. Otrok se z vrednotenjem uči razmišljati s svojo glavo 

(sam razmišlja in vrednoti). Vrednoti tuja besedila in lastne zmožnosti, prav tako pa 
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izraža svoja občutja med izvajanjem vsake od zmožnosti, kar pri njem zopet 

spodbuja spoznavanje samega sebe in samostojno delovanje.  

Cilji vrednotenja so:  

Razvijanje zmožnosti pogovarjanja; učenci: 

– »vrednotijo razumljivost in zanimivost pogovora ter utemeljujejo svoje mnenje, 

– izražajo svoja občutja med igranjem vloge, 

– vrednotijo svojo zmožnost pogovarjanja in načrtujejo, kako bi jo lahko 

izboljšali« (prav tam, str. 8). 

Razvijanje zmožnosti poslušanja enogovornih neumetnostnih besedil; učenci: 

– »vrednotijo zanimivost, resničnost, razumljivost in uporabnost besedila ter 

utemeljujejo svoje mnenje, 

– izražajo svoja občutja med poslušanjem, 

– vrednotijo svojo zmožnost poslušanja (in gledanja) enogovornih 

neumetnostnih besedil in načrtujejo, kako bi jih lahko izboljšali« (prav tam, 

str. 9).  

Razvijanje zmožnosti govornega nastopanja; učenci: 

– »vrednotijo zanimivost, živost in razumljivost besedila, predlagajo 

popravke/izboljšave in utemeljujejo svoje mnenje, 

– izražajo svoja občutja med govornim nastopom, 

– vrednotijo svojo zmožnost govornega nastopanja in načrtujejo, kako bi jo lahko 

izboljšali« (prav tam, str. 9). 

Razvijanje zmožnosti branja in pisanja besedil; učenci: 

– »ustno vrednotijo zanimivost, razumljivost, resničnost idr. besedila in 

utemeljujejo svoje mnenje, 

– ustno izražajo svoja občutja med branjem, 

– ustno vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali,  

– ustno izražajo svoja občutja med pisanjem, 

– ustno vrednotijo svojo pisno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali« 

(prav tam, str. 10).  

Na področju književnosti je prav tako nekaj ciljev, ki posredno spodbujajo razvoj 

samostojnosti pri otroku. Pri cilju »izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, 

predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri poslušanju, branju« (prav tam, str. 14) so 

učenci pozorni na svoje misli, čustva, doživetja, kar spodbuja njihovo samostojno 

razmišljanje in doživljanje samih sebe. Prav tako morajo biti učenci samostojni tudi 

pri cilju »izražajo svoje razumevanje pesmi in ga primerjajo z razumevanjem 

sošolcev« (prav tam, str. 14). Izražati morajo svoje razumevanje, torej morajo sami 

razmisliti, ne le poslušati odraslo osebo – učiteljico.  
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V standardih znanja lahko vidimo, da lahko učenci v drugem razredu že samostojno 

delajo domače naloge in skrbijo za šolsko delo, saj naj bi do konca drugega razreda 

že usvojili tehniko branja in pisanja s tiskanimi črkami (Učni načrt za slovenščino, 

2011). Seveda lahko starši še pomagajo pri razumevanju prebranega, vendar otrok 

lahko večino šolskega dela opravi sam, sploh pa samostojno skrbi za šolske stvari.  

Učni načrt za matematiko  

Tudi učni načrt za matematiko ne vsebuje neposrednih ciljev za spodbujanje 

samostojnosti pri otroku. V splošnih ciljih pod nameni poučevanja matematike je 

zapisan namen: »razvijajo zaupanje v lastne (matematične) sposobnosti, 

odgovornost in pozitiven odnos do dela in matematike« (Učni načrt za matematiko, 

2011, str. 5). V tem namenu se skriva tudi spodbujanje otrokove samostojnosti v 

odgovornosti, spretnostih in odnosu do dela – z delovnimi in učnimi navadami. Poleg 

tega je zapisano, da matematika kot osrednji element vseživljenjskega učenja 

bistveno prispeva k celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika, kamor pa 

spada tudi razvijanje samostojnosti. Med operativnimi cilji v sklopu Merjenje sta za 

drugi razred zapisana dva cilja, ki vključujeta poznavanje in uporabo denarja. To 

znanje učenec potrebuje za samostojno skrb zase, ko mu že zaupamo upravljanje z 

denarjem. Ta cilja sta: »spoznavajo merski enoti za denar (€, cent) in njune 

vrednosti; se navajajo na uporabo denarnih enot v vsakdanjem življenju« (prav tam, 

str. 11). V nadaljevanju so v ciljih navedeni tudi cilji za reševanje problemov – tudi 

življenjskih. Tudi v didaktičnih priporočilih je zapisano, da v vseh problemskih 

nalogah učenci poti do rešitve ne poznajo vnaprej in jo morajo samostojno načrtovati. 

Pri tem se ne učijo reševati le matematičnih problemov, ampak dobijo primere, 

strategije, kako reševati probleme v svojem življenju. Tudi to je posredno učenje 

samostojnosti pri razvoju otroka. 

Učni načrt za šport 

Tudi pri športu učenca spodbujamo v razvoju njegove samostojnosti. V učnem načrtu 

za šport (2011) je pod splošnimi cilji navedeno spodbujanje učenca k oblikovanju 

zdravega življenjskega sloga in spodbujanje, da bo sam skrbel za zdrav način 

življenja. Učenec se v sklopu tega predmeta uči tudi telesne higiene, povezane z 

gibanjem in zdravjem, kar pa tudi spada k samostojni skrbi za samega sebe (Učni 

načrt za športno vzgojo, 2011).  

Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu 

Pregledala sem tudi ta učni načrt, čeprav se večina učencev uči tujega jezika šele v 

drugem razredu. V učnem načrtu za tuji jezik je zapisano le, da je angleščina oz. 

večjezičnost v današnjem času pomembno področje vseživljenjskega učenja in 

bistveno prispeva k celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika, kamor pa 

spada tudi razvijanje samostojnosti. Učenci se ob znanju tujega jezika lahko počutijo 

bolj samostojni, saj se znajo izražati tudi v drugem jeziku, kar pozitivno vpliva tudi na 

njihovo samopodobo. Med cilji nisem zasledila načrtovanega neposrednega razvoja 

samostojnosti. 
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V drugih učnih načrtih za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, to sta Učni načrt za 

glasbeno vzgojo (2011) in Učni načrt za likovno vzgojo (2011), ni neposrednih ciljev 

za razvijanje otrokove samostojnosti pri skrbi zase in šolskem delu. Pojavi se sicer 

beseda samostojnost, v povezavi s tem, da učenci samostojno pojejo, izvajajo neko 

dejavnost, izbirajo obliko, barve, velikosti in kakovost slikarskih podlog ter se 

samostojno likovno izražajo.  

 

 

 

6 PROUČEVANJE STALIŠČ IN MNENJ  

Stališča so trajni sistemi pozitivnega ali negativnega občutenja, ocenjevanja in 

aktivnosti človeka v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov. Različne 

definicije stališč poudarjajo predvsem naslednje značilnosti tega pojma (Ule, 2004, 

str. 117): 

– »dispozicijski karakter stališč: stališča so trajna duševna pripravljenost za 

določen način reagiranja; 

– pridobljenost stališč: stališča pridobivamo v teku življenja, v procesih 

socializacije; 

– delovanje na obnašanje: stališča imajo direktivni in dinamični vpliv na 

obnašanje in vplivajo na doslednost oziroma konsistentnost človekovega 

obnašanja; 

– sestavljenost oziroma kompleksnost stališča: stališča so integracija treh 

osnovnih duševnih funkcij: kognitivne, čustvene in aktivnostne.« 

Kognitivna komponenta stališč so vedenja, znanja, informacije in argumenti v zvezi z 

objektom, osebo, dogodkom ali situacijo, o kateri oblikujemo stališče. Čustvena 

komponenta so pozitivna ali negativna občutja in ocenjevanja objektov stališč, 

aktivnostna ali vedenjska komponenta stališč pa je težnja človeka, da se vede, deluje 

na določen način glede na objekt stališč. Podpre tiste objekte (situacije), do katerih 

ima pozitivna stališča in prepreči tiste objekte, pojave (situacije), do katerih ima 

negativna stališča.  

Stališča torej vplivajo na naše vedenje ter spreminjanje naših dejanj in vedenjskih 

oblik. Vseeno pa je njihov vpliv odvisen od okoliščin izražanja stališč, značilnosti 

samih stališč, značilnosti nosilca stališč in od stopnje vpletenosti človeka v vsebino 

stališč (Ule, 2004). 

V socialni psihologiji sta se izoblikovala dva raziskovalna in teorijska pogleda na 

stališča: konvencionalni in sociohistorični (Sampson, 1991, v Ule, 2004).  

Po konvencionalnem pogledu so stališča:  

– umeščena v zavesti ljudi in to neodvisno od družbenega okolja, 

– imajo lastnosti, ki jih lahko raziščemo in opišemo,  
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– ne moremo jih neposredno opazovati, a lahko o njih sklepamo na podlagi 

vedenja ljudi, 

– stališča so povezana z našim vedenjem. 

Po sociohistoričnem pogledu stališča: 

– niso le individualni koncepti, ampak so zgodovinsko nastale in kulturne 

stvaritve, 

– ne nastajajo le v duševnosti ljudi, ampak jih uveljavlja določena kultura, družba 

za določene namene, 

– niso nek psihološki dejavnik zunaj našega vedenja, ampak so v našem 

vedenju ukoreninjena. 

Stališča pa se lahko tudi spreminjajo in oblikujejo. Na to vplivajo naslednji dejavniki: 

skupinska pripadnost (družina, prijatelji, tisti, ki jih cenimo), informacije in znanje 

(izobraževalne institucije in mediji) ter osebnostne značilnosti (izkušnje, 

samopodoba, potrebe in želje) (Ule, 2004). 

Mnenje je soroden pojem pojmu stališče. Mnenja so predvsem bolj specifična od 

stališč in lažje spremenljiva. Predstavljajo konkretizacijo stališč oz. manifestacijo 

stališč v konkretnih situacijah. Več mnenj o nekem objektu, situaciji lahko privede do 

formiranja stališča o tem objektu, situaciji (Ule, 2004).  

V magistrskem delu sem želela raziskati stališča staršev in učiteljev do samostojnosti 

otrok. A ker so stališča kompleksen pojem in jih ne moremo neposredno opazovati, 

sem želela stališča staršev in učiteljev raziskati preko njihovih mnenj, ki predstavljajo 

konkretizacijo stališč. V raziskavi sem uporabila pojem pogledi staršev in učiteljev, s 

čimer mislim na njihova mnenja, ki temeljijo na izkušnjah in so posredno podlaga za 

oblikovanje stališč.  
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II EMPIRIČNI DEL 

 

7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

RAZISKOVANJA 

Namen magistrskega dela je bil raziskati samostojnost prvošolcev v izbranih 

slovenskih osnovnih šolah. Samostojnost otroka je zelo pomembna za njegov razvoj 

in nadaljnje življenje. Različni avtorji (Juul, 2008; Juul, 2009; Juul in Jensen, 2009; 

Kohlberg, v Pergar Kuščer, 2005; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Sears in 

Sears, 2002 idr.) navajajo, da je samostojnost za otroka zelo pomembna že v 

zgodnjih letih življenja, saj je ključnega pomena za sam razvoj otroka, njegovo 

samozavest, samozaupanje in za to, da odraste v avtonomno, odgovorno, svobodno 

in odločno osebo. V današnjem času lahko opazimo, da se velikokrat starši še v 

poznem otroštvu odločajo namesto otrok in namesto njih opravijo veliko del, ki bi jih 

otroci že zmogli opraviti samostojno. S tem otrokom ne dajo priložnosti za ustrezen 

razvoj samostojnosti. Poleg staršev imajo pomembno vlogo pri razvoju samostojnosti 

tudi vzgojitelji in učitelji. Cilj vzgojno-izobraževalnih institucij je oblikovati 

avtonomnega posameznika, ki se osamosvoji od vzgojiteljev (staršev). Pomembno 

je, da imajo tako starši kot učitelji spodbudna stališča oz. poglede za razvoj 

samostojnosti in da oboji spodbujajo samostojnost pri otrocih. Zato sem se v 

magistrskem delu posvetila vprašanju, v kolikšni meri so otroci v slovenskih prvih 

razredih že samostojni tako v šoli kot doma in kako se opazijo razlike v samostojnosti 

glede na okolje bivanja (podeželje, mesto). Prav tako me je zanimalo, kakšne 

poglede imajo do samostojnosti starši in učitelji.  

 

Cilji:  

– Raziskati, kako samostojni so prvošolci pri šolskem delu in pri skrbi zase. 

– Ugotoviti, kakšne poglede imajo starši in učitelji na samostojnost prvošolcev. 

– Preučiti razlike v samostojnosti prvošolcev pri šolskem delu in skrbi zase glede 

na okolje bivanja (podeželje – mesto). 

 

 

8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

RV 1: V kolikšni meri so učenci v 1. razredu OŠ po mnenju staršev in učiteljev 

samostojni pri skrbi zase, pri šolskem delu v šoli in doma (npr. oblačenje, 

higiena, hranjenje, priprava šolske mize, urejen šolski predal, priprava torbe, 

šiljenje barvic, delanje in skrb za domačo nalogo …)?  

H 1: Starši menijo, da večina učencev prvega razreda pri skrbi zase ni povsem 

samostojna. 
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H 2: Učitelji menijo, da je večina učencev prvega razreda pri šolskem delu v 

šoli povsem samostojna. 

H 3: Starši menijo, da večina učencev pri šolskem delu doma ni povsem 

samostojna. 

RV 2: Kako pogosto po mnenju staršev učenci doma opravljajo družinska dela in v 

kolikšni meri so pri teh delih samostojni? 

H 4: Po mnenju staršev večina učencev družinskih del doma ne opravlja 

vedno. 

H 5: Po mnenju staršev večina učencev prvega razreda pri opravljanju 

družinskih del ni povsem samostojna.  

RV 3: Ali se v samostojnosti prvošolcev pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

na okolje bivanja (podeželje – mesto)? 

H 6: V samostojnosti prvošolcev se pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede na okolje bivanja (podeželje – mesto). 

RV 4: Kakšne poglede imajo starši in učitelji do samostojnosti otroka?  

H 7: Starši in učitelji se v mnenjih o tem, da samostojnost prvošolca 

pomembno pripomore k njegovemu razvoju samozavesti, statistično 

pomembno ne razlikujejo. 

H 8: Starši in učitelji se v mnenjih o pomembnosti vloge staršev pri razvoju 

samostojnosti otroka statistično pomembno ne razlikujejo. 

H 9: Starši in učitelji se v mnenjih o pomembnosti vloge širšega družinskega 

okolja (sorojencev, starih staršev) pri razvoju samostojnosti otroka  

statistično pomembno ne razlikujejo.  

H 10: Starši in učitelji se v mnenjih o pomembnosti vloge šole pri razvoju 

samostojnosti otroka statistično pomembno ne razlikujejo. 

H 11: Starši in učitelji se v mnenjih o pomembnosti vključevanja otroka v 

družinska opravila za učenje samostojnosti statistično pomembno ne 

razlikujejo.   

H 12: Starši in učitelji se v mnenjih o tem, kdaj naj bi bil otrok pri večini opravil 

glede skrbi zase (oblačenje, umivanje zob, hranjenje, čas za spanje …) že 

samostojen, statistično pomembno ne razlikujejo.   

RV 5: Kakšne poglede do samostojnosti otrok imajo starši različnih starostnih 

skupin?  

H 13: Med starši različnih starostnih skupin se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v njihovih pogledih na samostojnost otrok. 
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9 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrskem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno 

raziskovalno metodo ter kvantitativni raziskovalni pristop.  

 

9.1 Vzorec 

Vzorec je bil priložnostni in namenski, saj sem izbrala osnovne šole v okolici bivanja 

v domačem kraju (občina Slovenske Konjice in občina Oplotnica) in v Ljubljani (v 

predelu Šiške in Viča). Opazovala in analizirala sem le učence, ki so v šolskem letu 

2016/17 obiskovali 1. razred v izbranih petih osnovnih šolah. Izbrala sem šole s 

podeželja in šole iz mesta, saj sem želela raziskati, ali se v samostojnosti otrok 

pojavljajo razlike med podeželjem in mestom. Najprej sem v vzorec vključila okoli 160 

učencev 1. razreda in prav toliko njihovih staršev ter učiteljice 1. razredov, v katerih 

sem opazovala učence. Po prejetju izpolnjenih vprašalnikov sem izločila tiste, ki niso 

bili v celoti izpolnjeni. V končni vzorec je tako vključenih 118 učencev 1. razreda 

osnovnih šol, od tega 62 učencev 1. razreda s podeželja (6 oddelkov) in  56 učencev 

1. razreda iz mesta (6 oddelkov). Prav tako je v raziskavo vključenih 118 staršev teh 

učencev in 19 učiteljev, ki poučujejo v 1. razredu, kjer sem opazovala otroke.  

