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POVZETEK 

 

Na oblikovanje vrednot vplivajo različni dejavniki, eden izmed njih je tudi šola. V njej se 
kažejo, lahko pa tudi oblikujejo, spremembe v hierarhiji vrednot družbe. Čeprav je oblikovanje 
vrednot dolgotrajen in kompleksen proces, se zametki vrednotnih lestvic začnejo razvijati že 
pri otrocih. Učitelji in učiteljice imajo zato možnost vplivati na otroke tudi na tem področju. 
Pri učencih in učenkah lahko spodbujajo vrednote, ki bi si jih želeli v družbi prihodnosti. Eden 
od načinov za to je prek književnosti. Pravljice imajo namreč izjemno sporočilno in vzgojno 
moč. Vživimo se lahko v like iz zgodb in prek njihovih doživetij simbolno predelamo določene 
stvari in ponotranjimo vrednote.  

V teoretičnem delu magistrskega dela sem predstavila vrednote, njihov razvoj, delitve, 
oblikovanje. Vanj sem umestila vzgojno funkcijo šole, vpliv globalizacije, problem 
indoktrinacije in splošno krizo vrednot. Predstavila sem tudi vpliv književnosti in moč pravljic 
ter dela in njihove avtorje, ki sem si jih izbrala za obravnavo v empiričnem delu.  

Namen raziskave v empiričnem delu je bil: ugotavljanje stanja vrednotnih presoj učencev pred 
obravnavo književnih del in po njej; iskanje morebitnih razlik med eksperimentalno in 
kontrolno skupino ter med spoloma; preverjanje vpliva vrednotnih sistemov učiteljic na 
vrednotne presoje učencev njunih razredov. V raziskavi je sodelovalo 38 učencev in 2 učiteljici 
3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2017/18. V eksperimentalnem razredu sem v treh tednih 
izvedla tri t. i. blok ure književnosti. Didaktično sem obravnavala naslednja dela: Deklica z 
vžigalicami (Hans C. Andersen), Srečni kraljevič (Oscar Wilde) ter Bobek in barčica (Anja 
Štefan). Prek njih sem želela v učencih vzbuditi vživljanje v like in spodbuditi razvoj vrednot, 
za katere se zdi, da izginjajo z vrha vrednotnih lestvic družbe (npr. empatija, solidarnost, 
strpnost). Pred obravnavo del in po njej so vsi vpleteni rešili moj avtorski anketni vprašalnik. 
Njihove odgovore sem analizirala s pomočjo programa SPSS. Rezultati so pokazali, da ni 
statistično pomembnih razlik med stvarmi, ki sem jih primerjala. Čeprav ne morem 
posploševati na splošno množico, lahko za vzorec trdim, da je vseeno bil videti majhen 
napredek po obravnavi del, kar daje upanje, da bi se mogoče, ob daljšem vplivanju na otroka, 
lahko zgodil premik na lestvici vrednot. Do izbranih vrednot so dekleta nekoliko dovzetnejša 
od fantov, vrednote učiteljic pa ne vplivajo vidno na lestvice njunih učencev. Otrokom je v 
povprečju najbolj pomembno prijateljstvo in sodelovanje, najmanj pa bogastvo.  
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Vrednote, kriza vrednot, vzgoja za vrednote, književnost, vzgojna moč pravljic. 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT  

 

Values are influenced by various factors, one of which is school. It shows and can shape 
changes in the hierarchy of values of society. Although value formation is a lengthy and 
complex process, the beginnings of value scales already begin to develop in children. Teachers, 
therefore, have the opportunity to influence children in this area as well. They can promote the 
values that they would like in a society of the future. One way to do this is through literature. 
Fairy tales have an extremely communicative and educational power. We can empathize with 
the characters from stories and through their experiences symbolically rework certain things 
and internalize values. 

In the theoretical part of the master's thesis, I presented values, their development, divisions, 
and design. I wrote about the educational function of the school, the impact of globalization, 
the problem of indoctrination and the general crisis of values. I also presented the influence of 
literature and the power of fairy tales and works and their authors that I chose to address in 
empirical work. 

The purpose of the research in the empirical part was: to determine the state of students' value 
judgments before and after reading literary works; search for possible differences between the 
experimental and control groups and between the sexes; examining the impact of teachers' 
value systems on the value judgments of students in their classes. 38 students and 2 3rd grade 
elementary school teachers participated in the survey in the 2017/18 school year. I did three 
double period literature lessons in the experimental class during a three week time period. We 
didactically discussed the following works: The Little Match Girl (Hans C. Andersen), The 
Happy Prince (Oscar Wilde) and Bobby and the Boat (Anja Štefan). With these, I wanted to 
encourage students to step in the shoes of the characters and encourage the development of 
values that seem to have been disappearing from the top of society's values (e.g. empathy, 
solidarity, tolerance). Before and after reading and discussing the works, everyone involved 
filled out my authorial survey questionnaire. I analyzed the answers using SPSS. The results 
showed that there were no statistically significant differences between the things I compared. 
Although I cannot generalize to the general public, I can say that there has been little progress 
in the sample after reading the works, which gives hope that within a longer period of 
influencing the children, a shift in the values may occur. Girls are more sensitive to the values 
chosen than boys, and the values of the teachers do not have a significant impact on their 
students' rankings. On average, friendship and cooperation are the most important things for 
children, and wealth is the least. 
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 1 

UVOD 

Bogat ali srečen? Resnična zgodba o otrocih, ki so odsev sedanjega časa. To je naslov članka 
anonimne slovenske učiteljice, ki je tudi pri meni sprožil razmišljanje. Piše o neempatičnih, 
egoističnih odzivih njenih osnovnošolcev na zgodbo Oscarja Wilda Srečni kraljevič. Vrednote 
družbe se očitno kažejo ali oblikujejo tudi v šolah. Ob tem se sprašujem, če na prvem mestu 
ljudi res niso več vrednote, ampak so vrednosti? Živimo v obdobju, v katerem se postavljajo 
nove vrednotne hierarhije. Ker se zametki vrednotnega sistema pojavljajo že pri otrocih, je 
vzgojna funkcija šole še toliko bolj pomembna. Čeprav razumem, da je oblikovanje vrednot 
pri človeku izredno kompleksno in dolgotrajno, ima šolstvo vseeno možnost vplivati na otroke 
tudi na tem področju. Četudi jim ne uspe pri vseh učencih ponotranjiti takih vrednot, ki si jih 
želijo v družbi prihodnosti, se morajo učitelji te vloge in morebitnega vpliva lotiti odgovorno.  

Vrednote se nekakšne zvezde stalnice, ki nam omogočajo razumeti dolgoročne družbene 
procese, pa tudi napovedovati prihodnje tokove kolektivnih praks (Rus in Toš, 2005, str. 1). 

Na razvoj določenih vrednot pri učencih lahko vplivajo povsem nezavedno, s svojim zgledom. 
Lahko pa se te naloge lotijo tudi bolj zavestno, organizirano. Če otrokom le v teoriji pridigamo, 
kaj je prav, kaj narobe, kaj mu mora biti pomembno itn., lahko s tem ustvarimo nasprotni 
učinek. Eden bolj nevsiljivih načinov za približanje določenih vrednot je književnost. Zgodbe 
v človeku sprožajo navidezna doživetja, zato lahko določene vrednote, ki jih prek njih doživi, 
lažje sprejme za svoje. Zato je namen mojega magistrskega dela pregled stanja vrednot učencev 
tretjega razreda in ugotavljanje morebitnih vplivov, ki jih ima obravnava moralnih tem pri 
pouku književnosti, na razvoj določene vrednote. Za učne obravnave, ki jih bom izpeljala za 
empirični del te naloge, sem si izbrala naslednja dela: Deklica z vžigalicami (Hans C. 
Andersen), Srečni kraljevič (Oscar Wilde) ter Bobek in barčica (Anja Štefan). V njih vidim 
možnost moralnih naukov in vzpodbudo za razvoj vrednot, za katere se zdi, da izginjajo z vrha 
vrednotnih lestvic: solidarnost, empatija, strpnost, sodelovalnost ... 

V teoretičnem delu bom predstavila vrednote, njihov razvoj, delitve, oblikovanje, vzgojno 
funkcijo šole itn. Znotraj tega bom razmišljala tudi o različnih preprekah in izzivih, povezanih 
z njimi, kot so na primer vpliv globalizacije, problem indoktrinacije in splošna kriza vrednot. 
V teoretičnem delu se bom dotaknila tudi vpliva književnosti in moči pravljic. Predstavila bom 
dela, ki sem si jih izbrala za učno obravnavo. V empiričnem delu bom ugotavljala stanje 
vrednotnih presoj učencev pred obravnavo izbranih književnih del in po njej. Zanimale me 
bodo tudi morebitne razlike med spoloma učencev in vplivi vrednotnih sistemov učiteljic na 
njihove učence. Zaradi majhnega vzorca sicer nisem preveč optimistična glede tega, da bi lahko 
vse rezultate posploševala na celotno populacijo. Vseeno pa menim, da bom prek rezultatov 
vprašalnika lahko dobila dodaten vpogled v stanje vrednot tretješolcev. Namensko sem se 
odločila za tretji razred. Zdijo se mi namreč še dovolj mladi, da bodo na moja vprašanja 
odgovarjali z otroško iskrenostjo, a dovolj zreli, da že razumejo določene stvari, o katerih bi 
rada govorila z njimi. Upam, da se bo ta moja hipoteza izkazala za pravo odločitev. Hkrati pa 
upam, da bo moja naloga še pri komu sprožila razmišljanja o vsem naštetem. Želim pokazati 
in dokazati, kako pomembno vlogo/nalogo imajo učitelji pri sooblikovanju družbe in kako jim 
lahko sporočilna moč pravljic pri tem pomaga.  
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1 TEORETIČNI DEL 
1.1 VREDNOTE 

 
1.1.1 Razvoj vrednot 

Človek je že od daljne preteklosti bitje z vrednotami. Vrednote se namreč kažejo že v 
starodavnih antičnih vrednotah, ki napeljujejo k lepemu, resničnemu, dobremu (pulchrum, 
verum, bonum). Za preživetje posameznika in družbe je nujno, da ima družba visoke moralne 
standarde in vrednote. Brez njih pač ne more biti stabilna (brez negativnih pojavov: vojn, 
kriminala, lakote in podobno). Tudi zaradi tega smo se ljudje lahko tako zelo razvili, ker 
ponotranjimo moralno-etična načela družbe, ki nam prepovedujejo določene stvari, ki bi bile v 
škodo ljudem kot civilizaciji. Za razvoj vrednot družbe in s tem za njen obstanek je torej nujno, 
da obstajajo pravila in standardi o odnosih med ljudmi, ki določajo, katera vedenja so zaželena, 
katera nezaželena in katera prepovedana oziroma sankcionirana. (Musek, 2014) 

Vrednotne temeljne družbe pa ni tako lahko vzdrževati. Včasih so to lahko uredili z močno 
vero in zaupanjem v religijo. Morale in etike določene religije so bile kot nekakšen kažipot 
vrednotam takratne družbe. Na primer v okoljih krščanske vere so bile temeljne vrednote 
družbe, temeljne vrednote krščanstva: vera, upanje, ljubezen. Z nevprašljivo avtoriteto nečesa, 
kar je »božansko in lahko usodno vpliva na nas«, je bilo zagotovo lažje zagotoviti spoštovanje 
temeljnih norm. Če zdaj pogledamo velike religiozne sisteme, lahko vidimo, da vsebujejo 
nauke, ki še danes dajejo vtis univerzalnosti. Vsi strokovnjaki se sicer ne strinjajo s tem, da 
obstajajo določene vrednote, ki so univerzalne (npr. Schwartz) (Trampuš, 2008). Vseeno 
menim, da bi nekaterim lahko tako rekli. Vrednotni temelji kultur so se namreč razvili iz religij. 
Različne vere pa, kljub določenim razlikam, obsojajo in zagovarjajo podobne stvari, ki jih 
spoštujemo še danes (na primer: ne dopuščajo kraje, laganja, zahtevajo spoštovanje življenja, 
sočloveka ...). (Musek, 2015) 

 

1.1.2  Kaj so vrednote? 

Različni avtorji vrednote definirajo različno. A kljub razlikam v utemeljevanju obstaja nekaj 
skupnega vsem definicijam: vrednota je nekaj dobrega (Vidmar, 2017). Musek (2015) pravi, 
da so »vrednote posplošena, abstraktna, relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih 
visoko cenimo in ki usmerjajo naše interese in naše vedenje« (str. 9).  

So nekaj abstraktnega, saj zajemajo cel razred pojavov, pojmov ... Ker pa lahko abstraktno 
razmišljamo šele od obdobja adolescence dalje, se prej niti ne zavedamo konkretno, kaj so to 
vrednote. In tudi njihovega vpliva ne. Ko dosežemo to stopnjo kognitivnega razumevanja, 
postanejo izredno zavestne presoje posameznika o tem, kaj se mu zdi prav, pomemben kažipot, 
za kaj si velja prizadevati. Ko jih posameznik sprejme, se hkrati zaveda, da jih je sprejel in jih 
je pripravljen zagovarjati. Vrednote, ki jim človek sledi, na nek način tudi določajo njegovo 
osebnost (na primer: je strpen). Z njimi se ne da manipulirati. Ne moreš biti malo strpen; si ali 
pa nisi. Katerim vrednotam človek sledi, lahko najbolj konkretno opazimo v konfliktnih 
situacijah. Posamezniku namreč pomagajo najti izhod iz konflikta, saj so nekakšno merilo, s 
pomočjo katerega tehta dobre in slabe strani neke možne odločitve. Zato jih tudi lahko 
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uporabljamo kot merilo izbir dejanj. Ne samo v konkretnih situacijah, konfliktih in vsakdanjih 
odločitvah. Vrednote so vodila, ki imajo tako motivacijsko moč, da vplivajo tudi na naše 
splošne življenjske opredelitve. Kar pomeni, da so pomemben smerokaz pri vseh večjih 
dolgoročnih življenjskih usmeritvah, kot so šolanje, poklic, izbira partnerja, verovanje … 
(Zalokar Divjak, 2000) 

 

1.1.3 Družbena pogojenost vrednot 

Univerzalne vrednote srečujemo v večini družb, a vsak posameznik/družba/kultura ima do njih 
svoj, individualen odnos. Vrednote so torej družbeno pogojene in so v različnih 
kulturah/okoljih v ospredju druge. Pomembno je le, da pripadniki iste kulture ponotranjijo in 
upoštevajo njena pravila, da lahko družba normalno deluje. Tudi Vidmar (2017) pravi, da so 
»družbene vrednote skupek prepričanj določene skupine, skupnosti, družbe o tem, kaj je dobro 
in kaj slabo, kaj je prav in kaj narobe (str. 45). So temeljne moralne in obče smernice družbe 
in posameznika, ki ji pripada, in usmerjajo njegov osebni in z njim hkrati ves družbeni razvoj« 
(str. 46). Do razlik pa prihaja zato, ker vrsta dogodkov vpliva na razvoj in prevlado vrednot v 
določenih območjih (Trampuš, 2008). Sistem skupnih, družbenih vrednot in prepričanj pa 
ustvarja skupno identiteto med udeleženci socialne mreže, ki vzbuja v njih tudi občutek 
pripadnosti (generaciji, kulturi, družbi, družini …). Ker smo ljudje družbena bitja, nam je 
občutek pripadnosti zelo pomemben. Vseeno imamo znotraj iste družbe ljudi z različnimi 
vrednostnimi hierarhijami. Tista področja/dejavnosti, v katera vlagamo veliko duševne in 
osebne energije, namreč avtomatično pridobivajo na vrednosti.  

 

1.1.4 Vrednotni atlas sveta  

Ronald Inglehart je eden najuglednjših raziskovalcev vrednot in vodja Svetovne raziskave 
vrednot (The World Values Survey). Trdi, da svet na splošno drsi bolj k vrednotam 
kakovostnega življenja in manj k materializmu/potrošniški ideologiji. Lahko bi rekla, da se pri 
svojih teorijah naslanja na teorijo motivacije Abrahama Maslowa. Ta pravi, da moramo najprej 
zadovoljiti svoje materialne potrebe, da potem lahko razvijamo še nematerialne 
(samouresničenje).  

Skupaj s Christianom Welzelom sta oblikovala Vrednotni atlas sveta (Inglehart–Welzel 
Cultural Map). Menita namreč, da obstajata dve dimenziji, na podlagi katerih lahko uvrščamo 
države iz vseh kontinentov v vrednotno kulturni prostor.  

1. Tradicionalna – racionalna (vertikalna) 
- Tradicionalne: pomembne so vrednote religije,  družine, države, nacionalna zavest.  
- Racionalne: vrednote religije, družine, države niso tako pomembne. 
2. Materialistična – postmaterialistična (horizontalna) 
- Materialistična: prednost materialnim dobrinam, ekonomska in fizična varnost.  
- Postmaterialistična: bolj personalne vrednote, svoboda, kakovostno življenje, 

samouresničitev (nagnjenost k varovanju okolja, odobravanje LGBT skupnosti ...).  
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Na vrednotnem atlasu sveta se bolj levo spodaj nahajajo revnejše, manj razvite države. Te so 
bolj nagnjene k tradicionalnemu in materialističnemu vrednotenju (na primer Afrika). 

V zgornji desni predel vrednotnega atlasa pa spadajo bogatejše države, pri katerih je v ospredju 
racionalna in postmaterialistična dimenzija (na primer skandinavske države). Mednje se 
čedalje bolj intenzivno uvršča tudi Slovenija.  

(Toš, 2016; World values survey, b.d.) 

Za bolj podroben vpogled v stanje vrednot v Sloveniji pa lahko med drugim spremljamo 
večletno delo in raziskovanje Nika Toša. V okviru Centra za raziskovanje javnega mnenja se 
s sodelavci ukvarja z raziskavo Slovensko javno mnenje, ki ima najdaljšo tradicijo raziskav pri 
nas. 

Še ena zanimiva raziskava Slovenska mladina 2018/2019, ki je potekala v okviru fundacije 
Friedrich Ebert Stiftung, ugotavlja podobne smernice v vrednotnih nazorih, kot jih v knjigi 
Vrednote v prehodu X. opisuje Niko Toš (2016). Čedalje več je individualizacije in stresa, 
čedalje manj pa občutka skupnosti in zaupanja v državni sistem. Zanimanje za religijo in 
politiko se manjša, večja pa postaja težnja po enakosti med ljudmi na različnih področjih. 
(Naterer, 2019) 

 

1.1.5 Vpliv globalizacije na vrednote 

V vsaki družbi/državi lahko prevladujejo druge vrednote, ki so se razvijajo v skladu z njihovim 
okoljem, kulturo itn. To dejstvo pa se zadnje čase malo spreminja, saj smo ljudje podvrženi 
čedalje bolj močni globalizaciji. Danes lahko prek interneta vplivamo na zelo veliko skupino 
ljudi, s čimer se vzpostavlja vsesplošna kultura. Ker je vse skoraj vsakemu dostopno, svet 
postaja ena ogromna ulica. S tem ko se meje kultur zabrisujejo, pa svet postaja ena velika 
skupnost podobne kulture. (Ovsenik in Kozjek, 2015) Po drugi strani pa se ravno zaradi 
globalizacije stopnjujejo potrebe po pretirani nacionalnosti.  

Določena stopnja nacionalne orientacije oz. zavzetosti je sicer nujen pogoj za obstoj 
nacionalne državne skupnosti, če pa ta prestopa meje sobivanja v demokratični skupnosti 
in se izrazi v pretiranem poudarjanju večvrednosti lastnega naroda, je podlaga za 
oblikovanje antidemokratičnih orientacij in tendenc ekstremno desnih politik (Toš, 2016, 
str. 534). 