 

9.2 Opis instrumentov in postopka zbiranja podatkov 

Kot tehniko zbiranja podatkov sem uporabila opazovanje prvošolcev na OŠ in 

vprašalnik za starše ter vprašalnik za učitelje. Izvedla sem opazovanje z udeležbo, ki 

je bilo strukturirano in javno. Opazovala sem samostojnost prvošolcev pri šolskem 

delu v šoli, in sicer ob prihodu v šolo in med poukom. Vsak oddelek sem opazovala 

tri dni. Opazovala sem vse učence vzporedno. Za opazovanje posameznih učencev 

sem uporabila ček listo (priloga 13.4), ki sem jo sestavila s pomočjo mentorice in 

somentorice. Za pridobitev podatkov od staršev in učiteljev sem uporabila 

vprašalnika, ki vsebujeta ček liste z dodanimi vprašanji in lestvicami stališč. 

Vprašalnik za starše (priloga 13.1) je bil razdeljen na dva sklopa. V prvem so izpolnili 

ček listo za svojega otroka, kjer so odgovarjali, v kolikšni meri je njihov otrok 

samostojen na področju skrbi zase, šolskega dela doma in družinskih opravil. V 

drugem sklopu so starši svoje poglede na samostojnost otrok izrazili v lestvici stališč. 

Učitelji so dobili ček liste (priloga 13.3) za vsakega učenca, kamor so vpisali, v 

kolikšni meri je samostojen vsak posamezen učenec pri šolskem delu v šoli. Posebej 

so dobili vprašalnik (priloga 13.2), ki je vključeval lestvice stališč. Pri sestavljanju ček 

list sem poskusila dodati čim več dejanj učenca, ki naj bi pokazala samostojnost 

učenca pri skrbi zase, pri šolskem delu v šoli in doma. Vse inštrumente sem izdelala 

s pomočjo mentorice, dr. Alenke Polak, in somentorice, dr. Irene Hergan. Pri vsakem 

vprašalniku so starši in učitelji zapisali še začetnici imena in priimka učenca za lažje 

spremljanje ujemanja mnenj o samostojnosti posameznega učenca. Vprašalnike sem 
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staršem razdelila ob prihodu v šolo ali jih dala učencem, da so jih odnesli domov. 

Pobrali so jih učitelji in mi jih oddali skupaj s svojimi ček listami in vprašalniki. 

 

9.3 Postopki obdelave podatkov 

Raziskava je bila kvantitativna. Uporabila sem statistične postopke obdelave 

podatkov. Podatke sem uredila in analizirala s programom Microsoft Office Excel 

2010, v katerem sem združila podatke iz obeh vprašalnikov in ček list ter opazovanja. 

Nato sem dobljene podatke obdelala s programom IMB SPSS Statistics 21. 

Uporabila sem statistične postopke: frekvenčna in strukturna porazdelitev, 

aritmetična sredina, standardni odklon, 2-preizkus ali Kullbackov (2Î) preizkus za 

ugotavljanje statistično pomembnih razlik med spremenljivkami in obdelavo ANOVA. 

Rezultati so predstavljeni v tabelah, grafih in opisno.  

 

 

10 REZULTATI  Z  INTERPRETACIJO  

Predstavila in interpretirala bom rezultate, dobljene s pomočjo vprašalnikov, ček list 

in opazovanja učencev v razredu. V raziskavo je bilo vključenih 118 učencev, 118 

staršev in 19 učiteljev, pri nekaterih vprašanjih pa je numerus manjši, saj na nekatera 

vprašanja starši ali učitelji niso odgovorili.  

Starši in učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so imeli pri izpolnjevanju ček list o 

samostojnosti otroka možnost označiti, ali je otrok pri nekem opravilu samostojen, ali 

ga opravlja s pomočjo starša/učitelja, ali ga opravljajo starši/učitelji namesto otroka ali 

pa drugi (stari starši, bratje, sestre …). Pri večini ček list starši in učitelji zadnje 

možnosti, drugi, niso izbirali, zato je pri tej kategoriji veliko manjkajočih podatkov in je 

numerus zelo majhen. Prav zaradi slednjega sem kategorijo drugi pri obdelavi in 

interpretaciji izpustila. Starši in učitelji so v ček listah označili tudi pogostost 

samostojnosti pri vsaki navedeni vrsti aktivnosti, torej ali otrok dela samostojno neko 

dejanje vedno, včasih ali nikoli. V raziskavi sem te kazalce pogostosti vrednotila: 

vedno z 2, včasih z 1 in nikoli z 0.  
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10.1 Samostojnost učencev 1. razreda OŠ pri skrbi zase, pri 

šolskem delu v šoli in doma 

Glavni cilj raziskave je bil raziskati samostojnost učencev 1. razreda pri skrbi zase, 

pri šolskem delu v šoli in doma. Predpostavljala sem, da učenci prvih razredov niso 

povsem samostojni. Postavila sem tri hipoteze: 

H 1: Starši menijo, da večina učencev prvega razreda pri skrbi zase ni povsem 

samostojna. 

H 2: Učitelji menijo, da je večina učencev prvega razreda pri šolskem delu v šoli 

povsem samostojna. 

H 3: Starši menijo, da večina učencev pri šolskem delu doma ni povsem samostojna. 

Na vsakem področju samostojnosti (skrb zase, šolsko delo doma in šolsko delo v 

šoli) sem pri vsakem sklopu (učenec samostojno, učenec s pomočjo starša/učitelja ali 

starši/učitelj namesto otroka), pri vsaki spremenljivki, ki naj bi pokazala samostojnost 

učencev, izračunala aritmetične sredine.  

Na področju skrb zase in šolskem delu doma uporabljam besedo otrok, saj sem tudi 

v vprašalnikih pisala otrok, ker so to izpolnjevali starši za svoje otroke. Na področju 

šolsko delo v šoli uporabljam besedo učenec, ker so to izpolnjevali učitelji.  

 

10.1.1 Samostojnost učencev pri skrbi zase 

Rezultate raziskave o samostojnosti otrok pri skrbi zase sem dobila iz analize 

vprašalnikov za starše. Na tem področju so starši ocenjevali samostojnost svojih 

otrok pri naslednjih dejanjih oz. opravilih:  

– umivanje zob, 

– tuširanje,  

– oblačenje/slačenje,  

– izbira oblačil,  

– obuvanje/sezuvanje,  

– vezanje vezalk,  

– čas za spanje (ve, kdaj je zaspan in mora iti spat),  

– hranjenje (rezanje hrane, uporaba pribora, mazanje kruha …),  

– izbira prijateljev. 

Izračunala sem aritmetične sredine pri vseh treh sklopih:  

– otrok samostojno,  

– otrok s pomočjo staršev in 

– starši namesto otroka.  
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Tabela 1: Mnenja staršev o samostojnosti otrok pri skrbi zase. 

Samostojnost otrok pri skrbi zase N M SD 

skrb zase (samostojno) 111 1,46 0,24 

skrb zase (s pomočjo staršev) 111 0,63 0,27 

skrb zase (starši namesto otroka) 111 0,38 0,33 

Rezultati raziskave kažejo, da je večina staršev odgovorila, da so otroci pri skrbi zase 

delno samostojni. Ob upoštevanju kazalcev pogostosti (vedno = 2, včasih = 1 in 

nikoli = 0) lahko vidimo, da aritmetična sredina pri sklopu skrb zase (samostojno) 

(M = 1,46) kaže, da so otroci včasih samostojni. Rezultat M = 1,46 je bližje 1, kar 

pomeni včasih, vendar pa se ta rezultat nagiba že tudi proti 2, kar pomeni vedno 

samostojni. Aritmetična sredina pri sklopu skrb zase (s pomočjo staršev) je M = 0,63, 

kar nam pove, da otroci včasih skrbijo zase s pomočjo staršev. Na podlagi 

aritmetične sredine pri sklopu skrb zase (starši namesto otroka) (M = 0,38) lahko 

vidimo, da starši nikoli ne opravljajo dejanj, opravil namesto otrok.  

Iz dobljenih rezultatov sklepam, da otroci na področju skrbi zase še niso popolnoma 

samostojni. Včasih otroci skrbijo zase samostojno (M = 1,46), včasih pa jim pri tem 

pomagajo starši (M = 0,63). Ker aritmetični sredini nihata med včasih in vedno, sem 

preverila še rezultate pri sklopu, kjer so starši ocenjevali, kako samostojni so otroci 

pri srbi zase. Tabela 2 nam prikazuje povprečne vrednosti kazalcev pogostosti 

(vedno = 2, včasih = 1 in nikoli = 0) pri vsaki spremenljivki in frekvence rezultatov pri 

vedno, včasih in nikoli. Za večjo nazornost podatkov povprečne vrednosti ocen 

samostojnosti predstavljam v grafu 1. 

Tabela 2: Samostojna skrb otroka zase (mnenja staršev) 

Kazalci za skrb 

otrok zase 

 
M 

vedno včasih nikoli skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

obuvanje/sezuvanje 1,94 110 94,8 6 5,2 0 0,0 116 100,0 

izbira prijateljev 1,94 107 94,7 6 5,3 0 0,0 113 100,0 

oblačenje/slačenje 1,71 86 74,1 27 23,3 3 2,6 116 100,0 

umivanje zob 1,47 62 53,4 47 40,5 7 6,0 116 100,0 

hranjenje   1,38 48 41,4 65 56,0 3 2,6 116 100,0 

tuširanje 1,31 48 41,4 57 49,1 11 9,5 116 100,0 

vezanje vezalk 1,26 55 47,4 37 31,9 24 20,7 116 100,0 

izbira oblačil 1,06 24 20,9 75 65,2 16 13,9 115 100,0 

čas za spanje 1,00 30 26,1 56 48,7 29 25,2 115 100,0 

povprečje frekvenc: / 63,3 54,9 41,7 36,2 10,3 8,9 115,4 100,0 
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Graf 1: Mnenja staršev o otrokovi samostojni skrbi zase (povprečne vrednosti izbranih 
kazalcev) 

Ugotovila sem, da je pri štirih opravilih (obuvanje/sezuvanje, izbira prijateljev, 

oblačenje/slačenje in umivanje zob) večina otrok vedno samostojnih. Pri štirih 

opravilih (hranjenje, tuširanje, izbira oblačil in čas za spanje) od devetih je večina 

otrok včasih samostojnih. Najpogosteje otroci niso nikoli samostojni pri treh opravilih 

(čas za spanje (25,2 %), vezanje vezalk (20,7 %) in izbira oblačil (13,9 %)). Pri teh 

opravilih jim v veliki meri pomagajo starši. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklenem, da je večina otrok pri skrbi zase 

včasih samostojna, včasih pa jim pri tem pomagajo starši. Tako lahko hipotezo 1 – 

starši menijo, da večina učencev prvega razreda pri skrbi zase ni povsem 

samostojna – potrdim, saj večina otrok še ni popolnoma samostojnih.  

 

10.1.2 Samostojnost učencev pri šolskem delu v šoli 

Rezultate raziskave o samostojnosti otrok pri šolskem delu v šoli sem dobila z 

analizo vprašalnikov (ček list) za učitelje in z opazovanjem. V sklopu šolsko delo v 

šoli so učitelji ocenjevali samostojnost učencev pri naslednjih dejanjih oz. opravilih:  

– priprava učnih potrebščin za naslednjo šolsko uro,  

– pospravljanje šolskega predala,  

– priprava in oblačenje športne opreme,  

– oblačenje/slačenje v šoli,  

– urejenost garderobe v šoli (obesi oblačila),  

– nošenje torbe,  

– pomnjenje navodil (ali upoštevajo učiteljeva navodila in ali si zapomnijo kaj 

morajo prinesti od doma, naročiti staršem, ali po tem ponovno sprašujejo ali si 

ne zapomnijo in mora učiteljica prenesti sporočilo staršem).  
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Tabela 3: Mnenja učiteljev o samostojnosti učencev pri šolskem delu v šoli 

Samostojnost učencev pri šolskem delu 

v šoli 

N M SD 

šolsko delo v šoli (samostojno) 116 1,75 0,27 

šolsko delo v šoli (s pomočjo učitelja) 116 0,21 0,28 

šolsko delo v šoli (učitelj namesto učenca) 116 0,02 0,10 

Rezultati raziskave kažejo, da je večina učiteljev odgovorila, da so učenci pri različnih 

opravilih v šoli samostojni. Glede na aritmetično sredino samostojnega dela v šoli (M 

= 1,75), je po oceni učiteljev večina učencev vedno samostojnih. Pri delu v šoli s 

pomočjo učitelja je aritmetična sredina M = 0,21, kar kaže, da učitelji skoraj nikoli ne 

pomagajo učencem pri šolskem delu v šoli. Iz rezultata aritmetične sredine pri delu v 

šoli, ki ga namesto učenca opravi učitelj (M = 0,02), pa lahko sklepamo, da šolskega 

dela učitelji namesto učencev ne opravljajo.  

V tabeli 4 so prikazane povprečne vrednosti kazalcev pogostosti (vedno = 2, včasih = 

1 in nikoli = 0) pri vsaki spremenljivki in frekvence rezultatov pri vedno, včasih in 

nikoli. Za boljšo predstavo sem povprečja predstavila tudi v grafu. 

Tabela 4: Samostojno šolsko delo učencev v šoli (mnenja učiteljev) 

Kazalci za delo 

učencev v šoli 

 
M 

vedno včasih nikoli skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

oblačenje/slačenje v 

šoli 

1,97 113 97,4 3 2,6 0 0,0 116 100,0 

priprava in 

oblačenje športne 

opreme 

1,94 110 94,8 6 5,2 0 0,0 116 100,0 

nošenje torbe 1,79 92 79,3 24 20,7 0 0,0 116 100,0 

priprava učnih 

potrebščin za 

naslednjo uro 

1,76 90 77,6 25 21,6 1 0,9 116 100,0 

urejenost garderobe 

v šoli 

1,74 88 75,9 26 22,4 2 1,7 116 100,0 

pospravljanje 
šolskega predala 

1,61 73 62,9 41 35,3 2 1,7 116 100,0 

pomnjenje navodil 1,45 57 49,1 55 47,4 4 3,4 116 100,0 

povprečje frekvenc:  / 89 76,7 25,8 22,2 1,2 1,1 116 100,0 
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Graf 2: Mnenja učiteljev o samostojnosti učencev pri šolskem delu v šoli (povprečne 
vrednosti izbranih kazalcev) 

Iz grafa 2 lahko vidimo, da je večina učencev vedno samostojnih pri šestih opravilih 

od sedmih. Iz dobljenih podatkov v tabeli 4 pa lahko razberemo, da je kar 97,4 % 

učencev po oceni učiteljev je vedno samostojnih pri oblačenju in slačenju v šoli in kar 

94,8 % učencev je vedno samostojnih pri pripravi in oblačenju športne opreme. 79,3 

% učencev je vedno samostojnih pri nošenju torbe. Tudi pri pripravi učnih potrebščin 

za naslednjo uro je vedno samostojnih 77,6 %. Učenci so vedno samostojni tudi pri 

urejanju garderobe v šoli (75,9 %) in pospravljanju šolskega predala (62,9 %), med 

tem ko je rezultat pri pomnjenju navodil nekoliko nižji (49,1 %). 

Hipotezo 2 – učitelji menijo, da je večina učencev prvega razreda pri šolskem 

delu v šoli povsem samostojna – lahko potrdim, saj je večina učencev pri šolskem 

delu v šoli že samostojna.  

Učence prvih razredov sem v šoli tudi opazovala. Pri pomnjenju navodil sem 

opazovala, kako učenci upoštevajo navodila. Dobila sem naslednje podatke.  
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Tabela 5: Opazovanje učencev v šoli 

Kazalci za opazovanje 
učencev v šoli 

učenec 
samostojno 

učenec s 
pomočjo 

starša/učitelja 

starši/učitelj skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

oblačenje/slačenje v šoli 111 99,1 1 0,9 0 0,0 112 100,0 

jutranje 
obuvanje/sezuvanje 

108 96,4 4 3,6 0 0,0 112 100,0 

priprava in oblačenje 
športne opreme 

102 91,1 10 8,9 0 0,0 112 100,0 

priprava učnih 
potrebščin  

87 77,7 23 20,5 2 1,8 112 100,0 

jutranje 
oblačenje/slačenje 

87 77,7 24 21,4 1 0,9 112 100,0 

pospravljanje šolskega 
predala 

86 76,8 26 23,2 0 0,0 112 100,0 

pomnjenje navodil 68 60,7 42 37,5 2 1,8 112 100,0 

urejenost garderobe v 
šoli 

64 57,1 47 42,0 1 0,9 112 100,0 

jutranje nošenje torbe 58 51,8 1 0,9 53 47,3 112 100,0 

povprečje frekvenc: 85,6 76,4 19,8 17,7 6,6 5,9 112 100,0 

Iz rezultatov opazovanja lahko prav tako vidimo, da je večina učencev samostojnih 

pri različnih opravilih v šoli. Ob jutranjem prihodu učencev v šolo sem ugotovila, da je 

kar 96,4 % učencev bilo samostojnih pri jutranjemu obuvanju/sezuvanju, 77,7 % 

učencev je bilo samostojnih pri jutranjemu oblačenju/slačenju, a le dobra polovica 

(51,8 %) pri nošenju torbe. Nošenje torbe sem opazovala zjutraj ob prihodu v šolo, ko 

je torbe prinesla skoraj polovica staršev. Med poukom sem opazovala delo učencev v 

šoli in kar 99,1 % učencev bilo je samostojnih pri oblačenju in slačenju v šoli. 91,9 % 

učencev je samostojnih pri pripravi in oblačenju športne opreme. 77,7 % učencev je 

bilo samostojnih pri pripravi učnih potrebščin za naslednjo šolsko uro. Prav tako je 

76,8 % učencev bilo samostojnih pri pospravljanju šolskega predala. Ocenila sem, da 

je 60,7 % učencev bilo samostojnih pri upoštevanju in zapomnitvi navodil. Pri 

urejanju garderobe v šoli je bilo samostojnih 57,1 % učencev.   