V letošnjem letu je na primer v Sloveniji val razprav sprožil razpis za pravljico, ki ga je objavila 
ene od desnopolitičnih strank. V njem pozivajo avtorje, da napišejo zgodbo za otroke. 
Navodila, ki jih morajo pri tem upoštevati, spodbujajo nestrpnost do vsega, kar ni skorajda 
stereotipno slovensko. (Biščak, 2018)  

Ker je šola eden od podsistemov družbe, se vse spremembe, četudi so še tako globalne, izražajo 
tudi v njej. Zato je ena od njenih nalog tudi učenje življenja v multikulturnosti. Pri tako veliki 
pluralnosti vrednot/tradicij se lahko zgodi, da nisi z vsemi ljudmi enako usklajen.  Pomembno 
je le, da ostajamo strpni in se držimo ohranjanja človekovih pravic. Več o tem pa pri točki 1.4. 
(Kovač Šebart in Krek, 2009)  
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1.2 RAZVRŠČANJE VREDNOT  
1.2.1 Hierarhija vrednot  

Vrednote se razlikujejo po tem, kako pomembne so za posameznika. Vsak lahko pri sebi vidi, 
da vse vrednote za njega nimajo iste teže. Čeprav lahko cenimo in se zavzemamo za enake 
vrednote, se lahko razlikujemo v tem, katerim med njimi dajemo prednost. Nekatere so nam 
bolj pomembne, druge manj. Zato jih tudi lahko med sabo primerjamo in jih razporejamo. Ob 
takem primerjanju pridemo do njihove hierarhične povezanosti. Med njimi je torej hierarhija. 
Hierarhija naših ciljev/vrednot naj bi odločala takrat, ko smo v dilemi/konfliktu in naj bi nam 
olajšala življenjske in vsakdanje izbire. (Musek, 2015) 

 

1.2.2 Schwartzova in Rokeachova delitev in lestvica vrednot 

Poleg svoje lastne hierarhije, ki si jo ustvarimo med vrednotami, pa jih znanstveniki 
delijo/razporejejo tudi glede drugih stvari. Znanih je več različnih klasifikacij in taksonomij 
vrednot. S tem pa tudi več različnih lestvic (psihodiagnostičnih pripomočkov).  

V magistrski nalogi se bom opirala na Muskovo delitev in lestvico vrednot: model strukturne 
hierarhije vrednot, ki jo opisujem v nadaljevanju. Prej pa naj samo omenim še dva znana 
strokovnjaka in njuno delitev/lestvico.  

Schwartzova klasifikacija:  

- varnost, 
- konformnost, 
- tradicija, 
- dobrohotnost, 
- univerzalizem, 
- samousmerjanje, 
- stimulacija, 
- hedonizem, 
- dosežki in 
- moč. 

Njegova lestvica (Schwartz value survey) temeji na teoriji univerzalnih vrednot in vsebuje 56 
vrednot. Uporabljali so jo v obsežnih medkulturnih študijah, v katerih so dokazali njihovo 
medkulturno stabilnost in s tem univerzalnost. (Musek, 2000, str. 30; Schwartz, 2012) 

Rokeachova klasifikacija:  

- terminalne vrednote (zaželena končna stanja):  

- osebne (npr. modrost) in 
- societalne (npr. mir na svetu); 

- instrumentalne vrednote (prepričanja, ki jih ima večina od nas):  

- moralne (npr. poštenost) in 
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- kompetenčne (npr. sposobnost). 

Njegova lestvica (Rokeach value survey) vsebuje 18 pomembnih, terminalnih in 
instrumentalnih vrednot, ki jih je treba rangirati od najpomembnejše do najmanj pomembne. 
(Musek, 2000, str. 28 in 30) 

 

1.2.3 Muskova delitev in lestvica vrednot  

Janek Musek: model strukturne hierarhije vrednot.  

Ta deli vrednote na dionizične (hedonski in potenčni tip) ter apolonske (moralni in izpolnitveni 
tip). Človek naj bi bil kot mladostnik bolj usmerjen k hedonskim vrednotam (užitkom, zabavi). 
Nato postajajo vse bolj pomembni dosežki in uspehi (potenčne vrednote). Za tem odgovornosti 
in dolžnosti (moralne) in na koncu življenjska izpolnitev (izpolnitveni). Ta delitev nam je lahko 
tudi v pomoč pri razumevanju tega, zakaj se vedno starejši pritožujejo, češ da mladi nimajo 
pravih vrednot. Za to dejstvo torej obstaja enostavna razlaga: vrednotne usmeritve pri 
posamezniku se spreminjajo, zato različne generacije na isto stvar gledajo drugače (na primer: 
mladostniki bolj cenijo dionizične vrednote, odrasli pa apolonske). (Musek, 2015)  

S tem psihološkim ozadjem generacijske konfliktnosti si lahko marsikaj pojasnimo. Zato tudi 
menim, da Muskova delitev vrednot pripomore k dodatnemu razumevanju moje teme, kar je 
eden od razlogov za to, da se v magistrski nalogi pretežno naslanjam na njega. Več o tem pa 
pri točki 1.5.  

DIONIZIČNE vrednote  

a) Hedonski tip (čutne, zdravstvene, varnostne) 
- veselje in zabava, družabnost, vznemerljivo življenje, udobje, spolnost, dobra hrana, 

prosto gibanje, svoboda 
- zdravje 
- varnost, počitek 
b) Potenčni tip (statusne, patriotske, legalistične) 
- moč, ugled, slava, denar, politični uspeh, prekašanje drugih, dolgo življenje  
- ljubezen do domovine, narodnostni ponos 
- red, zakoni 

 
APOLONSKE vrednote  

c) Moralni tip (tradicionalne, družinske, societalne)  
- poštenost, dobrota, delavnost 
- družinska sreča, razumevanje s partnerjem, ljubezen do otrok, ljubezen, upanje 
- enakost, nacionalna enakopravnost, mir, sloga, pravica (svoboda) 
d) Izpolnitveni tip (kulturne, estetske, aktualizacijske, spoznavne, verske) 
- kultura, umetnost, ustvarjalnost 
- lepota, narava 
- samoizpopolnjevanje 
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- znanje, napredek, resnica, modrost 
- vera 

(Musek, 2015, str. 30; Musek, 2000, str. 29) 
 
Tudi Musek je oblikoval svojo lestvico vrednot. Muskova lestvica vrednot je kar obsežna, saj 
zajema 54 vrednot, ki se ocenjujejo z ocenjevalno lestvico s širokim razponom (od 1 do 100). 
(Musek, 2000, str. 31) 
 

1.2.4 Psihodiagnostični pripomočki 

Za preučevanje in ugotavljanje vrednot posameznikov in s tem določene družbe obstaja vrsta 
različnih psihodiagnostičnih pripomočkov (vprašalnikov, lestvic). Ti nam omogočajo hiter 
vpogled v motivacijsko strukturo mladostnikov in odraslih. Človek, ki izpolnjuje te 
vprašalnike, presoje, razvršča svoje lastne vrednote.  

Tu opozarjam na izziv, s katerim sem se soočila. Vrednotne sisteme ljudi se namreč raziskuje 
šele od pozne adolescence naprej. Za obdobja, ko so vrednote šele v nastajanju (razredna 
stopnja), pa nisem zasledila standardiziranih in že oblikovanih/preverjenih lestvic. Za potrebe 
svojega empiričnega dela magistrske naloge sem zato sama sestavila kratek vprašalnik, 
namenjen učencem tretjega razreda. Več o tem v empiričnem delu. 
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1.3 OBLIKOVANJE VREDNOT  
1.3.1 Socializacija 

Če primerjamo človeka z ostalimi bitji, je ta takoj po rojstvu eden najbolj nesamostojnih in 
nebogljenih. Pravijo celo, da otrok postane človek šele znotraj socialne mreže. To dokazujejo 
tudi številni primeri divjih in izoliranih otrok, ki niso bili del procesa socializacije. Barle in 
Bezenšek (2006) pravita, da so “socializacija vsi procesi, v katerih se posameznik pripravlja 
na prevzemanje družbenih vlog” (str. 59). Peček Čuk in Lesar (2009) pa dodajata, da 
socializacija ni pomembna samo zaradi učenja govora, pisanja … Z njo se razvije veliko 
pomembnih stvari, ki oblikujejo človeka kot osebnost. Na svet naj bi sicer prišel z določenimi 
dispozicijami, ki pa se ne razvijejo same. Otrok lahko namreč šele v stiku z drugimi v polnosti 
razvije nekatere svoje sposobnosti, kot je na primer občutek za empatijo. 

 

1.3.1.1 Socialno učenje 

“Sama beseda vrednota opredeljuje nekaj, kar je vrednega, kar ima vrednost samo po sebi. 
Ni človek tisti, ki nekaj opredeli za vrednoto, ampak so to tako rekoč že sprejeti etični pojmi, 
ki niso odvisni od časa in prostora” (Zalokar Divjak, 2000, str. 12).  

Vseeno menim, da so v določenem okolju nekatere vrednote bolj vredne kot druge ravno zaradi 
pomena, ki jim ga dajejo ljudje v tistem okolju. Človek se v procesu socializacije nauči 
prepoznati vrednote, ki so za določeno okolje pomembne, in v skladu z njimi ravnati v 
določenih družbenih okoliščinah. Otroci se med procesom socializacije torej učijo socialno 
sprejemljivega vedenja. Takega vedenja pa se posameznik uči prek opazovanja modelov ali 
prek neposrednega pogojevanja – dela nekaj zato, da dobi nagrado oziroma da se izogne kazni 
in občutkom krivde. V tem procesu socialnega učenja posameznik opazuje vedenje drugih in 
posledice lastnega vedenja pri drugih ter v skladu s tem oblikuje/razvija svoje vedenje in s tem 
tudi lastno hierarhijo vrednot. (Socialno učenje, b.d.) 

Družbenih vrednot torej ne razvijemo sami, ampak prihajajo od zunaj, od pomembnih drugih 
in njihovih vrednotnih usmeritev. Musek (2015) celo pravi, da so naše vrednotne usmeritve do 
neke mere genetsko pogojene. S tem seveda ne misli, da podedujemo neko konkretno vrednoto. 
Gre bolj za osebnostno nagnjenost, ki se odraža v tem, kako tolmačimo svet. 

 

1.3.2 Teorija objektnih odnosov 

V procesih socializacije pa prihaja še do nekaterih pomembnih procesov. Vrednotna lestvica 
posameznika torej ni odvisna zgolj od razvojnega obdobja, v katerem se nahaja. Na njen razvoj 
in kakovost namreč vpliva še veliko drugih dejavnikov in procesov, ki jih je otrok v odraščanju 
deležen. (Vidmar, 2017) Ene izmed njih so na primer teorije objektnih odnosov in simbolne 
ter imaginarne identifikacije. Ključnega pomena pri teh teorijah je pojem interakcije otroka s 
pomembnim Drugim (na začetku je to največkrat mati). Začetna simbioza med materjo in 
otrokom je izredno pomembna, saj jo otrok doživlja kot eno, ne razloči razlike med jaz in ti. 
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Ta prvi občutek varnosti je tudi temelj zaupanja in kasnejšega samozaupanja. (Peček Čuk in 
Lesar, 2009) 

Imaginarna identifikacija: Do tretjega leta starosti simbioza počasi razpada in se začneta 
procesa separacije in individualizacije. Odvisnost je predvsem do te faze, da psihološko 
postane individuum.  

Ojdipov kompleks (okoli četrtega, petega leta starosti). Takrat otrok spozna, da mati ni zakon, 
ampak je tudi ona podrejena nekemu zakonu. Nastopi tretji element, največkrat je to oče. Oče 
mu je najprej kot tekmec, saj se z njim bori za mamino ljubezen, potem pa se z njim poistoveti 
oziroma simbolno identificira. Ta tretji element, ki prekine otrokovo simbiozo z materjo in 
otroka odpre svetu, se imenuje simbol Zakona. Z identifikacijo torej otrok ponotranji zakon, 
vrednote … 

Če hočejo matere ohraniti simbiozo na silo, ker »jih nočejo izgubiti«, in če pomembni drugi ni 
psihično prisoten, ne postavlja omejitev, se razvije patološki narcis (več o tem pozneje). Vse 
to nam še dodatno podkrepi že omenjena dejstva, da je avtoriteta v obdobjih otrokovega razvoja 
nujna, če želimo razviti njegovo »zdravo/normalno« osebnostno strukturo. (Peček Čuk in 
Lesar, 2009, str. 91–96) 

 

1.3.3 Vzgoja 

»Socializacija je spontan proces vključevanja v družbo, usvajanje družbeno zaželenih 
vzorcev s ciljem, da se posameznik čim hitreje in boljše vključi v družbo« (Peček Čuk in 
Lesar, 2009, str. 164).  

Socializacija ne poteka samo v družini, ampak tudi med vrstniki, v šoli, prek medijev ... Poleg 
opisanih socializacijskih, spontanih procesov pa v družinah poteka tudi bolj načrtovano 
vplivanje na otroka, to je vzgoja. Z vzgojo sicer označujemo tudi vse posredne vplive na naš 
razum in voljo, ki jih na nas izvršujejo dejavniki, ki imajo drugače namen/cilj drugje (politika, 
podnebje, industrija ...). (Durkheim, 2009) Vseeno pa je vzgoja v prvi vrsti načrtovan proces 
ustvarjanja posameznika kot družbenega bitja, osamosvajanje od vzgojiteljev in razvijanje 
individualnosti. (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 164) Znotraj družine lahko potekajo različni 
stili vzgoje, ki vplivajo na otrokov razvoj na različnih področjih. Med drugimi tudi pri njegovi 
socializaciji in razvoju lastnega vrednotnega sistema.  

»Človek je edini stvor, ki ga je treba vzgajati« (Kant, 1988, str. 147). 

Cilj vzgojitelja, starša je zagotovo to, da mu uspe oblikovati samostojno in avtonomno osebo, 
ki se tudi v njegovi odsotnosti odloča in vrednoti v skladu z upoštevanjem moralnih pravil  
družbe, v kateri se nahaja. To je na nek način lahko tudi merilo njihovega razumevanja etičnih 
načel. (Kovač Šebart in Krek, 2009) Vendar vzgoja otroka ni tako enostavna. Vzgojni stil je na 
nek način nadpomenka odnosov, metod in sredstev med starši in otroki. Z njimi želijo starši 
vplivati in vzgojiti otroka z določenimi lastnostmi, vrednotami. Starši/vzgojitelji se (velikokrat 
tudi nezavedno) poslužujejo določenega vzgojnega stila.  
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1.3.3.1 Vzgojni stili 

V nadaljevanju bom na kratko predstavila tri vzgojne stile.  

Represivni/avtoritarni vzgojni stil: Pri tem načinu vzgoje je glavna naloga staršev, da na otroke 
prenesejo sistem moralnih pravil družbe. Za ta stil je značilna stroga in nepopustljiva vzgoja, 
pri kateri se zahteva brezpogojno spoštovanje in upoštevanje odraslih. Avtonomija otroka je 
izredno omejena in nezaželjena. Kršitvam vedno sledijo sankcije. Otroci s tako vzgojo so 
izredno pohlevni do močnejših in nestrpni, celo agresivni do šibkejših od sebe.  

Interakcijski/avtoritativni vzgojni stil: Starši, ki vzgajajo v tem stilu, razumejo potrebo po 
ravnovesju med avtoriteto/disciplino in hkrati svobodo otroka. Spodbujajo otrokovo lastno 
razmišljanje in avtonomnost, če se le sklada z vrednotami družbe, v kateri živijo. Otroci se 
lahko razvijejo v samostojne osebe s ponotranjenimi pravili družbe. Tudi Peček Čuk in Lesar 
(2009) poudarjata, da je dobra vzgoja tista, ki otroka usmerja, da pove svoje mnenje in težnje, 
ampak ne obveljajo vedno njegova, če niso v skladu z vrednotami. Torej po opisu sodeč 
zagovarjata avtoritativni vzgojni stil.  

Permisivni vzgojni stil: Za ta stil je značilna izredno popustljiva vzgoja. Pri njej je pomembna 
otrokova svoboda, brez omejevanja. Otroci se lahko odločajo po svoje, brez prevzemanja 
odgovornosti, četudi njihova dejanja niso v skladu s pravili družbe. Taki otroci ne morejo 
razviti občutka odgovornosti in samostojnosti, kar jim pozneje v življenju lahko dela velike 
težave. (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 129–156) 

Občutek imam, da je take vzgoje čedalje več. Še preden študentje pedagoške stroke pridemo 
do dela v razredih, nas starejši kolegi že opozarjajo na težave s preveč zaščitniškimi starši in 
neodgovornimi/nesamostojnimi učenci. Težava pri permisivni vzgoji je tudi ta, da otroku vse 
dovolijo, se smejijo njihovi ljubkosti, ko krši pravila, itn. Ko pa malo odraste, jim to 
nespoštovanje vrednot/pravil ni več všeč, a takrat je žal že prepozno za drugačno vzgojo.  

   

1.3.3.2 Patološki narcis 

Ena hujših posledic permisivne vzgoje je lahko oblikovanje patološkega narcisa. Patološki 
narcis nastane zaradi kombinacije vsaj dveh razlogov: pomanjkanja avtoritete v procesu 
vzgoje, posledica tega je neponotranjanje pravil družbe. Poleg tega pa še brezpogojno 
občudovanje otroka. Tak otrok ne usvoji Zakona, ki pomeni družbeno normo, ki mu pove, da 
sam ni najboljši, temveč je podrejen višjim zakonom. Taki ljudje so lahko uspešni in 
priljubljeni, a če pogledamo pobliže, vidimo, da ostale ljudi le izrabljajo na poti do svojega 
uspeha, hkrati pa so odvisni od njihovega odobravanja in občudovanja. Poleg naštetega je za 
patološke narcise značilna še nezmožnost empatije, žalovanja in navezanosti na drugega. 
(Grašinar, 2014; Žižek, 1985) 

 »Narcis nas skuša očarati, zapeljati, blešči s svojo zgovornostjo in zanesenostjo, spolno 
zapeljivostjo itd., vendar za vsem tem čutimo neizprosen preračunljiv um. Dokler pričakuje 
od nas narcisistični dobiček, je ves zavzet in zanesen, ko pa »nismo več zanimivi« zanj, se 
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prizadevna očarljivost v trenutku spremeni v popolno ravnodušje« (Žižek, 1985, str. 111 in 
112). 

Menim, da take ljudi ustvarja tudi potrošniška družba, v kateri živimo. Včasih se zdi, da niso 
več pomembne vrednote, ampak vrednost. Starši permisivne vzgoje in patološki narcisi so 
zagotovo eni boljših potrošnikov, saj morajo ti otroci biti ves čas v središču pozornosti. To 
pomeni, da morajo tudi imeti vse in še več, kar trg ponuja. Na podlagi razumevanja posledic 
različnih vzgojnih stilov lahko torej razumemo, da so določene zapovedi in prisile v otrokovem 
življenju nujne (Durkheim, 2009).  