Iz dobljenih rezultatov lahko sklenem, da so bili učenci opazovanih razredov pri 

svojem šolskem delu v šoli večinoma vedno samostojni.  

Ob primerjavi rezultatov ocen učiteljic in opazovanja učencev moramo upoštevati, da 

sem sama učence opazovala le tri dni, učiteljice pa so z njimi celo šolsko leto. V 

grafu 3 so prikazani podatki pridobljeni z opazovanjem (sklop učenci samostojno) in s 

ček list učiteljev (sklop učenci samostojno in vedno). Primerjava je v odstotkih, saj 

zaradi vmesnih manjkajočih podatkov skupni numerus ni enak. Pri opazovanju je 

numerus 112, saj 6 učencev v dnevih mojega opazovanja ni bilo v šoli. 
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Graf 3: Samostojnost učencev pri šolskem delu v šoli – primerjava rezultatov med 
opazovanjem učencev in mnenji učiteljic 

Iz teh podatkov lahko vidimo, da ni pomembnejših razlik med podatki, dobljenimi z 

opazovanjem in podatki, dobljenimi od učiteljic. Razlike večje od 10 % se pojavijo pri 

štirih opravilih – nošenju torbe (27,5 %), urejenosti garderobe v šoli (18,8 %), 

pospravljanju šolskega predala (13,9 %) in pomnjenju navodil (11,6 %). 

Pomembnost razlik v ocenjenih deležih mojega opazovanja in ocenjevanja učiteljev 

sem izračunala še z 2-preizkusom oziroma Kullbackovim 2Î preizkusom, ki je 

alternativa 2-preizkusu, če niso zagotovljeni pogoji (pričakovanih frekvenc, manjših 

od 5, ne sme biti več kot 20 % in minimalni pričakovani izračun ne sme biti manjši od 

1). Kullbackov 2Î preizkus (priloga 13.5) je pri pomnjenju navodil pokazal, da so 

razlike statistično pomembne. Pri pospravljanju šolskega predala, urejenosti 

garderobe in nošenju torbe pa razlike niso statistično pomembne. Vrednost 

Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,295; g = 2;  = 0,317). Med podatki dobljenimi z opazovanjem in podatki od učiteljic 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v samostojnosti pospravljanja šolskega 

predala pri učencih. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni 

statistično pomembna (2Î = 4,878; g = 4;  = 0,300). Med podatki dobljenimi z 

opazovanjem in podatki učiteljic se ne pojavljajo statistično pomembne razlike tudi v 

samostojnem urejanju garderobe pri učencih. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa 

hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 0,418; g = 2;  = 0,812). Med 

podatki dobljenimi z opazovanjem in odgovori učiteljic se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri samostojnosti nošenja torbe pri učencih. Le pri pomnjenju 

navodil je vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično 

pomembna (2Î = 10,173; g = 4;  = 0,038). Med podatki dobljenimi z opazovanjem in 

ocenami učiteljic se pojavljajo statistično pomembne razlike v samostojnosti 

pomnjenja navodil pri učencih. Opazimo lahko razliko podatkov iz grafa 3 in 

izračunov Kullbackovega 2Î preizkusa. Iz podatkov v grafu 3 vidimo, da se največje 
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razlike med podatki dobljenimi z opazovanjem in ocenami učiteljic pojavijo pri 

nošenju torbe (27,5 %), urejenosti garderobe v šoli (18,8 %) in pospravljanju 

šolskega predala (13,9 %), med tem ko je razlika pri pomnjenju navodil (11,6 %) 

najmanjša. Vrednosti izračunov Kullbackovega 2Î preizkusa (priloga 13.5) pa nam 

pokažejo, da razlike niso statistično pomembne ravno pri  nošenju torbe, urejenosti 

garderobe v šoli in pospravljanju šolskega predala. Te razlike se pojavijo 

najverjetneje zato, ker se vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa izračuna na podlagi 

vseh dobljenih podatkov pri ocenah učiteljev (vedno, včasih in nikoli) in opazovanju 

(učenec samostojno, učenec s pomočjo učitelja in učitelj). V grafu 3 so predstavljeni 

podatki pridobljeni z opazovanjem – le sklop učenci samostojno; in s ček list učiteljev 

– le sklop učenci samostojno in vedno. 

 

10.1.3 Samostojnost učencev pri šolskem delu doma 

Rezultate raziskave o samostojnosti otrok pri šolskem delu doma sem dobila z 

analizo vprašalnikov za starše. V sklopu šolsko delo doma so starši ocenjevali 

samostojnost otrok pri naslednjih opravilih:  

– šiljenje barvic,  

– pisanje domače naloge,  

– priprava športne opreme,  

– priprava torbe po urniku,  

– pospravljanje svojega delovnega kotička,  

– izbira obšolskih dejavnosti,  

– pomnjenje navodil (ali upoštevajo učiteljeva navodila in ali si zapomnijo kaj 

morajo prinesti od doma, naročiti staršem, ali po tem ponovno sprašujejo ali si 

ne zapomnijo in mora učiteljica prenesti sporočilo staršem).  

Tabela 6: Mnenja staršev o samostojnosti otrok pri šolskem delu doma 

Samostojnost otrok pri šolskem delu 

doma 

N M SD 

šolsko delo doma (samostojno) 111 1,32 0,33 

šolsko delo doma (s pomočjo staršev) 111 0,73 0,34 

šolsko delo doma (starši namesto otroka) 81 0,38 0,31 

V tabeli 6 lahko vidimo, da so otroci še kar samostojni pri šolskem delu doma. 

Aritmetična sredina za samostojno šolsko delo doma je M = 1,32, kar pove, da je 

večina otrok včasih samostojnih pri šolskem delu doma. Tudi aritmetična sredina za 

šolsko delo doma s pomočjo staršev M = 0,73 kaže, da otrokom včasih pri šolskem 

delu doma pomagajo starši. Pri šolskem delu doma, ki ga opravijo starši namesto 

otroka, aritmetična sredina (M = 0,38) pokaže, da starši le redko opravljajo šolsko 

delo doma namesto otrok. Iz dobljenih rezultatov ugotovimo, da so otroci pri šolskem 

delu doma pogosteje samostojni (M = 1,32), kot jim pomagajo starši (M = 0,73). 
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Zbrala sem tudi rezultate, kjer so starši podali odgovore o samostojnosti učencev pri 

šolskem delu doma in izračunala povprečne vrednosti kazalcev pogostosti (vedno = 

2, včasih = 1 in nikoli = 0) pri vsaki spremenljivki.  

Tabela 7: Samostojno šolsko delo otrok doma (mnenja staršev) 

Kazalci za delo 
učencev doma 

 
M 

vedno včasih nikoli skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

šiljenje barvic 1,51 64 55,2 48 41,4 4 3,4 116 100,0 

pisanje domače 
naloge 

1,50 65 56,0 45 38,8 6 5,2 116 100,0 

pomnjenje navodil  1,50 61 52,6 52 44,8 3 2,6 116 100,0 

izbira obšolskih 
dejavnosti 

1,43 61 53,0 43 37,4 11 9,6 115 100,0 

pospravljanje 
svojega delovnega 
kotička 

1,28 38 32,8 73 62,9 5 4,3 116 100,0 

priprava torbe po 
urniku 

1,14 43 38,4 42 37,5 27 24,1 112 100,0 

priprava športne 
opreme 

0,91 25 21,6 56 48,3 35 30,2 116 100,0 

povprečje frekvenc:  / 51 44,2 51,3 44,5 12,5 11,3 115,2 100,0 

 

 

Graf 4: Mnenja staršev o samostojnosti otrok pri šolskem delu doma (povprečne vrednosti 
izbranih kazalcev) 

Glede na rezultate vidimo, da je večina otrok pri štirih opravilih (šiljenje barvic, 

pisanje domače naloge, pomnjenje navodil in izbira obšolskih dejavnosti) vedno 

samostojna. Vendar iz tabele 7 vidimo, da je pri šiljenju barvic (55,2 %), pisanju 

domače naloge (56,0 %), pomnjenju navodil (52,6 %) in izbiri obšolskih dejavnosti 

(53,0) polovica učencev samostojnih vedno. Vseeno pa je pri šiljenju barvic (41,4 %), 

pisanju domače naloge (38,3 %), pomnjenju navodil (44,8 %) in izbiri obšolskih 

dejavnosti (37,4 %) veliko učencev samostojnih le včasih. Pri pospravljanju svojega 

delovnega kotička je večina otrok samostojnih včasih. Pri dveh opravilih (priprava 
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športne opreme in priprava torbe po urniku) je precejšen delež odgovorov nikoli, kar 

nam pove, da učencem pri pripravi športne opreme (48,3 %) in torbe (37,5 %) 

pomagajo starši ali pa starši pripravijo športno opremo (30,2 %) in torbo (24,1 %) 

namesto otrok. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklenem, da je večina otrok pri šolskem delu 

doma včasih samostojna, včasih pa jim pri tem pomagajo starši. Tako lahko 

hipotezo 3 – starši menijo, da večina učencev pri šolskem delu doma ni 

povsem samostojna – potrdim, saj večina otrok pri šolskem delu doma ni povsem 

samostojna.  

Iz rezultatov sem ugotovila, da učenci v prvem razredu pri skrbi zase in pri šolskem 

delu doma niso povsem samostojni, ampak jim pri tem pomagajo starši. Pri šolskem 

delu v šoli sem ugotovila, da so učenci prvega razreda samostojni. Glede na to, da 

sem analizirala učence prvega razreda bolj proti koncu šolskega leta, ko so stari že 

šest ali sedem let, rezultati niso najboljši. Kot poudarja Kohlberg, je obdobje do 

otrokovega šestega leta in prej najpomembnejše za razvoj avtonomnosti 

(samostojnosti) in samokontrole (Pergar Kuščer, 2005). Torej bi morali biti učenci ob 

koncu prvega razreda že precej samostojni tako v šoli kot doma. Ugotovila sem, da 

so učenci pri šolskem delu v šoli samostojni, iz česar lahko sklepamo, da učitelji v 

šoli dobro spodbujajo samostojnost pri učencih. Nekoliko slabše je doma, saj so 

rezultati pokazali, da so učenci pri skrbi zase in šolskem delu doma pri nekaterih 

opravilih pogosto samostojni, pri nekaterih opravilih pa jim v veliki meri še pomagajo 

starši. Po mnenju strokovnjakov (Juul, 2008; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) pa 

bi pri skrbi zase morali otroci biti samostojni že pred vstopom v šolo. Avtorici L. 

Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) poudarjata, da se najprej pri otroku razvija 

samostojnost na področju skrbi za samega sebe (sam je, sam drži žlico, sam pije, 

sam se obleče, sleče, umije itd.). Prav zaradi tega nas lahko današnje stanje v 

raziskavo vključenih prvošolcev skrbi, saj sem v raziskavi ugotovila, da so učenci v 

prvem razredu pogosteje samostojni pri šolskem delu v šoli kot pri skrbi zase.  

 

10.2 Samostojnost učencev 1. razreda OŠ pri opravljanju družinskih 

del 

V raziskavi me je zanimalo tudi, kako pogosto po mnenju staršev prvošolci doma 

opravljajo družinska dela in v kolikšni meri so pri teh delih samostojni. Postavila sem 

dve hipotezi: 

H 4: Po mnenju staršev večina učencev družinskih del doma ne opravlja vedno. 

H 5: Po mnenju staršev večina učencev prvega razreda pri opravljanju družinskih del 

ni povsem samostojna.  
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Rezultate sem dobila iz analize vprašalnikov za starše, kjer so starši ocenili 

samostojnost svojih otrok pri opravljanju družinskih del. Pri vsakem opravilu so lahko 

označili, ali njihov otrok to opravilo opravlja samostojno ali s pomočjo staršev ali ga 

opravljajo starši namesto otroka. Pod vsakim sklopom pa ocenili tudi pogostost: 

vedno (2), včasih (1) ali nikoli (0).  

 

Samostojnost otrok so starši ocenjevali pri naslednjih družinskih opravilih:  

– odnašanje smeti,  

– pospravljanje mize po hranjenju,  

– pospravljanje igrač,  

– sesanje hišnih prostorov,  

– pomoč zunaj (pometanje, urejanje okolice …),  

– pomoč pri obešanju ali zlaganju perila.  

 

V vprašalniku je bilo dodano tudi opravilo pomoč v hlevu (če imate doma kmetijo), 

vendar je bilo odgovorov tako malo, da jih v prikazu rezultatov nismo zajeli.  

Izračunala sem aritmetične sredine pri vsakem sklopu: otrok samostojno, otrok s 

pomočjo staršev in starši namesto otroka.  

Tabela 8: Mnenja staršev o samostojnosti otrok pri družinskih delih (mnenja staršev) 

Samostojnost otrok pri družinskih 

delih 

N M SD 

družinska dela (samostojno) 107 0,92 0,32 

družinska dela (s pomočjo staršev) 107 0,79 0,29 

družinska dela (starši namesto otroka) 106 1,06 0,41 

Aritmetična sredina pri sklopu družinska dela (samostojno) M = 0,92 kaže, da so 

otroci le včasih samostojni pri opravljanju družinskih del. Tudi pri družinskih delih s 

pomočjo staršev aritmetična sredina (M = 0,79) kaže, da otroci včasih opravljajo 

družinska dela s pomočjo staršev. Najvišja aritmetična sredina (M = 1,06) je pri 

sklopu, kjer družinska dela opravljajo starši namesto otrok. Iz dobljenih rezultatov 

lahko sklepam, da družinska dela pogosteje opravijo starši sami namesto otrok kot 

pa jih opravijo otroci sami ali s pomočjo staršev.  

Zanimalo me je tudi, kako pogosto opravljajo prvošolci družinska dela (vedno = 2, 

včasih = 1 in nikoli = 0). 
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Tabela 9: Samostojnost otrok pri opravljanju družinskih del (mnenja staršev) 

Kazalci 
samostojnosti pri 
opravljanju 
družinskih del 

 
M 

vedno včasih nikoli skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

pospravljanje igrač 1,48 60 51,7 52 44,8 4 3,4 116 100,0 

pospravljanje mize po 
hranjenju 

1,16 31 26,7 73 62,9 12 10,3 116 100,0 

pomoč zunaj  0,87 7 6,5 81 75,0 20 18,5 108 100,0 

sesanje hišnih 
prostorov 

0,76 1 0,9 66 57,4 48 41,7 115 100,0 

pomoč pri obešanju in 
zlaganju perila 

0,73 3 2,6 79 68,1 34 29,3 116 100,0 

odnašanje smeti 0,56 6 5,2 53 46,1 56 48,7 115 100,0 

povprečje frekvenc: / 18 15,6 67,3 59,1 29 25,3 114 100,0 

 

 

Graf 5: Mnenja staršev o samostojnosti otrok pri opravljanju družinskih del (povprečne 
vrednosti izbranih kazalcev) 

Polovica otrok (51,7 %) je vedno samostojnih le pri pospravljanju igrač. Pri štirih 

družinskih opravilih (pospravljanju mize, pomoči zunaj, sesanju hišnih prostorov in 

pomoči pri obešanju in zlaganju perila) je večina otrok samostojna le včasih. Najbolj 

so otroci nesamostojni pri odnašanju smeti (48,7 % prvošolcev nikoli ne odnese 

smeti samostojno). Tudi pri sesanju hišnih prostorov (41,7 %) in pomoči pri obešanju 

in zlaganju perila (29,3 %) veliko prvošolcev ni nikoli samostojnih. Kot kažejo podatki, 

starši v veliki meri pomagajo otrokom pri opravljanju teh družinskih del, ali pa jih 

naredijo sami namesto otrok. 

Na podlagi dobljenih rezultatov iz aritmetičnih sredin tabele 8 lahko sklenem, da 

večina otrok doma ne opravlja družinskih del vedno samostojno, ampak jih v večini 

opravljajo starši sami ali pa jih opravljajo otroci s pomočjo staršev. Največ družinskih 
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del opravijo starši namesto otrok ali pa pri tem pomagajo otrokom, zato lahko 

hipotezo 4 – po mnenju staršev večina učencev družinskih del doma ne 

opravlja vedno – potrdim.  