 

1.3.4 Razvoj mišljenja  

Na naše dojemanje in delovanje v smeri vrednot poleg vzgojnih stilov vpliva še vrsta drugih 
dejavnikov. Vrednote so namreč izredno kompleksen pojav, saj se povezujejo s čustvenimi, 
motivacijskimi in kognitivnimi procesi. Peček Čuk in Lesar (2009) pravita, da je vsaka 
posamezna vrednota zgrajena celo iz treh dimenzij: kognitivne, emocionalne in konativne. 
Izpostavljam kognitivno plat; od naše kognitivne zrelosti je odvisno, kako bomo sploh dojeli 
in presodili določeno situacijo, v kateri moramo reagirati. Razumljivo je, da stopnja naše 
kognitivne zrelosti z leti narašča, pa vendar se tudi v mlajših letih pojavljajo določeni zametki. 
Če želimo bolj razumeti vrednotno reagiranje človeka skozi različna starostna obdobja, 
moramo torej poznati tudi njegov vzporedni kognitivni razvoj.  

Jean Piaget stopnje razvoja mišljenja deli na štiri.  

- Senzomotorična (zaznavno-gibalna) stopnja (od rojstva do 2 let)  

Prva faza kognitivnega razvoja. Ni še zmožen notranjega predstavljanja (mišljenja), 
egocentrizem. 

- Predoperativna stopnja (od 2 let do 7 let)  

Začetek notranjih predstav, močna domišljija, razvoj komunikacije (jezika).  

- Stopnja konkretno logičnega mišljenja (od 7 let do 11 let)  

Razvoj logičnih operacij s konkretnim gradivom, konzervacija (miselno ohranjanje), 
reverzibilnost mišljenja. Še vedno pa vse na konkretni ravni.  

- Stopnja formalno logičnega mišljenja (od 12 leta naprej)  

Mišljenje postane abstraktno, zmožen mišljenja zunaj konkretne stvarnosti, se zaveda lastnega 
razmišljanja in lahko razmišlja o njem.  

(Marentič Požarnik, 2012) 

Zaporedje teh stopenj je stalno, vsi gredo čez njih po vrsti. Vseeno pa stopnje niso nepovezane, 
temveč se malo prekrivajo. Pri vsakem posamezniku se razlikuje tudi hitrost, s katero prehaja 
z ene na drugo stopnjo. Ni pa niti nujno, da vsi dosežejo navišjo stopnjo. Nekateri odrasli 
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namreč nikoli ne usvojijo formalno logičnega mišljenja. (Labinowicz, 2010) Kot sem že 
omenila, so vrednote abstrakten pojem, zato je za njihovo popolno razumevanje potrebna 
zmožnost abstraktnega razmišljanja. Ta pa sovpada z leti pubertete. To seveda ne pomeni, da 
pred to starostjo ne obstajajo. Že mlajši otroci se namreč med seboj razlikujejo po tem, k čem 
so trajneje usmerjeni. Ne dajejo vsi prednosti istim ciljem, dejavnostim, ljudem, odnosom … 
Čeprav nezavedno, jih v to usmerjajo njihove vrednote, celo vrednotijo različne pojave/objekte 
itn. To kategorizacijo otrok na dobro/slabo, grdo/lepo … lahko poimenujemo kot prvo 
predstopnjo v razvoju vrednot. (Musek, 2000, str. 75) O tej kategorizaciji bom razpravljala tudi 
v empiričnem delu.  

Ker se že v otroštvu pojavljajo vrednotne presoje, ki so zametki vrednostnega sistema, je še 
toliko bolj pomembna vloga šole kot enega glavnih dejavnikov, ki ima vpliv na razvoj otroka 
tudi na tem področju. (Musek, 2015) Zato bi morali temu posvečati več pozornosti že na 
razredni stopnji. Trenutno se v osnovnih šolah učenci neposredno, teoretično srečajo z 
vrednotami šele v sedmem razredu pri predmetu Državljanska vzgoja in etika. Tudi ko sem 
raziskovala in pregledovala že narejene raziskave glede vrednot, jih za obdobja, ko se pri 
otrocih šele razvijajo, ni.   

 

1.3.5 Razvoj moralnega razsojanja  

V obdobju adolescence razvoj abstraktnega mišljenja mladostniku pomaga, da lahko bolj 
razume vsa splošna moralna načela, namesto da le upošteva konkretna družbena pravila. 
Kognitivni razvoj namreč sovpada tudi z razvojem moralnega razsojanja. Moralni razvoj pa je 
odraz otrokove sposobnosti preseganja egocentrične naravnanosti, njegove dojemljivosti za 
sprejemanje pravil, sposobnost razumskega dojemanja moralnih načel … (Peček Čuk in Lesar, 
2009)  

Model razvoja moralnega razsojanja po Kohlbergu   

Predkonvencionalna raven (predšolski otroci) 

- Pravila so zunaj posameznika in motivacija je zunanja, ker temelji na kazni in nagradi, 
strahu pred kaznijo/želji po nagradi. Tukaj je kazen res pomembna, ker se z njo določi, 
kaj je primerno in kaj ne. Pravila vseeno dojema kot omejitve odraslih, namenjene 
otrokom, ne dojema univerzalnosti morale. 

- Posameznikove lastne potrebe in pravila drugih.  
- Otroku ni mar za interese drugih, ravna v skladu s pravili le zato, da bi se izognil 

kazni/dobil nagrado. 
- Kazen je na tej ravni nujna. Z njo se določi/sporoči, katero vedenje je neprimerno. Če 

mu ne sledi kazen, se otrok ne zaveda kršitve in je verjetnost ponovitve velika.  
- Deluje v smislu zadovoljevanja lastnih potreb. 
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Konvencionalna raven (šolarji) 

- Pravilnost ravnanja na tej stopnji se presoja in je odvisna od tega, ali jo drugi 
odobravajo ali ne. Zlato pravilo morale: Ne stori ničesar, kar ne bi želel, da drugi stori 
tebi.  

- Otrok si prizadeva za priznavanje, ravna v skladu z odobravanjem. 
- Motivacija je torej že notranja (si želi ugajati), a nadzor še vedno zunanji.  

Postkonvencionalna raven (odrasli, a niti ne vsi) 

- Razumska presoja splošne dobrobiti. 
- Oblikuje se mu čut spoštovanja zakonitosti in družbenih meril.  

(Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 97–102) 

 

1.3.5.1 Avtizem 

Seveda pa pri razvoju vedno ne poteka vse gladko in po teh stopnjah. Primer ljudi, ki imajo 
oteženo zaznavanje drugih, so na primer avtisti. V šolski zakonodaji, natančneje v Zakonu o 
usmerjanju (2011), je ena od skupin otrok s posebnimi potrebami opredeljena kot otroci z 
avtističnimi motnjami. Pri njih gre za nevrobiološko motnjo, pri kateri ljudem primanjkuje 
socialnega hormona – oksitocina, ki je drugače prisoten že pri porodu. Simptome lahko 
prepoznamo že zelo zgodaj (pred tretjim letom starosti), velikokrat pa jih zamenjujejo s slabo 
vzgojo. Vseeno menim, da trenutno živimo v obdobju, kjer se dogaja ravno obratno. Da se 
»slaba« vzgoja opravičuje z različnimi motnjami otrok.  

Marjanovič Umek (2009) pravi, da je ena izmed temeljnih značilnosti avtizma nezmožnost 
razumevanja mentalnih stanj (čustev, namer …) drugih. Prikrajšani so torej za teorijo uma: 
misli, prepričanja, razumevanje in zavedanje lastnih, predvsem pa tujih mentalnih stanj. Osebe 
z avtizmom imajo izredne težave z igro vlog, zmožnostjo postavljanja v kožo drugega. Vseeno 
tu ne gre za pomanjkanje empatije, ampak neke vrste čustveno/socialno slepoto. (Jurišić, 2016) 
Za avtistične motnje ni zdravila in trajajo celo življenje. Prepoznamo jih lahko po naslednjih 
konkretnih simptomih: odstopanju v čustvenih in socialnih odnosih, slabi nebesedni 
komunikaciji, nezmožnosti vzdrževanja in razumevanja odnosov, ponavljajočih se 
gibih/dejanjih, odporu do sprememb, vztrajanju v rutinah, nenavadnih in zelo intenzivnih 
zanimanjih … Peček Čuk in Lesar (2009) pravita, da je očesni stik eden od pomembnejših 
dejavnikov navezanosti in uspešne socializacije. Pri ljudeh z avtističnimi motnjami pa se že tu 
pojavljajo pretirani odkloni: ne vzpostavljajo očesnega stika med pogovorom ali pa 
sogovornika pretirano gledajo. 
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1.4 VZGOJA ZA VREDNOTE; ŠOLA IN NJENA VZGOJNA FUNKCIJA  
1.4.1 Prepletenost vzgoje in izobraževanja  

Tisto, kar je v določeni družbi pomembno, se odraža tudi v manjših družbenih sistemih, 
institucijah, kot je na primer šola. (Trampuš, 2008) Prav tako velja obratno: vse, kar se dogaja 
v šolah, vpliva tudi na kasnejši razvoj družbe. Pri tem najprej pomislim na znanje 
posameznikov, ki zagotovo pripomore k napredku družbe. Veliko je potrebno, da se otroke 
nauči določeno snov, a menim, da je še veliko več dela potrebnega za navidezno nevidno/težko 
merljivo »stvar«: razvoj otrokove osebnosti, vrednot. Tudi to pa lahko, poleg znanja, ogromno 
pripomore k razvoju in napredku celotne družbe. Šola zato ne more biti usmerjena samo v 
kognitivni razvoj. Je vzgojno-izobraževalna ustanova, v kateri se otroke vzgaja in izobražuje. 
Ta dva procesa sta zelo prepletena. Peček Čuk in Lesar (2009) ugotavljata, da v šoli ne moremo 
nevzgajati. Če izobražujemo, vedno hkrati tudi vzgajamo. Naj spomnim, da tudi v Beli knjigi 
opozarjajo na to, da vzgoja in izobraževanje ne moreta biti ločena pojma: »Vzgoja, vrednote in 
znanje so v praksi povezani in prepleteni …« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji, 2011, str. 28). Vzgajamo prek izobraževanja in tudi izobražujemo lahko prek vzgoje.  