Tabela 9 predstavlja samostojnost otrok pri opravljanju družinskih del samo za sklop 

otrok samostojno, zato lahko iz nje vidimo, da tudi otroci, ki naj bi opravljali družinska 

dela samostojno, jih, razen pri pospravljanju igrač, v večini opravljajo samostojno le 

včasih, včasih pa s pomočjo staršev. Zato lahko tudi hipotezo 5 – po mnenju 

staršev večina učencev prvega razreda pri opravljanju družinskih del ni 

povsem samostojna – potrdim.  

Iz teh rezultatov lahko sklepam, da učenci prvih razredov pri domačih opravilih niso 

zelo samostojni. Kot navajajo strokovnjaki (Häberli-Nef, 1996; Juhant in Levc, 2011; 

Sears in Sears, 2002) je opravljanje družinskih del eden od pomembnih dejavnikov 

za spodbujanje samostojnosti pri otrocih. Otrok se z opravljanjem družinskih opravil 

uči različnih spretnosti in veščin, s tem pa samostojnosti in odgovornosti. Avtorji 

(Häberli-Nef, 1996; Ivić idr., 2002; Jeršan Kojek in Jurišić, 2016) navajajo, da otrok že 

pri četrtem in petem letu lahko sam pripravi mizo, pospravi igrače, pospravi posteljo, 

pomaga čistiti (prah, okna, pult), izprazni koš za odpadke, pomete tla ali jih posesa s 

sesalnikom, zalije rože, zloži nogavice v pare. Pri šestem in sedmem letu pa že zloži 

perilo, pomije in obriše posodo, zloži posodo iz pomivalnega stroja, posesa in z 

mokro krpo obriše celo sobo, samostojno čisti (kopalno kad, sobo, avto, stranišče), 

zalije vrt, pomaga pri grabljenju listja, kidanju snega, pokosi travo. V raziskavi sem 

ugotovila, da učenci največ družinskih del opravljajo le včasih in pri tem tudi niso 

popolnoma samostojni, ampak jim pomagajo starši. Podobne rezultate so dobili tudi v 

ameriški raziskavi (Klein, Graesch in Izquierdo, 2009), kjer so ugotovili, da otroci med 

petim in sedmim letom starosti zelo malo pomagajo pri družinskih delih. 

 

10.3 Razlike v samostojnosti prvošolcev glede na okolje bivanja 

(podeželje – mesto) 

V raziskavo sem vključila 3 šole s podeželja (okolice mojega domačega kraja) in 2 

šoli iz mesta (Ljubljane). Zanimalo me je, ali se med učenci s podeželja in učenci iz 

mesta pojavljajo razlike glede njihove samostojnosti. Postavila sem hipotezo:  

H 6: V samostojnosti prvošolcev se pojavljajo statistično pomembne razlike glede na 

okolje bivanja (podeželje – mesto). 

Rezultate sem dobila z analizo opazovanja samostojnosti učencev v šolah na 

podeželju in mestu. Prvošolce sem opazovala pri naslednjih opravilih: 

– jutranje oblačenje/slačenje,  

– jutranje obuvanje/sezuvanje,  

– nošenje torbe,  

– priprava učnih potrebščin za naslednjo šolsko uro,  
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– pospravljanje šolskega predala,  

– priprava in oblačenje športne opreme,  

– oblačenje/slačenje v šoli,  

– urejenost garderobe v šoli, 

– pomnjenje navodil (ali upoštevajo učiteljeva navodila in ali si zapomnijo kaj 

morajo prinesti od doma, naročiti staršem, ali po tem ponovno sprašujejo ali si 

ne zapomnijo in mora učiteljica prenesti sporočilo staršem).  

V nadaljevanju so rezultati prikazani za vsako opravilo posebej. Pri vsakem opravilu 

sem za ugotavljanje statistično pomembnih razlik izračunala 2-preizkus oziroma 

Kullbackov 2Î preizkus, ki je alternativa 2-preizkusu, če niso zagotovljeni pogoji 

(pričakovanih frekvenc, manjših od 5, ne sme biti več kot 20 % in minimalni 

pričakovani izračun ne sme biti manjši od 1). Zaradi lažje predstave sem rezultate 

prikazala grafično.  

Jutranje oblačenje/slačenje 
Pri jutranjem oblačenju/slačenju sem opazovala ravnanje prvošolcev v garderobi ob 

prihodu v šolo (predvsem slačenje vrhnjih oblačil – jopic, vetrovk, kap ipd. ter 

pospravljanje oblačil na svoje mesto). 

 

Graf 6: Samostojnost učencev pri jutranjemu oblačenju/slačenju (mesto – podeželje) 

Rezultati raziskave kažejo, da je pri jutranjemu oblačenju/slačenju več učencev 

samostojnih na podeželju (91,2 %) kot v mestu (63,6 %). Oblači in slači se ob pomoči 

staršev manj učencev na podeželju (8,8 %), kot pa v mestu (34,5 %).  Le v mestu 1,8 

% staršev oblači in slači prvošolce.  

Razlike med mestom in podeželjem v samostojnosti učencev pri jutranjem 

oblačenju/slačenju so statistično pomembne. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa 

hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 13,401; g = 2;  = 0,001). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,1 %  trdimo, da se v osnovni množici 

med učenci s podeželja in učenci iz mesta pojavljajo razlike v njihovi samostojnosti 

pri jutranjem oblačenju/slačenju. Sklenem lahko, da so učenci s podeželja statistično 
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pomembno bolj samostojni pri oblačenju/slačenju ob prihodu v šolo kot pa učenci iz 

mesta.  

Jutranje obuvanje/sezuvanje 
Pri jutranjem obuvanju/sezuvanju sem opazovala učence ali se sezujejo in pospravijo 
čevlje na svoje mesto ter si obujejo copate samostojno ali s pomočjo staršev. 

 

Graf 7: Samostojnost učencev pri jutranjemu obuvanju/sezuvanju (mesto – podeželje) 

Pri jutranjem obuvanju/sezuvanju so tako učenci iz mesta (98,2 %) kot učenci s 

podeželja (94,7 %) zelo samostojni ob prihodu v šolo. Le malo se jih obuva in sezuva 

s pomočjo staršev, v mestu le 1,8 % in na podeželju 5,3 %. Ne na podeželju ne v 

mestu nobenega učenca niso obuvali ali sezuvali starši.  

Razlike med podeželjem in mestom v samostojnosti učencev pri jutranjem 

obuvanju/sezuvanju niso statistično pomembne. Vrednost Kullbackovega 2Î 

preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 1,011; g = 1;  = 

0,315). Med učenci s podeželja in učenci iz mesta se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v njihovi samostojnosti pri jutranjem obuvanju in sezuvanju.  

Nošenje torbe 

 

Graf 8: Samostojnost učencev pri nošenju torbe (mesto – podeželje) 
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Glede na rezultate vidimo, da so učenci s podeželja (64,9 %) bolj samostojni pri 

nošenju torbe zjutraj ob prihodu v šolo kot učenci iz mesta (38,2 %). Vseeno pa kar 

velik delež staršev nosi trobe namesto učencev. Manj staršev nosi torbe učencem s 

podeželja (35,1 %) kot učencem iz mesta (60 %).  

Razlike med mestom in podeželjem v samostojnosti učencev pri nošenju torbe so 

statistično pomembne. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je 

statistično pomembna (2Î = 9,044; g = 2;  = 0,011). Ničelno hipotezo zavrnemo in s 

tveganjem 1,1 %  trdimo, da se v osnovni množici med učenci s podeželja in učenci 

iz mesta pojavljajo razlike v njihovi samostojnosti pri nošenju torbe zjutraj. Sklenem 

lahko, da so učenci s podeželja statistično pomembno bolj samostojni pri nošenju 

torbe ob prihodu v šolo kot učenci iz mesta. 

Priprava učnih potrebščin za naslednjo šolsko uro 

 

Graf 9: Samostojnost učencev pri pripravi učnih potrebščin za naslednjo šolsko uro (mesto – 
podeželje) 

Rezultati raziskave kažejo, da so učenci s podeželja (82,5 %) bolj samostojni pri 

pripravi učnih potrebščin za naslednjo šolsko uro kot učenci iz mesta (72,7 %). Nekaj 

manj učencev s podeželja (15,8 %) kot učencev iz mesta (25,5 %) potrebuje pomoč 

učitelja pri pripravi učnih potrebščin za naslednjo šolsko uro. Delež učiteljev, ki 

pripravijo šolsko mizo namesto učencev, je na podeželju in v mestu enak (1,8 %).  

Razlike med mestom in podeželjem v samostojnosti učencev pri pripravljanju učnih 

potrebščin za naslednjo šolsko uro niso statistično pomembne. Vrednost 

Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,624; g = 2;  = 0,444). Med učenci s podeželja in učenci iz mesta se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v njihovi samostojnosti pri pripravljanju učnih potrebščin 

za naslednjo šolsko uro.  
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Pospravljanje šolskega predala 

 

Graf 10: Samostojnost učencev pri pospravljanju šolskega predala (mesto – podeželje) 

Iz grafa 10 vidimo, da so prvošolci s podeželja (82,5 %) bolj samostojni pri 

pospravljanju šolskega predala kot učenci iz mesta (70,9 %). Tudi pri pospravljanju 

šolskega predala s pomočjo učitelja je med učenci s podeželja (17,5 %) in učenci iz 

mesta (29,1 %) razmeroma majhna razlika. 

Razlike med podeželjem in mestom v samostojnosti učencev pri pospravljanju 

šolskega predala niso statistično pomembne. Vrednost 
2-preizkusa hipoteze 

neodvisnosti ni statistično pomembna (2 = 2,094; g = 1;  = 0,148). Med učenci s 

podeželja in učenci iz mesta se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovi 

samostojnosti pri pospravljanju šolskega predala.  

Priprava in oblačenje športne opreme 
 

 

Graf 11: Samostojnost učencev pri pripravi in oblačenju športne opreme (mesto – podeželje) 

Rezultati v grafu 11 kažejo, da so učenci s podeželja (96,5 %) bolj samostojni pri 

pripravi in oblačenju športne opreme kot učenci iz mesta (85,5 %). Učenci s 
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podeželja (3,5 %)  potrebujejo manj učiteljeve pomoči pri pripravi in oblačenju 

športne opreme kot učenci iz mesta (14,5 %).  

Razlike med podeželjem in mestom v samostojnosti učencev pri pripravi in oblačenju 

športne opreme so statistično pomembne. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa 

hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 4,447; g = 1;  = 0,035). Ničelno 

hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,5 %  trdimo, da se v osnovni množici med 

učenci s podeželja in učenci iz mesta pojavljajo razlike v njihovi samostojnosti pri 

pripravi in oblačenju športne opreme. Sklenem lahko, da so učenci s podeželja 

statistično pomembno bolj samostojni pri pripravi in oblačenju športne opreme kot 

učenci iz mesta.  

Oblačenje/slačenje v šoli  

Pri oblačenju in slačenju v šoli sem opazovala učence ob obuvanju in oblačenju 

vrhnjih oblačil ob odhodu na šolsko igrišče ali šolsko okolico in slačenje ob prihodu 

nazaj. Ob dogovoru z učiteljicami, so se na šolsko igrišče ali okolico odpravili vsaj 

dvakrat med časom mojega opazovanja.  

 

Graf 12: Samostojnost učencev pri oblačenju/slačenju v šoli (mesto – podeželje) 

Iz danih rezultatov vidimo, da med učenci s podeželja (100 %) in učenci iz mesta 

(98,2 %) skoraj ni razlik v samostojnosti pri oblačenju/slačenju v šoli. Le en učenec iz 

mesta (1,8 %) potrebuje pri oblačenju in slačenju v šoli pomoč učitelja.  

Razlike med podeželjem in mestom v samostojnosti učencev pri oblačenju in 

slačenju v šoli niso statistično pomembne. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa 

hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 1,432; g= 1;  = 0,231). Med 

učenci s podeželja in učenci iz mesta se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

njihovi samostojnosti pri oblačenju in slačenju v šoli. 
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Urejenost garderobe v šoli 
Pri tem sem opazovala kako si sami uredijo garderobo. Ali samostojno pospravijo 
svoja oblačila in čevlje na svoja mesta, si sami pospravijo copate v vrečke ali 
potrebujejo učiteljevo pomoč. 

 

Graf 13: Samostojnost učencev pri urejanju garderobe v šoli (mesto – podeželje) 

Glede na rezultate raziskave vidimo, da so učenci s podeželja (63,2 %) nekoliko bolj 

samostojni pri urejanju garderobe v šoli kot učenci iz mesta (50,9 %). Vseeno oboji 

potrebujejo veliko pomoči učitelja. Učenci s podeželja (35,1 %) potrebujejo manj 

pomoči učitelja pri urejanju garderobe v šoli kot učenci iz mesta (49,1 %). En učenec 

s podeželja (1,8 %) potrebuje učitelja, da mu uredi garderobo.  

Razlike med mestom in podeželjem v samostojnosti učencev pri urejanju garderobe v 

šoli niso statistično pomembne. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze 

neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 3,400; g = 2;  = 0,183). Med učenci s 

podeželja in učenci iz mesta se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovi 

samostojnosti pri urejanju garderobe v šoli. 

Pomnjenje navodil 
Pri pomnjenju navodil sem imela v mislih in opazovala učence ali upoštevajo 
učiteljeva navodila in ali si zapomnijo kaj morajo prinesti od doma, naročiti staršem, 
ali po tem ponovno sprašujejo ali si ne zapomnijo in mora učitelj prenesti sporočilo 
staršem.  

50,9 49,1 

0 

63,2 

35,1 

1,8 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

učenec samostojno učenec s pomočjo učitelja učitelj

mesto podeželje



61 
 

 

Graf 14: Samostojnost učencev pri pomnjenju navodil (mesto – podeželje) 

Glede pomnjenja navodil so rezultati pokazali, da učenci s podeželja (75,4 %) veliko 

bolj samostojno upoštevajo pravila (ne de bi jih morali učitelji večkrat opozarjati) in si 

bolj zapomnijo navodila (kaj morajo prinesti od doma ipd.), kot učenci iz mesta (45,5 

%). Učenci s podeželja (24,6 %) potrebujejo na področju upoštevanja in zapomnitve 

navodil manj pomoči učitelja kot učenci iz mesta (50,9 %). Namesto nekaj učencev iz 

mesta (3,6 %) morajo večkrat navodila staršem posredovati učitelji namesto učencev 

(napišejo v beležko) ali učence večkrat opozoriti na navodilo v razredu. 

Razlike med podeželjem in mestom v samostojnosti učencev glede pomnjenja 

navodil so statistično pomembne. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze 

neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 12,316; g = 2;  = 0,002). Ničelno 

hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,2 %  trdimo, da se v osnovni množici med 

učenci s podeželja in učenci iz mesta pojavljajo razlike v njihovi samostojnosti na 

področju pomnjenja navodil. Sklenem lahko, da so učenci s podeželja statistično 

pomembno bolj samostojni pri pomnjenju navodil kot učenci iz mesta. 

 

Na podlagi predstavljenih rezultatov opazovanja učencev v šolah lahko ugotovim, da 

so učenci s podeželja pri vseh opravilih bolj samostojni kot učenci iz mesta. Le pri 

jutranjem obuvanju/sezuvanju je več učencev samostojnih v mestu. Skupne rezultate 

sem predstavila v grafu 15, kjer lahko vidimo primerjavo samostojnosti učencev pri 

vseh opravilih glede na okolje bivanja (mesto – podeželje) za podatke zbrane z 

opazovanjem. 
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Graf 15: Samostojnost učencev – primerjava mesto – podeželje (rezultati opazovanja) 

Vrednosti Kullbackovega 2Î in 2-preizkusa so pokazale, da so razlike statistično 

pomembne pri jutranjem oblačenju/slačenju, nošenju torbe, pripravi in oblačenju 

športne opreme in pomnjenju navodil, saj so pri teh opravilih učenci s podeželja 

statistično pomembno bolj samostojni od učencev iz mesta. Pri jutranjem 

obuvanju/sezuvanju so tako učenci s podeželja kot iz mesta zelo samostojni, vendar 

razlike niso statistično pomembne. Podobno je pri pripravi učnih potrebščin za 

naslednjo šolsko uro, pospravljanju šolskega predala, oblačenju/slačenju v šoli in pri 

urejanju garderobe, kjer so učenci s podeželja bolj samostojni kot učenci iz mesta, 

vendar razlike niso statistično pomembne.  

Hipotezo 6 – v samostojnosti prvošolcev se pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede na okolje bivanja (podeželje – mesto) – lahko delno potrdim, saj so 

razlike pri štirih opravilih statistično pomembne, pri petih pa ne. Na podlagi dobljenih 

rezultatov, kjer se višji deleži samostojnosti podeželskih učencev pojavljajo kar pri 

osmih opravilih od devetih lahko sklenem, da so učenci prvih razredov s podeželja 

bolj samostojni kot učenci prvih razredov iz mesta.   
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V raziskavi so me zanimali tudi pogledi staršev in učiteljev do samostojnosti 
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H 8: Starši in učitelji se v mnenjih o pomembnosti vloge staršev pri razvoju 

samostojnosti otroka statistično pomembno ne razlikujejo. 

H 9: Starši in učitelji se v mnenjih o pomembnosti vloge širšega družinskega okolja 

(sorojencev, starih staršev) pri razvoju samostojnosti otroka statistično 

pomembno ne razlikujejo.  

H 10: Starši in učitelji se v mnenjih o pomembnosti vloge šole pri razvoju 

samostojnosti otroka statistično pomembno ne razlikujejo. 

H 11: Starši in učitelji se v mnenjih o pomembnosti vključevanja otroka v družinska 

opravila za učenje samostojnosti statistično pomembno ne razlikujejo.   

H 12: Starši in učitelji se v mnenjih o tem, kdaj naj bi bil otrok pri večini opravil glede 

skrbi zase (oblačenje, umivanje zob, hranjenje, čas za spanje …) že samostojen, 

statistično pomembno ne razlikujejo.   

Rezultate za ta del raziskave sem dobila z analizo vprašalnikov za starše in učitelje. 

Oboji so na lestvici stališč ocenjevali, v kolikšni meri se strinjajo s posameznim 

stališčem. Pri vsaki trditvi so lahko izbirali med 5 odgovori: se popolnoma strinjam, se 

strinjam, se ne morem odločiti, se ne strinjam in se sploh ne strinjam. 

Na zadnje vprašanje, za zadnjo hipotezo pri tem raziskovalnem vprašanju, pa so 

označili, kdaj menijo, da mora otrok/učenec pri posameznem opravilu biti samostojen 

(že v vrtcu, v 1. in 2. razredu, v 3. in 4. razredu, po 4. razredu). 

Primerjala sem rezultate pogledov staršev in učiteljev ter dobila v nadaljevanju 

predstavljene podatke. Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med mnenji 

staršev in učiteljev sem izračunala 2-preizkus oziroma Kullbackov 2Î preizkus, če 

pogoji niso bili izpolnjeni (pričakovanih frekvenc, manjših od 5 ne sme biti več kot 20 

% in minimalni pričakovani izračun ne sme biti manjši od 1). 

 

10.4.1 Mnenja staršev in učiteljev o tem, da samostojnost prvošolca 

pomembno pripomore k njegovemu razvoju samozavesti 

Tabela 10: Samostojnost otroka in razvoj samozavesti – pogledi staršev in učiteljev 

 

Trditev: Samostojnost otroka pomembno pripomore k razvoju njegove 
samozavesti. 

Skupaj 

se sploh ne 
strinjam 

se ne 
strinjam 

se ne morem 
odločiti 

se strinjam se popolnoma 
strinjam 

starši 
0 0 0 18 98 116 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,5 % 84,5 % 100,0 % 

učitelji 
0 0 0 2 17 19 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,5 % 89,5 % 100,0 % 

skupaj 0 0 0 20 115 135 
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Rezultati raziskave kažejo, da se tako starši (84,5 %) kot učitelji (89,5 %) popolnoma 

strinjajo s trditvijo, da samostojnost otroka pomembno pripomore k razvoju njegove 

samozavesti. Le nekaj staršev (15,5 %) in učiteljev (10,5 %) je odgovorilo, da se s to 

trditvijo strinjajo. Razlike med starši in učitelji niso statistično pomembne, saj vrednost 

Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,348; g = 1;  = 0,555). Med starši in učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v njihovih mnenjih o tem, da samostojnost prvošolca pomembno pripomore k 

njegovemu razvoju samozavesti.  

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko hipotezo 7 – starši in učitelji se v mnenjih o 

tem, da samostojnost prvošolca pomembno pripomore k njegovemu razvoju 

samozavesti, statistično pomembno ne razlikujejo – potrdim. Sklenem pa lahko, 

da se tako starši kot učitelji popolnoma strinjajo, da samostojnost prvošolca 

pomembno pripomore k njegovemu razvoju samozavesti.  

 

10.4.2 Mnenja staršev in učiteljev o pomembnosti vloge staršev pri razvoju 

samostojnosti otroka  

Tabela 11: Pomembnost vloge staršev pri razvoju samostojnosti – pogledi staršev in učiteljev 

 Trditev: Ključno vlogo pri razvoju samostojnosti otroka imajo starši. Skupaj 

se sploh ne 
strinjam 

se ne 
strinjam 

se ne morem 
odločiti 

se strinjam se popolnoma 
strinjam 

starši 
0 0 3 53 60 116 

0,0 % 0,0 % 2,6 % 45,7 % 51,7 % 100,0 % 

učitelji 
0 0 0 2 17 19 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,5 % 89,5 % 100,0 % 

 skupaj 0 0 3 55 77 135 

Iz rezultatov lahko vidimo, da se s trditvijo, da imajo ključno vlogo pri razvoju 

samostojnosti otroka starši, popolnoma strinja 89,5 % učiteljev in le 51,7 % staršev. S 

to trditvijo se strinja več staršev (45,7 %) kot učiteljev (10,5 %). Nekaj staršev (2,6 %) 

je pri tej trditvi označilo, da se ne morejo odločiti. Sklenem lahko, da se več učiteljev 

popolnoma strinjajo s to trditvijo kot staršev. Polovica staršev s trditvijo popolnoma 

strinja, polovica pa se trditvijo le strinja. Nobeden od staršev in učiteljev se s trditvijo 

ne strinja. 

Razlike med starši in učitelji so pri tej trditvi statistično pomembne, saj je vrednost 

Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično pomembna (2Î = 

11,224; g = 2;  = 0,004). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,4 %  trdimo, 

da se v osnovni množici med starši in učitelji pojavljajo razlike v njihovih mnenjih o 

pomembnosti vloge staršev pri razvoju samostojnosti otroka.  

Na podlagi dobljenih rezultatov moram hipotezo 8 – starši in učitelji se v mnenjih 

o pomembnosti vloge staršev pri razvoju samostojnosti otroka statistično 

pomembno ne razlikujejo– ovreči, saj so razlike v mnenjih statistično pomembne. 
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Sklenem lahko, da se učitelji bolj strinjajo, da imajo starši pomembno vlogo pri 

razvoju samostojnosti otroka kot starši. Čeprav je tudi delež staršev pri strinjanju s to 

trditvijo zelo velik. Oboji pa niso podali nobenega odgovora pri nestrinjanju s trditvijo, 

da imajo starši pomembno vlogo pri razvoju samostojnosti, kar nam kaže, da imajo 

tako starši kot učitelji pozitiven pogled na pomembnost vpliva staršev pri otrokovem 

razvoju samostojnosti.  

 

10.4.3 Mnenja staršev in učiteljev o pomembnosti vloge širšega družinskega 

okolja (sorojencev, starih staršev) pri razvoju samostojnosti otroka 

Tabela 12: Pomembnost vloge širšega družinskega okolja pri razvoju samostojnosti – 

pogledi staršev in učiteljev 

 Trditev: Ključno vlogo pri razvoju samostojnosti ima širše družinsko okolje. skupaj 

se sploh ne 
strinjam 

se ne 
strinjam 

se ne morem 
odločiti 

se 
strinjam 

se 
popolnoma 

strinjam 

starši 
2 9 14 71 20 116 

1,7 % 7,8 % 12,1 % 61,2 % 17,2 % 100,0 % 

učitelji 
0 2 1 13 3 19 

0,0 % 10,5 %  5,3 % 68,4 % 15,8 % 100,0 % 

 skupaj   2 11 15 84 23 135 

Glede na rezultate v tabeli 12 vidimo, da se večina staršev (61,2 %) in učiteljev (68,4 

%) strinja s trditvijo, da ima ključno vlogo pri razvoju samostojnosti širše družinsko 

okolje. Le 17,2 % staršev in le 15,8 % učiteljev se popolnoma strinja s to trditvijo. 

Nekaj staršev (12,1 %) in en učitelj (5,3 %) se o trditvi ne morejo odločiti. Le malo 

staršev (9,5 %) se s trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja. Nekaj učiteljev (10,5 %) se 

s trditvijo ne strinja. Sklenem lahko, da med starši in učitelji ni razlik, oboji se v večini 

s to trditvijo strinjajo.  

Razlike med starši in učitelji v mnenjih o pomembnosti širšega družinskega okolja pri 

razvoju samostojnosti otroka niso statistično pomembne. Vrednost Kullbackovega 2Î 

preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 1,724; g = 4;  = 

0,786). Med starši in učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih 

mnenjih o pomembnosti vloge širšega družinskega okolja (sorojencev, starih staršev) 

pri razvoju samostojnosti otroka. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko hipotezo 9 – starši in učitelji se v mnenjih o 

pomembnosti vloge širšega družinskega okolja (sorojencev, starih staršev) pri 

razvoju samostojnosti otroka ne razlikujejo statistično pomembno – potrdim, saj 

razlike o mnenjih niso statistično pomembne. Sklenem lahko, da se tako starši kot 

učitelji strinjajo, da ima pri otrokovem razvoju samostojnosti pomembno vlogo širše 

družinsko okolje.  
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10.4.4 Mnenja staršev in učiteljev o pomembnosti vloge šole pri razvoju 

samostojnosti otroka  

Tabela 13: Pomembnost vloge šole pri razvoju samostojnosti otroka – pogledi staršev in 

učiteljev 

 Trditev: Ključno vlogo pri razvoju samostojnosti otroka ima šola. Skupaj 

se sploh ne 
strinjam 

se ne 
strinjam 

se ne morem 
odločiti 

se strinjam se 
popolnoma 

strinjam 

starši 
3 27 14 60 11 115 

2,6 % 23,5 % 12,2 % 52,2 % 9,6 % 100,0 % 

učitelji 
0 12 1 6 0 19 

0,0 % 63,2 % 5,3 % 31,6 % 0,0 % 100,0 % 

 skupaj 3 39 15 66 11 135 

Iz rezultatov ugotovimo, da se večina staršev (61,8 %) strinja ali popolnoma strinja s 

trditvijo, da ima ključno vlogo pri razvoju samostojnosti otroka šola, med tem ko se 

večina učiteljev (63,2 %) s to trditvijo ne strinja. S to trditvijo se strinja le 31,6 % 

učiteljev. Nekaj staršev (26,1 %) pa se s to trditvijo tudi ne strinja ali popolnoma ne 

strinja. Sklenem lahko, da se mnenja učiteljev in staršev precej razlikujejo.  

Razlike med starši in učitelji v mnenjih o pomembnosti šole pri razvoju samostojnosti 

otroka so statistično pomembne. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze 

neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 13,693; g = 4;  = 0,008). Ničelno 

hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,8 %  trdimo, da se v osnovni množici med starši 

in učitelji pojavljajo razlike v njihovih mnenjih o pomembnosti vloge šole pri razvoju 

samostojnosti otroka. 

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo 10 – starši in učitelji se v mnenjih o 

pomembnosti vloge šole pri razvoju samostojnosti otroka ne razlikujejo 

statistično pomembno – ovržem, saj so razlike o mnenjih statistično pomembne. 

Ne osnovi dobljenih rezultatov domnevam, da se starši zavedajo, da ima šola 

pomembno vlogo pri razvoju otrokove samostojnosti, učitelji pa večinoma menijo, da 

imajo pri tem ključno vlogo starši, ne pa šola. Za razvoj samostojnosti je pomembno 

tudi predšolsko obdobje, v katerem imajo starši ključno vlogo. V dobljenih rezultatih 

se zrcali tudi pogled učiteljev in staršev na odgovornost enih in drugih za razvoj 

otrokove samostojnosti, kar je pogojeno tudi z zaznavanjem lastne vloge v razvoju 

otroka.  
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10.4.5 Mnenja staršev in učiteljev o pomembnosti vključevanja otroka v 

družinska opravila za učenje samostojnosti  

Tabela 14: Pomembnost vključevanja otroka v družinska opravila za učenje samostojnosti – 

pogledi staršev in učiteljev 

 Trditev: Za učenje samostojnosti je otroka nujno potrebno vključevati 

v družinska dela. 

Skupaj 

se ne strinjam se ne morem 

odločiti 

se strinjam se popolnoma 

strinjam 

starši 
1 3 38 74 116 

0,9 % 2,6 % 32,8 % 63,8 % 100,0 % 

učitelji 
0 0 1 17 18 

0,0 % 0,0 % 5,6 % 94,4 % 100,0 % 

 skupaj 1 3 39 91 134 

Rezultati kažejo, da se s trditvijo, da je za učenje samostojnosti otroka nujno 

potrebno vključevati v družinska dela, strinjajo ali popolnoma strinjajo vsi učitelji (100 

%), staršev pa nekaj manj (96,6 %). Nekaj staršev (2,6 %) se o tej trditvi ne zna 

odločiti, eden (0,9 %) pa se s to trditvijo ne strinja. Nobeden učitelj se s to trditvijo ne 

strinja ali popolnoma ne strinja. Iz dobljenih rezultatov lahko sklenem, da se mnenja 

učiteljev in staršev ne razlikujejo. Tako starši kot učitelji se strinjajo ali popolnoma 

strinjajo, da je otroke za učenje samostojnosti nujno potrebno vključevati v družinska 

dela.  

Izračun Kullbackovega 2Î preizkusa pa je pokazal, da so razlike med starši in učitelji 

statistično pomembne. Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je 

statistično pomembna (2Î = 8,788; g = 3;  = 0,032), ničelno hipotezo zavrnemo in s 

tveganjem 3,2 %  trdimo, da se v osnovni množici med starši in učitelji pojavljajo 

razlike v njihovih mnenjih o pomembnosti vključevanja otroka v družinska opravila za 

učenje samostojnosti.  

Na podlagi dobljenih rezultatov moram hipotezo 11 – starši in učitelji se v mnenjih 

o pomembnosti vključevanja otroka v družinska opravila za učenje 

samostojnosti ne razlikujejo statistično pomembno – ovreči, saj so razlike o 

mnenjih statistično pomembne. Iz tabele 14 vidimo, da so razlike minimalne, vendar 

vseeno sklepam, da se učitelji nekoliko bolj strinjajo, da je potrebno otroke za učenje 

samostojnosti vključevati v družinska dela, kot starši. Starši verjetno zaradi 

zaščitniške drže do otrok menijo, da otroci ne rabijo toliko delati. Tudi strokovnjaka 

Juhant in Levc (2011) poudarjata, da starši naredijo veliko družinskih opravil namesto 

otrok, ker menijo da so otroci že preveč obremenjeni z drugimi (šolskimi) stvarmi.  
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10.4.6 Mnenja staršev in učiteljev o tem, kdaj naj bi bil otrok pri večini opravil 

glede skrbi zase (oblačenje, umivanje zob, hranjenje, čas za spanje …) že 

samostojen 

Rezultati raziskave so predstavljeni za vsako opravilo posebej.  

Umivanje zob  

 

Graf 16: Samostojnost otrok pri umivanju zob – mnenja staršev in učiteljev 

Iz dobljenih rezultatov lahko vidimo, da se mnenja staršev in učiteljev bistveno ne 

razlikujejo. Tako največ staršev (44,8 %) kot učiteljev (52,6 %) meni, da naj bi bili 

otroci pri umivanju zob samostojni v 1. ali 2. razredu. Veliko staršev (37,9 %) in 

učiteljev (42,1  %) meni, da bi pri umivanju zob morali biti otroci samostojni že v 

vrtcu. 9,5 % staršev in 5,3 % učiteljev meni, da bi morali biti otroci pri umivanju zob 

samostojni v 3. in 4. razredu. Le nekaj staršev (7,8 %) meni, da bi morali biti otroci pri 

umivanju zob samostojni šele po 4. razredu.  

Razlike med starši in učitelji glede samostojnosti otrok pri umivanju zob niso 

statistično pomembne, saj vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze 

neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 3,385; g = 3;  = 0,336). Med starši in 

učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih mnenjih o tem, kdaj 

naj bi bili otroci pri umivanju zob že samostojni. Sklenem lahko, da so tako starši kot 

učitelji mnenja, da morajo biti otroci pri umivanju zob samostojni že v 1. in 2. razredu.  
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Tuširanje  

  

Graf 17: Samostojnost otrok pri tuširanju – mnenja staršev in učiteljev 

Glede na rezultate vidimo, da se mnenja staršev in učiteljev bistveno ne razlikujejo. 

Tako največ staršev (61,2 %) kot učiteljev (68,4 %) meni, da naj bi bili otroci pri 

tuširanju samostojni v 1. in 2. razredu. Nekaj staršev (32,8 %) in učiteljev (26,3 %) 

meni, da bi pri tuširanju morali biti otroci samostojni že v vrtcu. Le 6 % staršev in 

5,3 % učiteljev meni, da bi morali biti otroci pri tuširanju samostojni v 3. in 4. razredu.  