 

1.4.2 Pomembnost šolske vzgojne funkcije 

Šola se od drugih vzgojnih vplivov v socializacijskem procesu razlikuje v tem, da gre pri šolski 
vzgoji za zavesten in organiziran vpliv na posameznika (Barle in Bezenšek, 2006). Razumem, 
da so pomembni tudi ostali vplivi, da šola ni edini dejavnik in da je oblikovanje vrednot 
vseživljenjski proces, ampak vseeno imamo priložnost in s tem tudi nalogo, da resno in 
odgovorno prispevamo svoj delež. Sploh v trenutnem obdobju. Za sodobno družbo je namreč 
značilno vse bolj zgodnje vključevanje v vzgojno-izobraževalne ustanove, podaljševanje 
šolanja in vse kasnejše vključevanje v svet odraslih, čemur rečemo »podaljšana adolescenca« 
(Barle in Bezenšek, 2006). Že tako ali tako je šola edino področje družbenega delovanja, v 
katerega je posameznik obvezno vključen. S podaljšano adolescenco pa ima možnost na 
posameznika vplivati še daljši čas. Kmalu po tem, ko se je razvila potreba po merjenju časa, je 
Kronos postal bog vsakdana. Včasih se zdi, da je še vedno tako, da je čas res naš glavni 
gospodar. (Gaber, 2000) Včasih so svoj čas z otroki kakovostno preživljale vsaj matere, ki so 
bile v glavnem doma, zadolžene za gospodinjstvo in vzgojo. Vsa večja enakopravnost žensk 
pa je pripeljala do tega, da so tudi matere karieristke in temu posledično so otroci prepuščeni 
različnih varstvom in dejavnostim. S tem pa različne institucije, med njimi tudi šola oziroma 
njena vzgojna funkcija, postajajo skoraj bolj pomembne od vzgojne funkcije primarnega okolja 
– družine. (Barle in Bezenšek, 2006) 

Tudi Kroflič (2007) poudarja, da se šole ne morejo izogniti odgovornosti za vzgojno dimenzijo, 
saj nujno vzgajajo, načrtno ali nenačrtno, v smeri opredeljenih ciljev ali mimo njih, usklajeno 
ali neusklajeno z vrednotnimi sporočili drugih dejavnikov (družine, medijev …).  
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1.4.2.1 Vzgoja v šolah  

Pri vzgajanju v šolah naj bi potekala dva procesa. Intencionalna vzgoja: zavestno, namerno, 
načrtno, sistematično vplivanje na vzgajance. In pa funkcionalna vzgoja: vsi dejavniki, katerih 
primarni namen ni, da bi vzgajali, pa vendar imajo vzgojni učinek. V praksi pa se ta dva procesa 
izredno prepletata. Pri tem moramo namreč imeti v mislih, da se vzgojnih ciljev ne da 
uresničevati ločeno od pouka, v nekem drugem postoru ali kot samostojen predmet samo zato, 
da obkljukamo svojo vzgojno odgovornost. Vzgoja se izvaja v obliki vsebin, ki so v 
kombinaciji z različnimi predmeti, v času odmora, izletov ... Od nas zahteva celovit pristop, 
tako da bi morali tako rekoč vsi predmeti (ali vsaj večina predmetov in tudi drugih dejavnosti) 
na šoli vsebovati nekatere vrednotne teme. To je vsekakor izredno kompleksna naloga. (Kovač 
Šebart in Krek, 2009)  

Kovač Šebart in Krek (2009) pravita, da morata vzgojo v javni šoli voditi dva osnovna cilja: 
da pri posamezniku pride do ponotranjenja vrednot in da so te vrednote izbrane glede na etiko 
vrednot in norm človekovih pravic ter dolžnosti. Temeljni vzgojni cilj v javni šoli je torej 
avtonomnost, kar pa pomeni, da otroke pripeljemo do samostojnega presojanja o dobrem in 
slabem. Na tej poti do avtonomnosti pa jim moramo nujno predstaviti, v kakšnem okvirju 
družbeno sprejemljivih vrednot so lahko avtonomni. Učiteljem se največkrat zdi najbolj 
pomembno to, da jim vrednote posredujejo in poskrbijo za to, da jih učenci čim bolj 
ponotranjijo. (Kovač Šebart in Krek, 2009) Pri vsem tem pa se pozablja na to, da bi morala 
primarna naloga učitelja v vzgojnem procesu biti predvsem ta, da samo seznanja otroka z vsemi 
vrednotami ter da ga uči in spodbuja k lastnemu moralnemu razsojanju. (Peček Čuk in Lesar, 
2009) 

 

1.4.3 Problem indoktrinacije  

Vse to pa se že povezuje z drugim ciljem in možnostjo indoktrinacije. Ugotovili smo namreč, 
da težko dorečemo, katere vrednote so univerzalne. Poleg tega se učitelji zadnje čase izogibajo 
biti razsodniki o tem, kaj je prav in kaj je narobe, saj je tu tenka meja z indoktrinacijo. Potem 
je tu še dejstvo, da si šola vzgojo otrok deli s starši, kar je lahko problem. Zdi se namreč, da 
imajo učitelji zadnje čase večje težave s starši kot z njihovimi otroki. Seveda se njihovo 
nezaupanje do dela učitelja prenaša tudi na otroke, pa vendar bi od odraslih pričakovali 
spoštovanje stroke in izobrazbe. Dandanes glede šole vsi vse vedo in se vtikajo v učiteljevo 
strokovnost. Ko sem bila v šoli na praksi, sem slišala zgovorno izjavo: »Na zobozdravnika se 
ne moreš jeziti, ko ti reče, da ima tvoj otrok karies, ker si ne umiva zob. Tako se starši ne 
morejo jeziti na učitelje, ko otrok ne zna, ker se ni učil.«  

Šola naj bi bila idejno in vrednotno nevtralna, kar je (sploh v družbi čedalje večje 
multikulturnosti) izredno težka naloga. Vedno namreč predstavljajo obliko prisile za tiste, ki 
se ne strinjajo v celoti z njimi. Npr. katoliška religija o tem, da imajo ljudje svobodo 
opredelitve, vere … Predvsem je težava pri vsebinah, ki so lahko sporne (na primer spolnost, 
začetek sveta itn.). Problem lahko nastane ne samo zato, če se učitelji zavzemajo za določene 
vrednote, ampak tudi, če se zanje ne zavzemajo. Pozabljamo torej, da šola vzgaja tudi s svojo 
nevzgojo. (Kovač Šebart in Krek, 2009) Takrat je namreč šola hitro obsojena kot vrednotno 
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nevtralna, šola brez vrednot. Da šola ne vzgaja, govorijo verjetno tisti, ki menijo, da vzgoja v 
javni šoli ne temelji na »pravih«, kar pomeni »njihovih« vrednotah. Peček Čuk in Lesar (2009) 
poudarjata, da se mora zato v šolah vedno vedeti, katere vrednote so kriterij 
odločanja/razsojanja o dobrem in slabem. Teh vrednot pa ne moremo sami izbirati, ampak nas 
k njim zavezujejo določeni dokumenti. Menim, da bi se morali učitelji pri vseh teh dilemah o 
univerzalnosti vrednot in težavah z indoktrinacijo opirati na Kantovo misel, ki je še danes lahko 
temeljna presoja pravilnega odločanja: 

»Deluj tako, da lahko velja maksima tvoje volje vselej hkrati kot načelo obče zakonodaje« 
(Kant, 1993, str 33).  

 

1.4.4 Dokumenti vzgoje in izobraževanja   

Šole k vzgojnem delovanju zavezuje zakonodaja. Obstaja kar nekaj dokumentov, na katere se 
učitelji pri svojem delu lahko opirajo. V nadaljevanju jih bom na kratko predstavila.  

 

1.4.4.1 Ustava Republike Slovenije 

V Ustavi Republike Slovenije (1991) je zapisano, da so v državi zagotovljene enake 
človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ...  

 

1.4.4.2 Človekove in otrokove pravice 

Ravno človekove (in tudi otrokove) pravice pa so načelo vzgojnega koncepta javne šole. 
Javna šola mora namreč izhajati iz najvišje možne skupne točke strinjanja vseh državljanov, 
kar pa človekove pravice zagotovo predstavljajo. Učitelj mora zato pri svojem delu izhajati iz 
njih. To je namreč moralni temelj družbe, ki pa od nas ne zahteva, da nekoga, ki se od nas 
razlikuje, ljubimo, a nam nalaga strpnost in enakost ne glede na to, kaj o tem mislimo.  

Tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1994) se v 
2. členu Protokola dotika podobne teme: »Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do 
izobraževanja. Pri izvajanju nalog, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora država 
spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta 
v skladu z njihovim verskim in filozofskim prepričanjem.« Nobeno religiozno/filozofsko 
prepričanje ne sme biti priviligirano oziroma se ga ne sme izražati v javnem šolstvu, morajo pa 
biti vsa spoštovana. Vse mora biti torej posredovano na objektiven, kritičen in pluralističen 
način. Ker živimo v čedalje večji multikulturnosti, je posledično tudi velika pluralnost tradicij, 
vrednot, prepričanj. Normalno je, da se z nekaterimi bolj ujameš, z drugimi pa ne. Pri tem je 
samo pomembno, da spoštujemo različnost, na kar je treba otroke v šolah opozarjati in jih 
naučiti. (Kovač Šebart in Krek, 2009)   

Koncept človekovih pravic in dolžnosti je bil sprejet po 2. svetovni vojni kot nekakšna norma 
v svetu prav zaradi nespoštovanja temeljnih etičnih načel, ki so vodila in se odvijala med vojno. 
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(Kovač Šebart in Krek, 2009) Ker je šolski sistem del širše družbe, v katero smo čedalje bolj 
globalno vpleteni, tudi temeljne vrednote slovenske javne šole izhajajo iz teh skupnih pravic, 
ki so bile leta 1948 pri OZN sprejete kot Splošna deklaracija človekovih pravic (2018). Njen 
26. člen se dotika tudi izobraževanja. »Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju 
človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Pospeševati mora razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in med rasami in 
verskimi skupinami ter pospeševati dejavnost Združenih narodov in ohranitev miru.« 

Nekaj desetletij pozneje je bila podpisana tudi Konvencija o otrokovih pravicah (2009), ki v 
Sloveniji velja od leta 1992. V njenem 29. členu so si države pogodbenice edine, da more biti 
izobraževanje otrok usmerjeno: 

- h krepitvi spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter načel, določenih z 
Ustanovno listino Združenih narodov;  

- h krepitvi spoštovanja do otrokovih staršev, njegove kulturne identitete, jezika in 
vrednot, nacionalnih vrednot države, v kateri otrok prebiva, države, iz katere morda 
izhaja, in do civilizacij, različnih od njegove;  

-  k pripravi otroka na odgovorno življenje v svobodni družbi, v duhu razumevanja, miru, 
strpnosti, enakosti med spoloma in prijateljstva med vsemi narodi, etničnimi, 
narodnimi in verskimi skupinami in osebami staroselskega porekla. 

Za dosledno spoštovanje vseh teh pravic skrbi urad varuha človekovih pravic. V Sloveniji je 
to trenutno Vlasta Nussdorfer.  

 

1.4.4.3 Zakon o osnovni šoli 

Tudi v Zakonu o osnovni šoli je kot eden od glavnih ciljev naveden vzgajanje v duhu 
spoštovanja človekovih pravic. V njegovem drugem členu namreč piše, da je »eden od ciljev 
osnovnošolskega izobraževanja tudi vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki 
izvirajo iz evropske tradicije. In pa vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti 
in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem 
razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi« (Zakon o osnovni šoli, 2006). 

 

1.4.4.4 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju  

Dokument, ki ga ne smemo pozabiti in ureja delovanje našega šolskega sistema ter predstavlja 
strokovno podlago za zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja, pa je Bela knjiga o 
vzgoji in izobraževanju (2011). V njej je zapisano, da je cilj vzgoje v šolah razvoj 
avtonomnega, samostojnega in odgovornega posameznika. Ker je šolski sistem del družbe, je 
treba slediti in spoštovati vrednote, ki so v državi skupne. Naša država ima svojo tradicijo, 
kulturo, zgodovino … Vseeno pa smo vse bolj vključeni v tokove globalizacije. Slovenija je 
namreč integrirana v Evropo, zato morajo tudi vrednote slovenske javne šole izhajati iz skupnih 
evropskih vrednot. Te vrednote pa, kot že rečeno, izhajajo iz človekovih pravic in tako 
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zavezujejo k spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika in k spoštovanju medkulturnosti 
ter s tem k razumevanju, strpnosti in prijateljstvu med vsemi narodi, rasami, verskimi in 
drugimi skupinami. Učitelji v javnih šolah si morajo z vzgojo prizadevati predvsem k temu, da 
bi učencem privzgojili norme in vrednote, ki jih vključujejo človekove pravice.  

 

1.4.4.5 Vzgojni načrti  

Da se jim zadeve v šolah bolj konkretizira in da imajo črno na belem zapisane cilje, ki jim 
morajo slediti, služijo vzgojni načrti šol. Vzgojna zasnova vrtcev/šol mora imeti vzgojni načrt, 
ki je opora ravnanj vseh zaposlenih. Deklaracija o človekovih pravicah pravi, da imajo le starši 
pravico do vzgoje svojih otrok. Zato morajo prek vzgojnega načrta šole biti seznanjeni z 
vzgojnim konceptom. V demokratični družbi pa imajo potem možnost izbirati med različnimi 
pedagoškimi koncepti/šolami. Vzgojni načrt namreč vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike 
vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega 
načrta. Glede natančne izbire vrednot se vsaka šola opredeli v svojem vzgojnem načrtu. 13,33 
% vseh slovenskih javnih šol je leta 2013 sodelovalo v raziskavi o tem, katere vrednote so 
izbrali v vzgojnem načrtu. Med prvimi tremi so bile: spoštovanje (81, 7 %), znanje (65 %) in 
odgovornost (63, 3 %) (Šinkovec, 2013). Šola, v kateri sem opravljala učne ure za empirični 
del svoje magistrske naloge, ima v vzgojnem načrtu zapisano tako: »Glede na ugotovitve 
skupine za sestavo vzgojnega načrta naše šole bodo razvijali naslednje ključne vrednote: 
strpnost, sprejemanje drugačnosti, nenasilno reševanje problemov, dobra komunikacija. Naš 
osrednji cilj bo delovanje v smeri preprečevanja medvrstniškega nasilja« (Vzgojni načrt 
osnovne šole, 2017). 

Prav je, da imajo starši možnost sodelovati pri tako pomembnih odločitvah, kot je vzgoja 
njihovih otrok. Vseeno pa menim, da je treba pri oblikovanju upoštevati načela človekovih 
pravic in Kantovo misel, ne pa demokratičnost idej staršev. Tudi če bi namreč starši večinsko 
izglasovali nek npr. vzgojni pristop, je to lahko v nasprotju z ustavnim okvirom vrednot države.  

Vseeno pa to ni tako enostavno. Ni dovolj samo poznavanje različnih dokumentov, treba jih je 
upoštevati tudi pri konkretnih moralnih presojanjih, kar pa ni vedno lahko. Človekove 
pravice/dokumenti so zasnovani na razumu (kognitivno), človeka pa velikokrat vodijo tudi 
čustva (afektivno), na primer predsodki, stereotipi … Unicef je leta 2016 objavil posnetek 
eksperimenta z deklico. Enkrat je bila urejena, lepo oblečena in je stala sama na ulici. Ljudje 
so se ustavljali, jo spraševali, kako je, klicali naokoli, ji hoteli pomagati ... Na naslednjem 
posnetku pa ta ista deklica znova stoji sama na isti ulici, le da je tokrat oblečena v umazana in 
raztrgana oblačila, umazana po obrazu ... Večina mimoidočih se ne ozre, kaj šele pomaga. 
(Unicef, 2016)  
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1.5 KRIZA VREDNOT 

»Krizo praviloma napovedujejo spremembe vrednot ali pa ji sledijo« (Toš, 2016, str. 531). 

Človeštvo v zadnjih letih izjemno hitro napreduje. Dosegamo čedalje višje stopnje 
znanstvenega in tehničnega napredka. Ob tem pa se zdi, da moralno zaostajamo, stagniramo. 
Tako nam stanje v družbi pojasnjujejo mediji, oblast. Tako imenovana kriza vrednot se 
uporablja kot razlaga, ki nam v dveh besedah pove o aktualnih problemih družbe.  

»Ni ugotovitev, ki bi zahtevala pojasnilo, ampak diagnoza, ki odpravlja potrebo po 
razumevanju. Ni vprašanje, ampak odgovor« (Vogrinc, 2010).  

Za to stanje se na eni strani krivi mlade, ker naj bi bili produkt sodobne potrošniške družbe in 
medijev. Spet drugi vidijo problem v krizi družine oziroma v pomanjkljivi starševski vzgoji. 
Vendar smo za odločanje o vrednotah vsi v istem izhodišču. Vrednote so vsem enako dostopne 
ne glede na okolje, čas, prostor, izobrazbo staršev, napredek tehnologije … Če se jim nočemo, 
ne znamo, ne moremo približati, to še ne pomeni, da jih ni. Včasih namreč poskušajo krizo 
sodobnega časa opredeliti s tem, da vrednot ni več, kar ne drži, ker one presegajo čas in prostor. 
Res pa je le to, da jih vsako krizno obdobje lahko potisne v ozadje, saj stopijo v ospredje drugi, 
navidezno pomembnejši cilji. (Zalokar Divjak, 2000) 

 

1.5.1 Nova hierarhija vrednot  

Kakšna hierarhija in vsebina vrednot je prevladujoča v določeni družbi, v veliki meri določajo 
prevladujoče družbene ideologije, s katerimi poskušajo oblasti usmerjati mišljenje in delovanje 
ljudi, ko narekujejo, kaj naj jim bo pomembno, vredno. Zato je še toliko bolj pomembno, da 
otroke v šolah naučimo, da so kritični in da grejo tudi vse družbeno sprejemljive vrednote čez 
njihovo lastno presojo. Včasih namreč osebne vrednote in tiste, ki so v določenem času v 
določeni družbi pomembne, niso usklajene. Kadar pa je med njimi res velika razlika, se zgodi 
to, kar se nam dogaja zdaj. Določene vrednote, ki so bile leta med najvišje uvrščenimi v 
družbeni in osebni hierarhiji, izgubljajo veljavo, kar se opisuje kot kriza vrednot. V krizi pa 
torej niso vrednote kot take kvečjemu velike zgodbe, ki so dolga leta predstavljale temelje 
osebnih in družbenih vrednot. (Nastran Ule, 2015)  

Niz raziskav, še posebej podatki iz Svetovne raziskave vrednot (SJM 1995–2011) prej ko 
slej potrjujejo, da se vera in politika kot vrednotni kategoriji umeščata najnižje in vse nižje 
(Toš, 2016, str. 534). 

Težava je torej v razkolu med starimi vrednotami in aktualnim družbenim dogajanjem. Pri tem 
je treba razumeti, da se s spreminjanjem družbe nujno spreminjajo tudi vrednote. V določenem 
obdobju se, na podlagi dogodkov v družbah, v ospredje postavijo tiste vrednote, ki so takrat 
pač pomembne. A to še ne pomeni, da smo v obdobju krize vrednot. Menim, da smo le v 
obdobju, ko se vzpostavlja nova hierarhija. To potrjujejo tudi javnomnenjske raziskave (Lavrič, 
2011) med mladimi pri nas, ki kažejo, da velike vrednote, ki so bile oprte na močne ideologije 
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(politika, religija, nacionalna zavezanost), zamenjujejo vrednote, ki so bližje posamezniku in 
njegovemu osebnemu izkustvu (osebni odnosi, kakovost življenja, osebni razvoj).  