Razlike med starši in učitelji glede samostojnosti otrok pri tuširanju niso statistično 

pomembne. Vrednost 2-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 

(2 = 0,366; g = 2;  = 0,833). Med starši in učitelji se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v njihovih mnenjih o tem, kdaj naj bi bili otroci pri tuširanju že 

samostojni. Sklenem lahko, da so tako starši kot učitelji mnenja, da morajo biti otroci 

pri tuširanju samostojni že v 1. in 2. razredu.  

Oblačenje/slačenje 

  

Graf 18: Samostojnost otrok pri oblačenju/slačenju – mnenja staršev in učiteljev 
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Ugotovili smo, da se mnenja staršev in učiteljev bistveno ne razlikujejo. Večina 

staršev (84,5 %) in učiteljev (84,2 %) meni, da bi morali biti otroci pri 

oblačenju/slačenju samostojni že v vrtcu. Nekaj staršev (15,5 %) in učiteljev (15,8 %) 

meni, da bi morali biti otroci pri oblačenju/slačenju samostojni v 1. in 2. razredu.  

Razlike med starši in učitelji glede samostojnosti otrok pri oblačenju/slačenju tudi niso 

statistično pomembne, saj vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze 

neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 0,001; g = 1;  = 0,976). Med starši in 

učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih mnenjih o tem, kdaj 

naj bi bili otroci pri oblačenju/slačenju že samostojni. Sklenem lahko, da so tako 

starši kot učitelji mnenja, da morajo biti otroci pri oblačenju/slačenju samostojni že v 

vrtcu.  

Izbira oblačil 

  

Graf 19: Samostojnost otrok pri izbiri oblačil – mnenja staršev in učiteljev  

Iz grafa 19 vidimo, da se mnenja staršev in učiteljev bistveno ne razlikujejo. Tako 

največ staršev (48,3 %) kot učiteljev (42,1 %) meni, da naj bi bili otroci pri izbiri 

oblačil samostojni v 1. in 2. razredu. Veliko staršev (37,9 %) in učiteljev (31,6 %) 

meni, da bi pri izbiri oblačil morali biti otroci samostojni že v vrtcu. Le 15,8 % učiteljev 

in 8,6 % staršev meni, da bi morali biti otroci pri izbiri oblačil samostojni v 3. ali 4. 

razredu. Nekaj učiteljev (10,5 %) in staršev (5,2 %) meni, da bi morali biti otroci pri 

izbiri oblačil samostojni šele po 4. razredu.  

Razlike med starši in učitelji glede samostojnosti otrok pri izbiri oblačil niso statistično 

pomembne, saj vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni 

statistično pomembna (2Î = 1,741; g = 3;  = 0,628). Med starši in učitelji se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih mnenjih o tem, kdaj naj bi bili otroci 

pri izbiri oblačil že samostojni. Sklenem lahko le, da so tako starši kot učitelji mnenja, 

da morajo biti otroci pri izbiri oblačil samostojni že v 1. in 2. razredu. 
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Obuvanje/sezuvanje 

  

Graf 20: Samostojnost otrok pri obuvanju/sezuvanju – mnenja staršev in učiteljev 

Glede na rezultate takoj vidimo, da se mnenja staršev in učiteljev ne razlikujejo. 

Velika večina staršev (90,4 %) in učiteljev (89,5 %) meni, da bi morali biti otroci pri 

obuvanju/sezuvanju samostojni že v vrtcu. Približno desetina staršev (9,6 %) in 

učiteljev (10,5 %) meni, da bi morali biti otroci v 1. ali 2. razredu pri 

obuvanju/sezuvanju samostojni. 

Razlike med starši in učitelji glede samostojnosti otrok pri obuvanju/sezuvanju niso 

statistično pomembne, saj vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze 

neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 0,017; g= 1;  = 0,897). Med starši in 

učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih mnenjih o tem, kdaj 

naj bi bili otroci pri obuvanju/sezuvanju že samostojni. Sklenem lahko, da so tako 

starši kot učitelji mnenja, da morajo biti otroci pri obuvanju/sezuvanju samostojni že v 

vrtcu. 

Čas za spanje 

  

Graf 21: Samostojnost otrok pri odločanju, kdaj je čas za spanje – mnenja staršev in učiteljev 

90,4 89,5 

9,6 10,5 

0 0 0 0 
0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

starši učitelji

že v vrtcu 1., 2. razred 3., 4. razred po 4. razredu

29,3 

42,1 

51,7 

31,6 

11,2 10,5 
7,8 

15,8 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

starši učitelji

že v vrtcu 1., 2. razred 3., 4. razred po 4. razredu



72 
 

Rezultati raziskave kažejo, da so mnenja staršev in učiteljev podobna. Večina 

staršev (51,7 %) in skoraj tretjina učiteljev (31,6 %) meni, da naj bi bili otroci pri času 

za spanje samostojni v 1. in 2. razredu. 42,1 % in 29,3 % staršev pa meni, da bi pri 

času za spanje morali biti otroci samostojni že v vrtcu. Le nekaj staršev (11,2 %) in 

učiteljev (10,5 %) meni, da bi morali biti otroci pri času za spanje samostojni v 3. ali 4. 

razredu. Kar nekaj učiteljev (15,8 %) in staršev (7,8 %) meni, da bi morali biti otroci 

pri času za spanje samostojni šele po 4. razredu.  

Razlike med starši in učitelji glede samostojnosti otrok pri času za spanje niso 

statistično pomembne, saj vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze 

neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 3,314; g = 3;  = 0,346). Med starši in 

učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih mnenjih o tem, kdaj 

naj bi bili otroci pri času za spanje že samostojni. Sklenem lahko, da so starši in 

učitelji mnenja, da morajo biti otroci pri času za spanje samostojni do 1. ali 2. 

razreda. 

Hranjenje 

  

Graf 22: Samostojnost otrok pri hranjenju – mnenja staršev in učiteljev 

Iz grafa 22 takoj ugotovimo, da se mnenja staršev in učiteljev bistveno ne razlikujejo. 

Večina staršev (90,5 %) in vsi učitelji (100 %) menijo, da bi morali biti otroci pri 

hranjenju samostojni že v vrtcu. Le nekaj staršev (7,8 %) meni, da bi morali biti otroci 

pri hranjenju samostojni v 1. in 2. razredu.  

Razlike med starši in učitelji glede samostojnosti otrok pri hranjenju tudi niso 

statistično pomembne, saj vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze 

neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 3,493; g = 3;  = 0,322). Med starši in 

učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih mnenjih o tem, kdaj 

naj bi bili otroci pri hranjenju že samostojni. Sklenem lahko, da so tako starši kot 

učitelji mnenja, da morajo biti otroci pri hranjenju samostojni že v vrtcu. 
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Izbira prijateljev 

  

Graf 23: Samostojnost otrok pri izbiri prijateljev – mnenja staršev in učiteljev 

Tudi pri izbiri prijateljev ugotovimo, da se mnenja staršev in učiteljev ne razlikujejo. 

Večina staršev (81 %) in učiteljev (78,9 %) meni, da bi morali biti otroci pri izbiri 

prijateljev samostojni že v vrtcu. Nekaj staršev (15,5 %) in učiteljev (21,1 %) meni, da 

bi morali biti otroci pri izbiri prijateljev samostojni v 1. ali 2. razredu. Le 2,6 % staršev 

je mnenja, da bi morali biti otroci pri izbiri prijateljev samostojni šele v 3. ali 4. 

razredu.  

Razlike med starši in učitelji glede samostojnosti otrok pri izbiri prijateljev niso 

statistično pomembne, saj vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze 

neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 1,508; g = 3;  = 0,681). Med starši in 

učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih mnenjih o tem, kdaj 

naj bi bili otroci pri izbiri prijateljev že samostojni. Sklenem lahko, da so tako starši kot 

učitelji mnenja, da morajo biti otroci pri izbiri prijateljev samostojni že v vrtcu. 

Na podlagi vseh dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da se glede otrokove 

samostojnosti ne pojavljajo bistvene razlike v mnenjih staršev in učiteljev. Zato lahko 

hipotezo 12 – starši in učitelji se v mnenjih o tem, kdaj naj bi bil otrok pri večini 

opravil glede skrbi zase (oblačenje, umivanje zob, hranjenje, čas za spanje …) 

že samostojen, statistično pomembno ne razlikujejo – potrdim. Tako starši kot 

učitelji so mnenja, da morajo biti otroci pri oblačenju/slačenju, obuvanju/sezuvanju, 

hranjenju in izbiri prijateljev samostojni že v vrtcu. Pri umivanju zob, tuširanju, izbiri 

oblačil in času za spanje pa v 1. ali 2. razredu. 

 

Iz dobljenih rezultatov pri posameznih pogledih staršev in učiteljev lahko ugotovimo, 

da so pri treh trditvah razlike med mnenji staršev in učiteljev statistično pomembne: 

– Ključno vlogo pri razvoju samostojnosti otroka imajo starši.  

– Ključno vlogo pri razvoju samostojnosti otroka ima šola.  

– Za učenje samostojnosti je otroka nujno potrebno vključevati v družinska dela. 
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Pri treh trditvah razlike niso statistično pomembne: 

– Samostojnost prvošolca pomembno pripomore k njegovemu razvoju 

samozavesti.  

– Ključno vlogo pri razvoju samostojnosti ima širše družinsko okolje.  

– Pogledi o tem, kako hitro naj bi otrok postal samostojen pri različnih opravilih).  

Sklenem lahko, da so pogledi staršev in učiteljev spodbudni za razvoj samostojnosti, 

saj ima večina staršev in učiteljev podobne poglede. Tako starši kot učitelji se 

popolnoma strinjajo, da samostojnost otroka pomembno pripomore k njegovemu 

razvoju samozavesti.  

Učitelji se bolj kot starši strinjajo, da imajo starši ključno vlogo pri razvoju 

samostojnosti otroka, čeprav je delež staršev pri strinjanju s to trditvijo tudi zelo velik. 

Tako starši kot učitelji se strinjajo, da ima širše družinsko okolje pri razvoju 

samostojnosti otroka pomembno vlogo. S trditvijo, da ima šola ključno vlogo pri 

razvoju samostojnosti otroka se starši strinjajo, med tem ko učitelji vlogi šole pri 

razvoju samostojnosti otroka ne dajejo tolikšnega pomena kot starši. Učitelji pa dajejo 

nekoliko večji pomen družinskemu delu pri učenju samostojnosti otroka kot starši.  

Oboji so mnenja, da morajo biti otroci pri oblačenju/slačenju, obuvanju/sezuvanju, 

hranjenju in izbiri prijateljev samostojni že v vrtcu. Pri umivanju zob, tuširanju, izbiri 

oblačil in času za spanje pa v 1. ali 2. razredu.  

Dobro je, da imajo starši pozitivne poglede do samostojnosti otrok, saj so za razvoj 

samostojnosti pri otroku zelo pomembni prav starši in družinsko okolje. Pozitivni 

pogledi oziroma stališča do samostojnosti pa vplivajo na vedenje staršev pri 

spodbujanju samostojnosti otrok (Ule, 2004). Samostojnost namreč ni nekaj, kar bi se 

lahko otrok naučil kar sam, saj nima izkušenj in spretnosti. Starši spodbujajo in vodijo 

otroka do razvoja samostojnosti (Peček Čuk in Lesar, 2009). Starši morajo otroku 

postaviti meje. Poleg tega pa dati otrokom možnost, da upravljajo sami sebe in 

začnejo skrbeti sami zase (Bluestein, 1998; Juul, 2008). Kljub temu da sem v 

raziskavi ugotovila, da imajo starši pozitivne poglede do samostojnosti, so rezultati 

pokazali tudi, da otroci pri skrbi zase, pri šolskem delu doma in opravljanju družinskih 

opravil niso povsem samostojni. Velik delež staršev se je s trditvijo, da je otroke za 

razvoj samostojnosti nujno potrebno vključevati v različna družinska dela, popolnoma 

strinjalo, vendar so kljub temu otroci prav pri opravljanju družinskih opravil najmanj 

samostojni. Tako starši kot učitelji so se strinjali, da morajo biti otroci pri različnih 

opravilih (umivanju zob, tuširanju, izbiri oblačil, času za spanje, oblačenju/slačenju, 

obuvanju/sezuvanju, hranjenju in izbiri prijateljev) samostojni že v vrtcu ali pa vsaj v 

1. in 2. razredu, a sem v raziskavi ugotovila, da učenci pri tem v prvem razredu še 

niso povsem samostojni. Strokovnjaki (Häberli-Nef, 1996; Ivić idr., 2002; Jeršan 

Kojek in Jurišić, 2016) so mnenja, da bi morali biti otroci pri vseh teh opravilih 

samostojni že do otrokovega petega leta starosti. Pri razvoju samostojnosti otroka pa 

so zelo pomembni tudi učitelji in šola. Otrok se vpiše v šolo pri šestem letu, ko učitelji 

še lahko vplivajo na otrokov razvoj in spodbujajo samostojnost, če je vzgoje za 
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samostojnost v družinskem okolju premalo (Pergar Kuščer, 2005). Iz ugotovitev je 

zanimivo prav to, da so učitelji pripisali manjši pomen vlogi šole za razvoj 

samostojnosti pri otrocih, a so ti najbolj samostojni prav pri šolskem delu v šoli.  

 

10.5 Mnenja staršev o samostojnosti otrok glede na starost  

Pogledi staršev se lahko razlikujejo tudi glede na starost staršev, zato me je v 

raziskavi zanimalo tudi to vprašanje. Postavila sem hipotezo:  

H13: Med starši različnih starostnih skupin se pojavljajo statistično pomembne razlike 

v njihovih pogledih na samostojnost otrok. 

Te podatke sem dobila z analizo vprašalnika za starše. Primerjala sem odgovore 

staršev iz lestvice stališč in starostna obdobja (34 in manj, 35–39, 40 in več). Za 

ugotavljanje razlik med različnimi starostnimi skupinami sem izračunala 2 oziroma 

Kullbackov 2Î preizkus (če pogoji niso bili ustrezni) za vse odgovore skupaj: se 

popolnoma strinjam, se strinjam, se ne morem odločiti, se ne strinjam in se sploh ne 

strinjam. Ta dva izračuna sta namreč najboljše pokazala minimalne razlike med 

starostnimi skupinami.  

Podatki so predstavljeni za vsak pogled posebej. Razlike med starostnimi skupinami 

so prikazane z grafi.  

 

Graf 24: Samostojnost otroka pomembno pripomore k razvoju njegove samozavesti – prikaz 

po starostnih skupinah 

Rezultati raziskave kažejo, da imajo starši v vseh starostnih obdobjih podobno 

mnenje. Večina staršev se v vseh obdobjih, 34 in manj (90 %), 35–39 (78,8 %) ter 40 

in več (87,9 %), se popolnoma strinja s trditvijo, da samostojnost otroka pomembno 

pripomore k razvoju njegove samozavesti. Le 10 % staršev v obdobju 34 in manj, 

21,2 % staršev v obdobju 35–39 in 12,1 % staršev v obdobju 40 in več je odgovorilo, 

da se s trditvijo strinjajo.  
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Razlike med starši različnih starostnih obdobji v mnenjih o vplivu otrokove 

samostojnosti na njegovo samozavest niso statistično pomembne. Vrednost 2-

preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2 = 2,230; g = 2;  = 

0,328). Med starši vseh starostnih skupin se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v njihovem pogledu na to, da samostojnost otroka pomembno pripomore k 

razvoju njegove samozavesti. Sklenem lahko, da se starši v vseh starostnih skupinah 

popolnoma strinjajo, da samostojnost otroka pomembno pripomore k razvoju njegove 

samozavesti.  

 

Graf 25: Vloga staršev pri razvoju samostojnosti otroka – prikaz po starostnih skupinah 

Iz grafa 25 ugotovimo, da imajo starši v vseh starostnih obdobjih podobno mnenje. 

Približno polovica staršev se v vseh obdobjih, 34 in manj (50 %), 35–39 (50 %) ter 40 

in več (57,6 %), popolnoma strinja s trditvijo, da imajo ključno vlogo pri razvoju 

samostojnosti otroka starši. Nekoliko manj staršev v vseh obdobjih, 34 in manj (43,3 

%), 35–39 (48,1 %) ter 40 in več (42,4 %), se strinja s trditvijo, da imajo ključno vlogo 

pri razvoju samostojnosti otroka starši. Le 6,7 % staršev v obdobju 34 in manj ter 1,9 

% staršev v obdobju 35–39 je dogovorilo, da se ne more odločiti.  

Razlike med starši vseh starostnih skupin v mnenjih o vlogi staršev pri razvoju 

samostojnosti otroka niso statistično pomembne, saj vrednost Kullbackovega 2Î 

preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 3,571; g = 4;  = 

0,467). Med starši različnih starostnih skupin se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v njihovem pogledu na to, da imajo ključno vlogo pri razvoju samostojnosti 

otroka starši. Sklenem lahko, da se večina staršev vseh starostnih skupin popolnoma 

strinja ali strinja, da imajo pri razvoju samostojnosti otroka ključno vlogo prav oni.  

50 50 
57,6 

43,3 
48,1 

42,4 

6,7 
1,9 0 0 0 0 0 0 0 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

34 in manj 35 - 39 40 in več

se popolnoma strinjam se strinjam se ne morem odločiti

se ne strinjam se sploh ne strinjam



77 
 

 

Graf 26: Vloga širšega družinskega okolja pri razvoju samostojnosti otroka – prikaz po 

starostnih skupinah 

Glede na rezultate vidimo, da imajo starši v vseh starostnih skupinah podobno 

mnenje. Večina staršev se v vseh obdobjih, 34 in manj (66,7 %), 35–39 (82,7 %) ter 

40 in več (81,8 %) strinja ali popolnoma strinja s trditvijo, da ima širše družinsko 

okolje ključno vlogo pri razvoju samostojnosti otroka. Le 20 % staršev v obdobju 34 in 

manj, 9,6 % staršev v obdobju 35–39 in 9,1 % staršev v obdobju 40 in več je 

dogovorilo, da se o trditvi ne morejo odločiti. Zelo malo staršev v obdobju 34 in manj 

(13,3 %), staršev v obdobju 35–39 (7,7 %) ter staršev v obdobju 40 in več  (9,1 %) je 

odgovorilo, da se s trditvijo ne strinjajo ali sploh ne strinjajo.  

Razlike med starši različnih starostnih obdobji v mnenjih o vlogi širšega družinskega 

okolja pri razvoju samostojnosti otroka tudi niso statistično pomembne. Vrednost 

Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

6,114; g = 8;  = 0,634). Med starši različnih starostnih skupin se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v njihovem pogledu na to, da ima pri razvoju 

samostojnosti otroka ključno vlogo širše družinsko okolje. Sklenem lahko, da se 

večina staršev vseh starostnih skupin strinja, da ima širše družinsko okolje ključno 

vlogo pri razvoju samostojnosti otroka. 
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Graf 27: Vloga šole pri razvoju samostojnosti otroka – prikaz po starostnih skupinah 

Iz rezultatov ugotovimo, da imajo starši v vseh starostnih skupinah podobno mnenje. 

Večina staršev se v vseh obdobjih, 34 in manj (56,7 %), 35–39 (59,6 %) ter 40 in več 

(68,8 %) strinja ali popolnoma strinja s trditvijo, da ima šola ključno vlogo pri razvoju 

samostojnosti otroka. Nekaj manj staršev v starostnih skupinah 34 in manj (30 %), 

35–39 (26,9 %) ter 40 in več (21,9 %) se s to trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja. 

13,3 % staršev v obdobju 34 in manj, 13,5 % staršev v obdobju 35–39 in 9,4 % 

staršev v obdobju 40 in več je dogovorilo, da se o trditvi ne morejo odločiti.  

Razlike med starši različnih starostnih skupin v mnenjih o vlogi šole pri razvoju 

samostojnosti otroka niso statistično pomembne. Vrednost Kullbackovega 2Î 

preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 3,663; g = 8;  = 

0,886). Med starši različnih starostnih skupin se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v njihovem pogledu, da ima pri razvoju samostojnosti otroka ključno vlogo 

šola. Sklenem lahko, da se večina staršev vseh starostnih skupin strinja, da ima šola 

ključno vlogo pri razvoju samostojnosti otroka. 

Zaradi razpršenosti podatkov sem razlike med starostnimi skupinami preverila še z 

obdelavo podatkov ANOVA.  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,310; g = 2; g = 111; 

L = 0,274) vrednost enosmerne analize variance oziroma ANOVA ni pokazala 

statistično pomembnih razlik med starši vseh starostnih skupin v njihovem pogledu, 

da ima pri razvoju samostojnosti otroka ključno vlogo šola (F = 0,317; g = 2; 

L = 0,729). Tudi Tukey HSD Post hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik 

med parnimi primerjavami. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za 

vzorec pa lahko povemo, da se s trditvijo – Ključno vlogo pri razvoju samostojnosti 

otroka ima šola. – strinjajo starši vseh starostnih skupin: 34 in manj (M = 3,33), 35–

39 (M = 3,38) ter 40 in več (M = 3,53).  
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Graf 28: Pomembnost vključevanja otrok v družinska dela za učenje samostojnosti – prikaz 

po starostnih skupinah 

Rezultati pokažejo, da imajo starši v vseh starostnih skupinah podobno mnenje. 

Večina staršev se v vseh obdobjih 34 in manj (63,3 %), 35–39 (59,6 %) ter 40 in več 

(72,7 %) popolnoma strinja s trditvijo, da je za učenje samostojnosti otroka nujno 

potrebno vključevati v družinska dela. Nekaj manj staršev v starostnih skupinah 34 in 

manj (30 %), 35–39 (38,5 %) ter 40 in več (27,3 %) se s to trditvijo strinja. Le 6,6 % 

staršev v obdobju 34 in manj ter 1,9 % staršev v obdobju 35–39 je dogovorilo, da se 

s trditvijo ne strinjajo ali sploh ne strinjajo. 

Razlike med starši različnih starostnih skupin v mnenjih o pomembnosti vključevanja 

otrok v družinska dela za učenje samostojnosti niso statistično pomembne, saj 

vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 

(2Î = 5,605; g = 6;  = 0,469). Med starši različnih starostnih skupin se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v njihovem pogledu, da je za učenje samostojnosti 

otroka nujno potrebno vključevati v družinska dela. Sklenem lahko, da se večina 

staršev vseh starostnih skupin popolnoma strinja, da je otroke za učenje 

samostojnosti nujno potrebno vključevati v različna družinska dela. Vseeno pa je 

opazna razlika med mlajšimi in starejšimi starši pri nestrinjanju s to trditvijo. Med tem 

ko starejši starši niso neopredeljeni in ne izražajo nestrinjanja, se pri mlajših starših 

pojavlja neopredeljenost in nestrinjanje.  

 

Na podlagi vseh dobljenih rezultatov moram hipotezo 13 – med starši različnih 

starostnih skupin se pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih 

pogledih na samostojnost otrok – ovreči, saj se pri nobenem stališču ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike med starši različnih starostnih skupin. Večina staršev v 

vseh starostnih skupinah se z vsemi trditvami strinja ali popolnoma strinja.  
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11 PREGLED HIPOTEZ 

Tabela 15: Pregled potrditev hipotez v raziskavi 

HIPOTEZA POTRDITEV 
H 1: Starši menijo, da večina učencev prvega razreda pri skrbi zase ni 

povsem samostojna. ✓ 

H 2: Učitelji menijo, da je večina učencev prvega razreda pri šolskem 

delu v šoli povsem samostojna. ✓ 
H 3: Starši menijo, da večina učencev pri šolskem delu doma ni povsem 

samostojna. ✓ 

H 4: Po mnenju staršev večina učencev družinskih del doma ne opravlja 

vedno. ✓ 

H 5: Po mnenju staršev večina učencev prvega razreda pri opravljanju 

družinskih del ni povsem samostojna.  ✓ 

H 6: V samostojnosti prvošolcev se pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede na okolje bivanja (podeželje – mesto). x/✓ 

H 7: Starši in učitelji se v mnenjih o tem, da samostojnost prvošolca 

pomembno pripomore k njegovemu razvoju samozavesti, statistično 

pomembno ne razlikujejo. 

✓ 

H 8: Starši in učitelji se v mnenjih o pomembnosti vloge staršev pri 

razvoju samostojnosti otroka statistično pomembno ne razlikujejo. x 

H 9: Starši in učitelji se v mnenjih o pomembnosti vloge širšega 

družinskega okolja (sorojencev, starih staršev) pri razvoju 

samostojnosti otroka  statistično pomembno ne razlikujejo.  

✓ 

H 10: Starši in učitelji se v mnenjih o pomembnosti vloge šole pri razvoju 

samostojnosti otroka statistično pomembno ne razlikujejo. x 

H 11: Starši in učitelji se v mnenjih o pomembnosti vključevanja otroka v 

družinska opravila za učenje samostojnosti statistično pomembno ne 

razlikujejo.   

x 

H 12: Starši in učitelji se v mnenjih o tem, kdaj naj bi bil otrok pri večini 

opravil glede skrbi zase (oblačenje, umivanje zob, hranjenje, čas za 

spanje …) že samostojen, statistično pomembno ne razlikujejo.   

✓ 

H 13: Med starši različnih starostnih skupin se pojavljajo statistično 

pomembne razlike v njihovih pogledih na samostojnost otrok. x 

  



81 
 

12 SKLEP 

Samostojnost je otrokova lastna aktivnost in je zelo pomembna za njegov razvoj ter 

nadaljnje življenje. Vsak posameznik ima pravico postati samostojna, neodvisna in 

svobodna oseba, ko odraste. Da pa je to mogoče, je pomembno, da se samostojnost 

razvija že v otroštvu – med razvojem osebnosti, saj v nasprotnem primeru 

posameznik ne more postati samostojen in postane odvisen od drugih, pri odločanju 

in delovanju pa potrebuje potrditev in je pasiven. Z razvojem samostojnosti otrok 

dobiva tudi nove spretnosti in izkušnje ter tako napreduje v svojem razvoju, s tem pa 

postopoma pridobiva neodvisnost, samozavest in svobodo (Häberli-Nef, 1996; 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Taylor, 2010).  

Potrebo po samostojnosti nosijo otroci že v sebi in jo začnejo izražati že v obdobju 

malčka. Takrat je pomembno, da starši to sprejmejo kot normalno pot k odraščanju in 

otroke spodbujajo k razvijanju samostojnosti. Otroci samostojnosti ne morejo razviti 

sami, saj imajo premalo izkušenj in spretnosti. Prav tako za razvoj samostojnosti 

potrebujejo čas in priložnost za njeno razvijanje. Zato so tukaj ključnega pomena 

starši in družinsko okolje. Če spodbud za samostojnost v družini in kasneje v širšem 

socialnem okolju (vzgojitelji, učitelji) ni ali pa jih ni v pravem času, se samostojnost pri 

otroku stežka razvije oz. se ne razvije v svoji polnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009; Taylor, 2010). Odrasli morajo otroke že v zgodnjem otroštvu navajati in 

spodbujati, da sami poskrbijo zase, skrbijo za svoje stvari in sami naredijo določena 

opravila ali pomagajo odraslim pri določenih opravilih (Bluestein, 1998; Sears in 

Sears, 2002; Zalokar Divjak, 1998). Tudi učitelji v šoli so za razvoj samostojnosti zelo 

pomembni, sploh če spodbud za razvoj samostojnosti pri otroku ni bilo že prej v 

družinskem okolju. V prvem razredu, pri otrokovem šestem letu, je možno na 

področju samostojnosti še veliko narediti (Pergar Kuščer, 2005).  

Kljub temu, da je samostojnost otroka zelo pomembna in se na področju vzgoje in 

izobraževanja poudarja tako v Beli knjigi (1995 in 2011) kot v Zakonu o osnovni šoli 

(2006), je na tem področju v Sloveniji narejeno malo raziskav. Danes v praksi 

opažamo, da otroci ne postajajo samostojni, ko bi to že zmogli in morali, ampak starši 

na različnih področjih dlje časa opravljajo različna dela namesto njih. Prav zaradi 

tega sem se odločila, da bom raziskala samostojnost otrok in poglede staršev ter 

učiteljev na samostojnost otrok.  

V raziskavo sem vključila 118 učencev prvega razreda, to so otroci, ki so stari okoli 6 

ali 7 let. Kot poudarja Kohlberg, je obdobje otrokovega šestega leta in prej 

najpomembnejše za razvoj avtonomnosti (samostojnosti) in samokontrole (Pergar 

Kuščer, 2005), torej bi morali biti učenci ob koncu prvega razreda že samostojni pri 

različnih opravilih. Rezultati raziskave so pokazali, da prvošolci pri skrbi zase, pri 

šolskem delu doma in pri opravljanju družinskih del niso povsem samostojni, ampak 

so samostojni le včasih, včasih pa jim pomagajo starši. Pri šolskem delu v šoli so 

učenci prvih razredov v večini samostojni. Večina učencev prvega razreda pri skrbi 

zase ni povsem samostojna, saj sem ugotovila, da je pri štirih opravilih večina otrok 
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vedno samostojnih, pri drugih štirih opravilih pa je večina otrok le včasih samostojnih. 

Pomemben podatek je ta, da pri treh opravilih od devetih veliko otrok najpogosteje ni 

nikoli samostojna (čas za spanje (25,2 %), vezanje vezalk (20,7 %) in izbira oblačil 

(13,9 %)). Pri teh opravilih jim v veliki meri pomagajo starši. 

Večina učencev prvega razreda pri šolskem delu v šoli je vedno samostojna pri 

šestih opravilih od sedmih. Kar 97,4 % učencev po oceni učiteljev je vedno 

samostojnih pri oblačenju in slačenju v šoli in kar 94,8 % učencev pri pripravi in 

oblačenju športne opreme. Pri nošenju torbe (79,3 %), pripravi učnih potrebščin za 

naslednjo šolsko uro (77,6 %), urejanju garderobe v šoli (75,9 %) in pospravljanju 

šolskega predala so učenci vedno samostojni. Rezultat pri pomnjenju navodil je 

nekoliko nižji (49,1 %). Tudi iz rezultatov opazovanja lahko sklenem, da je bila večina 

učencev opazovanih razredov pri svojem delu v šoli pri izbranih kazalcih vedno 

samostojna. 

Večina učencev pri šolskem delu doma ni povsem samostojna, saj je le polovica 

otrok vedno samostojna pri štirih opravilih (šiljenje barvic (55,2 %), pisanje domače 

naloge (56,0 %), pomnjenje navodil (52,6 %) in izbira obšolskih dejavnosti (53,0)).. 

Vseeno pa je pri šiljenju barvic (41,4 %), pisanju domače naloge (38,3 %), pomnjenju 

navodil (44,8 %) in izbiri obšolskih dejavnosti (37,4 %) veliko učencev samostojnih le 

včasih. Pri pospravljanju svojega delovnega kotička je večina otrok samostojnih 

včasih. Učencem pri pripravi športne opreme (48,3 %) in torbe (37,5 %) pomagajo 

starši ali pa starši pripravijo športno opremo (30,2 %) in torbo (24,1 %) namesto njih. 

Sklepam lahko, da pri šolskem delu v šoli učitelji naredijo veliko za razvoj 

samostojnosti, saj so učenci le na tem področju v večini samostojni. Drugače pa je 

doma, kjer učenci niso povsem samostojni – ne pri skrbi zase, ne pri šolskem delu 

doma in ne pri opravljanju družinskih opravil. Tukaj so rezultati pokazali, da so otroci 

samostojni le včasih, v veliki meri pa jim pomagajo še starši. Polovica otrok (51,7 %) 

je vedno samostojnih le pri pospravljanju igrač. Pri štirih družinskih opravilih 

(pospravljanju mize, pomoči zunaj, sesanju hišnih prostorov in pomoči pri obešanju in 

zlaganju perila) je večina otrok samostojna le včasih. Najbolj so otroci nesamostojni 

pri odnašanju smeti (48,7 % prvošolcev nikoli ne odnese smeti samostojno). Tudi pri 

sesanju hišnih prostorov (41,7 %) in pomoči pri obešanju in zlaganju perila (29,3 %) 

veliko prvošolcev ni nikoli samostojnih, ampak jim pri teh opravilih v veliki meri 

pomagajo starši ali pa jih naredijo sami namesto otrok. 

Glede na dobljene rezultate nas skrbi nesamostojnost prvošolcev na področju skrbi 

zase. Avtorici L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) poudarjata, da se pri otroku 

najprej razvija samostojnost na področju skrbi za samega sebe (sam je, sam drži 

žlico, sam pije, sam se obleče, sleče, umije itd.). Tudi po mnenju Juula (2008) je 

otrok lahko že zgodaj samostojen na tem področju. Po mnenju strokovnjakov (Ivić 

idr., 2002;Jeršan Kojek in Jurišić, 2016) so otroci lahko že pri četrtem in petem letu 

samostojni pri umivanju rok, zob in obraza, sami  pripravijo mizo, sami oblačijo in 

slačijo hlače, jakno, bundo, se sezujejo in obujejo čevlje, sami jedo in pijejo 

(uporabljajo pribor), pomagajo lahko narezati in pripraviti hrano. Pri šestih in sedmih 
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letih pa je otrok lahko samostojen že pri pripravi sendviča, oblačenju in slačenju, 

zapenjanju zadrge in gumbov, vezanju vezalk, pri mazanju in rezanju kruha z ostrim 

nožem, pripravi svojih prigrizkov in malice, kopanju, tuširanju, sesanju. Iz rezultatov 

raziskave lahko vidimo, da učenci pri mnogih opravilih niso povsem samostojni, zato 

lahko sklepam, da starši danes ne spodbujajo dovolj samostojnosti, ali pa zaradi 

različnih vzrokov otrokom ne pustijo, da bi postajali vse bolj samostojni. Tudi 

psihologinja Z. Zalokar Divjak (1998) poudarja, da delajo starši največ napak prav na 

področju skrbi za samega sebe, kjer bi moral otrok biti in je tudi rad samostojen. Tudi 

drugi strokovnjaki, kot sta Bowlby (1956) in Juul (2009), so mnenja, da starši ne 

spodbujajo dovolj samostojnosti pri otroku.  

Za razvoj samostojnosti so zelo pomembna tudi družinska opravila. Preko opravljanja 

družinskih opravil se otroci učijo različnih spretnosti in veščin, s tem pa samostojnosti 

in odgovornosti (Juhant in Levc, 2011). V raziskavi sem ugotovila, da večina otrok 

družinska dela opravlja le včasih samostojno, včasih jih opravlja s pomočjo staršev, 

včasih pa jih starši opravijo sami. Najbolj so otroci nesamostojni pri odnašanju smeti 

(48,7 % prvošolcev nikoli ne odnese smeti samostojno), pri sesanju hišnih prostorov 

(41,7 %) in pomoči pri obešanju in zlaganju perila (29,3 %). Ti podatki niso najbolj 

spodbudni glede na navedbe strokovnjakov (Häberli-Nef, 1996; Ivić idr., 2002; Jeršan 

Kojek in Jurišić, 2016), da lahko otrok že pri četrtem in petem letu starosti sam 

pripravi mizo, pospravi igrače, pospravi posteljo, pomaga čistiti (prah, okna, pult), 

izprazni koš za odpadke, pomete tla ali jih posesa s sesalnikom, zalije rože, zloži 

nogavice v pare. Pri šestem in sedmem letu pa že zloži perilo, pomije in obriše 

posodo, zloži posodo iz pomivalnega stroja, posesa in z mokro krpo obriše celo sobo, 

samostojno čisti (kopalno kad, sobo, avto, stranišče), zalije vrt, pomaga pri grabljenju 

listja, kidanju snega in pokosi travo. Avtorji Klein, Graesch in Izquierdo (2009) 

navajajo, da starši danes menijo, da so otroci zelo obremenjeni s šolskimi in 

obšolskimi dejavnostmi, zato jih ne priganjajo toliko, da bi pomagali še pri domačih 

opravilih in naredijo več kot je potrebno namesto njih. To je seveda zelo slabo, saj 

opravljanje različnih opravil pripomore k boljšemu razvoju otroka. Če starši otrokom 

ne pustijo, da bi sodelovali in naredili določene naloge samostojno, jim s tem 

sporočajo, da ne zmorejo sami. Tako vzgajajo prestrašene posameznike, ki ne 

zaupajo vase in ne bodo znali poskrbeti zase (Juhant in Levc, 2011; Klein, Graesch 

in Izquierdo, 2009). 

V raziskavi sem preverila tudi stališča oziroma poglede staršev in učiteljev glede 

samostojnosti otrok. Iz dobljenih rezultatov lahko sklenem, da so pogledi staršev in 

učiteljev na samostojnost otrok podobni, saj se pri večini stališč oboji strinjajo s 

trditvami o samostojnosti (Samostojnost prvošolca pomembno pripomore k 

njegovemu razvoju samozavesti. Ključno vlogo pri razvoju samostojnosti otroka imajo 

starši. Ključno vlogo pri razvoju samostojnosti ima širše družinsko okolje. Ključno 

vlogo pri razvoju samostojnosti otroka ima šola. Za učenje samostojnosti je otroka 

nujno potrebno vključevati v družinska dela. In poglede o tem, kako hitro naj bi otrok 

postal samostojen pri različnih opravilih.). Učitelji se v večini strinjajo z vsemi 
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trditvami o samostojnosti otrok, kar se ujema tudi s samostojnostjo učencev pri 

šolskem delu v šoli, kjer so učenci najbolj samostojni. Vendar je zanimivo prav to, da 

so učitelji pripisali manjši pomen vlogi šole za razvoj samostojnosti pri otrocih, a so ti 

najbolj samostojni prav pri šolskem delu v šoli. Zanimivo je, da kljub temu, da so se 

starši strinjali z vsemi trditvami o samostojnosti otrok, otroci pri skrbi zase, pri 

šolskem delu doma in opravljanju družinskih opravil niso povsem samostojni. Velik 

delež staršev se je na primer s trditvijo, da je otroke za razvoj samostojnosti nujno 

potrebno vključevati v družinska dela, popolnoma strinjalo, vendar so kljub temu 

otroci ravno pri opravljanju družinskih opravil najmanj samostojni. Velik delež staršev 

se je strinjalo tudi s tem, da bi morali biti otroci pri različnih opravilih (umivanju zob, 

tuširanju, izbiri oblačil, času za spanje, oblačenju/slačenju, obuvanju/sezuvanju, 

hranjenju in izbiri prijateljev) samostojni že v vrtcu, vendar tudi tukaj vidimo, da otroci 

pri skrbi zase še proti koncu prvega razreda niso popolnoma samostojni.  

Dobljeni rezultati o pogledih staršev in učiteljev so spodbudni, saj je zelo pomembno, 

da imajo oboji podobne poglede na samostojnost otrok.  

Raziskava je pokazala, da v šoli učitelji spodbujajo samostojnost pri prvošolcih. Šola 

ima namreč veliko ciljev in priporočil, ki so usmerjeni k razvoju samostojnosti pri 

otroku (Bela knjiga,1995, 2011; Zakon o osnovni šoli, 2006; učni načrti različnih 

predmetov). Vseeno pa bi bilo dobro, da bi se učitelji še dodatno izobraževali o 

spodbujanju samostojnosti otrok. Učitelji bi se lahko poučili o spodbujanju in učenju 

samostojnosti otrok že v procesu izobraževanja, za kar bi morala poskrbeti 

Pedagoška fakulteta. Prav tako bi bilo dobro, da bi na fakulteti bili organizirani 

seminarji na to temo, ne le za učitelje ampak tudi starše. Staršem je namreč potrebno 

pojasniti, kako pomembna je samostojnost pri otroku in jih izobraziti o tem, kako 

doma spodbujati samostojnost. Starši imajo namreč podobne poglede na 

samostojnost kot učitelji, a so njihovi otroci kljub temu premalo samostojni glede na 

zmožnosti 6-7-letnih otrok. Iz tega sklepamo, da starši samostojnosti svojih otrok ne 

znajo najbolje spodbujati ali pa ji ne namenjajo ustrezne pozornosti. Zato bi bilo 

dobro, da bi bili učitelji izobraženi tudi na področju samostojnosti otrok, da bi lahko 

preko delavnic podali to znanje staršem in jih osveščali o pomembnosti razvoja 

samostojnosti pri otroku.  

Raziskavo bi lahko še nadgradila s tem, da bi učence v prvem razredu pogosteje 

opazovala (npr. na začetku, ob polletju in na koncu šolskega leta). Tako bi ugotovila, 

v kolikšni meri se samostojnost učencev ob vstopu v šolo, ob polletju in ob koncu 

šolskega leta razlikuje. Pri pogovoru z učiteljicami sem izvedela, da so bili učenci na 

začetku šolskega leta manj samostojni, potem pa so ob vsakdanjih opravilih in učenju 

samostojnosti postajali vse bolj vešči, da so v mesecu maju, ko sem izvajala 

raziskavo, sami skrbeli za svoje stvari in šolsko delo v šoli.  
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13 PRILOGE  

13.1 Vprašalnik za starše 

Sem Katrin Sevšek, študentka 1. letnika, 2. stopnje Poučevanja na razredni stopnji z 
angleščino, Pedagoške fakultete v Ljubljani. V svojem magistrskem delu z naslovom 
Samostojnost prvošolcev raziskujem, kako samostojni so slovenski prvošolci in kakšna 
stališča imajo starši in učitelji do samostojnosti prvošolcev.  Prosila bi vas, da si vzamete 
nekaj minut in rešite ta kratek vprašalnik ter mi s tem zelo pomagate pri raziskavi, kajti le z 
vašo pomočjo lahko dobim potrebne podatke. Vprašalnik je prostovoljen in anonimen. Za 
sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem.  
 

Začetnici imena in priimka vašega otroka: _________     Datum (otrokovega) rojstva: 

________________ 

Obkrožite.  Starost starša:   

  34 in manj;   35 – 39;   40 in več. 

 

1. V tabeli označite, kaj velja za vašega otroka pri naslednjih opravilih. 

 otrok samostojno otrok s 
pomočjo 
staršev 

starši Drugi (sestre, 
bratci, babice, 
dedki …) 

Skrb zase 

umivanje zob           nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

tuširanje           nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

oblačenje/slačenje           nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli  
          včasih 
          vedno 

izbira oblačil           nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

obuvanje/sezuvanje           nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

vezanje vezalk           nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

čas za spanje*           nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

hranjenje 
(rezanje hrane, uporaba 
pribora, mazanje kruha …) 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 
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izbira prijateljev           nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

Šolsko delo doma 

šiljenje barvic           nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

pisanje domače 
naloge 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

priprava športne 
opreme 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

priprava torbe po 
urniku 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

pospravljanje svojega 
delovnega kotička 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

izbira obšolskih 
dejavnosti 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

pomnjenje navodil 
(kaj morajo prinesti 
od doma, naročiti 
staršem) 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

Družinska opravila 

odnašanje smeti           nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

pospravljanje mize po 
hranjenju 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

pospravljanje igrač           nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

sesanje hišnih 
prostorov 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

pomoč zunaj 
(pometanje, urejanje 
okolice) 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

pomoč v hlevu (če 
imate doma kmetijo) 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

pomoč pri obešanju 
ali zlaganju perila 

          nikoli 
          včasih 

          nikoli 
          včasih 

          nikoli 
          včasih 

          nikoli 
          včasih 
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          vedno           vedno           vedno           vedno 

Drugo:  

*Je samostojen pri potrebi za spanje - ve kdaj je zaspan in kdaj mora spat.  
 
 

2. S križcem označite svoje strinjanje z navedenimi trditvami. 

 Se 
popolnoma 
strinjam. 

Se 
strinjam. 

Se ne 
morem 
odločiti. 

Se ne 
strinjam. 

Se sploh ne 
strinjam. 

Samostojnost otroka 
pomembno pripomore k razvoju 
njegove samozavesti.  

     

Ključno vlogo pri razvoju 
samostojnosti otroka imajo 
starši. 

     

Ključno vlogo pri razvoju 
samostojnosti ima širše 
družinsko okolje (sorojenci, stari 
starši). 

     

Ključno vlogo pri razvoju 
samostojnosti otroka ima šola.  

     

Za učenje samostojnosti je 
otroka nujno potrebno 
vključevati v družinska dela.  

     

 

3. S križcem označite, kdaj naj bi bil otrok po vašem mnenju že samostojen pri 

naslednjih opravilih: 

 Že v vrtcu. 1., 2. razred. 3., 4. razred. Po 4. razredu. 

umivanje zob     

tuširanje     

oblačenje/slačenje     

izbira oblačil     

obuvanje/sezuvanje     

čas za spanje*     

hranjenje     

izbira prijateljev     

*Je samostojen pri potrebi za spanje - ve kdaj je zaspan in kdaj mora spat.  
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13.2 Vprašalnik za učitelje 

Sem Katrin Sevšek, študentka 1. letnika, 2. stopnje Poučevanja na razredni stopnji z 
angleščino, Pedagoške fakultete v Ljubljani. V svojem magistrskem delu z naslovom 
Samostojnost prvošolcev raziskujem, kako samostojni so slovenski prvošolci in kakšna 
stališča imajo starši in učitelji do samostojnosti prvošolcev.  Prosila bi vas, da si vzamete 
nekaj minut in rešite ta kratek vprašalnik ter mi s tem zelo pomagate pri raziskavi, kajti le z 
vašo pomočjo lahko dobim potrebne podatke. Vprašalnik je prostovoljen in anonimen. Za 
sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem.  
 

1. S križcem označite svoje strinjanje z navedenimi trditvami. 

 
Se 
popolnoma 
strinjam. 

Se 
strinjam. 

Se ne 
morem 
odločiti. 

Se ne 
strinjam. 

Se sploh 
ne 
strinjam. 

Samostojnost otroka pomembno 
pripomore k razvoju njegove 
samozavesti. 

     

Ključno vlogo pri razvoju 
samostojnosti otroka imajo 
starši. 

     

Ključno vlogo pri razvoju 
samostojnosti ima širše 
družinsko okolje (sorojenci, stari 
starši). 

     

Ključno vlogo pri razvoju 
samostojnosti otroka ima šola.  

     

Za učenje samostojnosti je 
otroka nujno potrebno 
vključevati v družinska dela.  

     

 

2. S križcem označite, kdaj naj bi bil otrok po vašem mnenju že samostojen pri 

naslednjih opravilih: 

 Že v vrtcu. 1., 2. razred. 3., 4. razred. Po 4. razredu. 

umivanje zob     

tuširanje     

oblačenje/slačenje     

izbira oblačil     

obuvanje/sezuvanje     

čas za spanje*     

hranjenje     

izbira prijateljev     

*Je samostojen pri potrebi za spanje - ve kdaj je zaspan in kdaj mora spat.  
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13.3 Ček lista za učitelje 

Sem Katrin Sevšek, študentka 1. letnika, 2. stopnje Poučevanja na razredni stopnji z 
angleščino, Pedagoške fakultete v Ljubljani. V svojem magistrskem delu z naslovom 
Samostojnost prvošolcev raziskujem, kako samostojni so slovenski prvošolci in kakšna 
stališča imajo starši in učitelji do samostojnosti prvošolcev.  Prosila bi vas, da si vzamete 
nekaj časa in rešite ta vprašalnik ter mi s tem zelo pomagate pri raziskavi, kajti le z vašo 
pomočjo lahko dobim potrebne podatke. Vprašalnik je prostovoljen in anonimen. Za 
sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem.  
 
Začetnici imena in priimka učenca: _________               Datum (učenčevega) rojstva: 

________________ 

 
 

1. V tabeli označite, kaj velja za učenca pri naslednjih opravilih.  
 

 učenec 
samostojno 

učenec s 
pomočjo 
učitelja 

učitelj Drugi (sošolci, druga 
učiteljica v razredu 
…) 

Šolsko delo v šoli 

priprava šolske mize za 
naslednjo uro 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

pospravljanje šolskega 
predala 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

priprava in oblačenje 
športne opreme 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

oblačenje, slačenje v 
šoli  

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

urejenost garderobe v 
šoli (obesi oblačila) 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

nošenje torbe            nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

pomnjenje navodil (kaj 
morajo prinesti od 
doma, naročiti 
staršem)  

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 

          nikoli 
          včasih 
          vedno 
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13.4 Ček lista opazovanja 
 

ČEK LISTA UČENCI – opazovanje                              Šola: _____________________________ 

 učenec 
samostojno 

učenec s 
pomočjo 
staršev 

starši drugi (sestre, 
bratci, babice, 

dedki …) 

oblačenje/slačenje     

obuvanje/sezuvanje     

nošenje torbe     

 učenec 
samostojno 

učenec s 
pomočjo 
učitelja 

učitelj drugi (sošolci, 
druga učiteljica v 

razredu, starši …) 

Šolsko delo v šoli 

priprava šolske mize za 
naslednjo uro 

    

pospravljanje šolskega 
predala 

    

priprava in oblačenje 
športne opreme 

    

oblačenje, slačenje v 
šoli 

    

urejenost garderobe v 
šoli (obesi oblačila) 

    

nošenje torbe     

pomnjenje navodil (kaj 
morajo prinesti od 
doma, naročiti 
staršem) 

    

 

13.5 Tabele z izračuni Kullbackovega 2Î preizkusa razlik med 

podatki dobljenimi z opazovanjem in ocenami učiteljic 

Chi-Square Tests – opazovanje nošenje torbe * nošenje torbe 

samostojno ocene učiteljev 

 2Î g  

Pearson Chi-Square ,233
a
 2 ,890 

Likelihood Ratio ,418 2 ,812 

Linear-by-Linear  ,000 1 ,988 

N of Valid Cases 112   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,19. 
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Chi-Square Tests – opazovanje urejenosti garderobe v šoli * 

urejenost garderobe samostojno ocene učiteljev 

 2Î g  

Pearson Chi-Square 5,119
a
 4 ,275 

Likelihood Ratio 4,878 4 ,300 

Linear-by-Linear  1,178 1 ,278 

N of Valid Cases 112   

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 

Chi-Square Tests – opazovanje pospravljanje šolskega predala * 

pospravljanje šolskega predala samostojno ocene učiteljev 

 2Î g  

Pearson Chi-Square 2,125
a
 2 ,346 

Likelihood Ratio 2,295 2 ,317 

Linear-by-Linear  1,224 1 ,269 

N of Valid Cases 112   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,23. 

 

Chi-Square Tests – opazovanje pomnjenje navodil * pomnjenje 

navodil samostojno ocene učiteljev 

 2Î g  

Pearson Chi-Square 21,879
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 10,173 4 ,038 

Linear-by-Linear  7,361 1 ,007 

N of Valid Cases 112   

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,05. 

 

 