 

1.5.2 Individualizem  

Prihaja torej do preobrata v individualizem. S tem je mišljeno to, da je čedalje več potrebe po 
samoodločanju, občutku svobode. (Ule, 2004) Vrednote niso več vseživljenjski ideali, ki jim 
slepo sledimo. Pri tem pa ne gre za njihovo zavrnitev, temveč le za to, da nam ni več dovolj, 
da jih samo nevprašljivo spoštujemo, želimo jih tudi aktivno sooblikovati. Scenarij življenjskih 
poti, ki je bil včasih napisan vnaprej oz. določen s socialnim položajem izvorne družine, 
spolom, nacionalno, versko pripadnostjo, lahko zdaj pišemo sami neodvisno od vseh naštetih 
stvari. (Nastran Ule, 2015) Prehajamo torej k spremembi oziroma preobratu iz kolektivizma in 
stare predstave o kolektivni dolžnosti in lojalnosti v individualizem ter izbirnost. Ta 
individualnost je povezana tudi s tekmovalnostjo, prebrisanostjo mladih, kar pa je na nek način 
tudi spoprijemanje z negotovimi in spreminjajočimi se družbenimi razmerami, v katerih 
živimo. Danes se namreč ne moreš več zaposliti brez strahu o tem, koliko časa boš lahko v tisti 
službi. Ljudje so postali številke in so primorani se temu primerno tudi vesti. Nussdorfer (2008) 
celo pravi, da se danes ne splača biti pošten. Naši starši so bili navajeni, da v isti službi vztrajajo 
do konca. In to je, zaradi gospodarske in finančne stabilnosti družbe, bilo v tistih časih tudi 
mogoče. Zdaj je pač drugače. Zaradi vsega tega se spreminja tudi odnos do dela. Ta ni več 
osrednja življenjska vrednota (včasih pa je bil temelj razvoja kapitalizma in industrijske 
modernizacije). (Nastran Ule, 2015) Čedalje bolj pomembna je osebna kakovost življenja 
(potovanja, osebna rast …) (Trampuš, 2008).  

 

1.5.3 Generacijske razlike  

Poleg vsega tega pa prihaja še do enega normalnega pojava. To so generacijske razlike. 
Različne generacije na isto stvar gledajo drugače. Vrednote se torej ne spreminjajo le glede na 
čas in prostor, spreminja se naš pogled na njih in hierarhija. (Musek, 2015) Vrednote, ki jih 
mladostnik prevzame v svojem družinskem okolju, preizkuša v življenjskih situacijah, ki so 
bistveno drugačne od tistih, v katerih so iste vrednote preizkušali njihovi starši. Menjajo se 
namreč navade, izobraževalni sistem, poklicne zahteve, družba na sploh. Zato je možno, da se 
v teh novih okoljih nekatere vrednote enostavno ne obnesejo tako, kot so se v življenjskem 
okolju staršev v njihovi mladosti. Vrednote torej niso ustrezno podkrepljene, zato pa začnejo 
izgubljati na svoji veljavnosti. (Zupančič in Justin, 1991) Določena vrednota postane zares 
vredna, ko jo nekdo ceni, ko je za nekoga pomembna. Človeku se torej lahko ista stvar najprej 
ne zdi tako pomembna, je niti ne razume kot vrednoto, pozneje v življenju pa postane del 
njegove vrednote hierarhije. Še Muskova lestvica vrednot pravi, da se pri isti osebi v času 
življenja lestvica velikokrat spremeni. Govor o krizi vrednot velikokrat začenjajo odrasli, ki se 
ne zavedajo generacijskih razlik, ki pridejo z življenjskim razvojem človeka. Z zrelostjo se 
pojavijo drugačne vrednostne orientacije. To psihološko ozadje generacijske konfliktnosti v 
vrednotah (da mladostniki bolj cenijo dionizične vrednote, odrasli pa apolonske) in Muskovo 
lestvico vrednot najdete bolj opisano že pri točki 1.2.  
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Generacijske razlike nastajajo tudi zaradi posledic družbenega razvoja, ki prinese nove poglede 
in vrednotenja. Teh se oprimejo mlajše generacije, medtem ko starejše ostajajo pri svojem. Ker 
odraščamo v različnih časovnih obdobjih, različni dogodki in odkritja zaznamujejo naše 
vrednote, kar dodatno ustvarja medgeneracijske razlike.  

Kot primer navajam generacijo veteranov. To je več kot polovica svetovne populacije (starejši 
od 50 let). Nanjo je vplivala povojna gradnja sveta. Zato je za njih značilno, da so pripadni 
kolektivnemu delu, zvesti, cenijo kolektivizem, pripadnost … Obveznost postavljajo pred 
užitek.  

Ravno nasprotno pa se dogaja z generacijo Z (rojeni v 90. letnih prejšnega stoletja), ki se jo 
imenjuje tudi mrežna generacija. Pripadniki te generacije so izjemno aktivni na družbenih 
omrežjih, so kot svobodni umetniki. Prednost dajejo svoji izbiri, svobodi, užitkom … Njih pač 
zaznamuje in oblikuje obdobje, v katerem odraščajo – napredek v tehnologiji (na spletu).  
(Ovsenik in Kozjek, 2015)  

 

1.5.4 Izzivi učiteljev  

Trenutnim mladim generacijam pravijo tudi »nitendo« generacije. Imajo drugačen odnos do 
znanja; so brez želje po raziskovanju; znanje mora biti pripravljeno za takojšnjo uporabo. Zato 
so tudi že kot otroci nestrpni do vsega, vse želijo takoj in zdaj. (Barle in Bezenšek, 2006) Vse 
to pa prinaša tudi nove izzive v vzgoji in izobraževanju. Šola je namreč del družbe, zato lahko 
tudi v njej občutimo vse spremembe, pa naj bodo še tako globalne. Na primer marketing v šolo 
vdira prek vrednot, ki jih šola zavedno ali nezavedno podpira (dosežki, tekmovalnost). Znanje, 
ki je bil včasih glavni cilj, je danes samo še predmet menjave. Pomembno je samo toliko, 
kolikor ima menjalno vrednost (za dobro oceno, za vse točke, za sprejem na določeno šolo …). 
(Barle in Bezenšek, 2006) Učiteljsko delo je zato postalo zelo naporno, predvsem zaradi 
pomanjkanja spoštovanja, solidarnosti in prevlade individualizma. Ti isti otroci bodo čez nekaj 
desetletji vodili našo državo, odločali o naših življenjih. Zato se moramo potruditi in 
kakovostno prispevati svoj delež vzgoje. To pa zahteva celovit pristop. Tako rekoč vsi ali vsaj 
večina predmetov in tudi drugih dejavnosti na šoli bi morali, kot sem že omenila, vsebovati 
nekatere vrednostne teme. Tudi Gaber (2000) pravi: »Kar zadeva vrednote, tako ugotovimo, 
da samo miselno slepi in gluhi govorijo, da je šola brez njih ali da jih je v šoli premalo. Če jim 
damo priložnost, se skozi snov odkrijejo pri vseh predmetih« (str. 24). 

Zatakne se pri učiteljih. V Sloveniji namreč le manjši del odgovarja, da se počutijo popolnoma 
pripravljene za te naloge. Kot razloge za to nepripravljenost naši učitelji največkrat 
izpostavljajo neusposobljenost in pomanjkanje znanj s teh področij; odsotnost ustreznih učnih 
gradiv in priročnikov; strah pred konflikti z drugimi učitelji in starši. (Vizjak Pavšič, 2014) V 
Sloveniji imamo sicer kar nekaj različnih projektov, kampanj za boljše razumevanje in 
udejanjanje vzgoje za vrednote v šolah (Živimo vrednote, Zmagujmo z vrednotami, Projekt 
Ethos ...). Tudi na Inštitutu za etiko in vrednote (Jože Trontelj) si prizadevajo za večjo pomoč 
in podporo vzgojiteljem/učiteljem pri izpolnjevanju njihovega vzgojnega poslanstva. (Musek, 
2014) 
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1.6 IZBRANE VREDNOTE 

Zadnje čase je videti, kot da imajo ljudje občutek, da si bodo dvignili kakovost življenja, če si 
bodo izborili boljši zaslužek, zgradili večje hiše, imeli največ všečkov na družbenih omrežjih. 
Četudi ob tem spregledajo vsa moralna pravila. Vendar se gradnja hiše vedno prične pri 
temeljih. Prav tako pa je z družbo. Miselni preobrat v smeri oživljanja brezčasnih, osnovnih 
vrednot, ki so potrebne za stabilno družbo in kakovostno življenje vseh, se začne pri vsakem 
posamezniku. Čeprav razumem, da ne morem biti razsodnik, kaj je prav in kaj ne, vseeno 
obstajajo določene tako imenovane brezčasne in osnovne vrednote, ki jih ne bi smeli 
zapostavljati. Pri tem mislim na vse vrednote, ki so izpeljane iz človekovih pravic.  

Pri empiričnem delu te magistrske naloge sem zato želela z didaktično zanimivi obravnavami 
v učencih vzbuditi vživljanje v določene življenjske situacije in prek tega spodbuditi razvoj in 
razumevanje pomembnosti vrednot, za katere se zdi, da izginjajo: solidarnost, strpnost, 
empatija, sreča, sodelovalnost. V nadaljevanju jih bom na kratko predstavila.  

 

1.6.1 Solidarnost/dobrota 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Solidarnost, b.d.) je solidarnost razložena kot 
pripravljenost za medsebojno pomoč. Pod to vrednoto uvrščam tudi vso dobrodelnost in 
človekoljubje. Peček Čuk in Lesar (2009) pa pravita, da je vsako prostovoljno vedenje, ki je 
namenjeno pomoči drugim, prosocialno vedenje.  

Nadpomenka vsega bi lahko bila kar dobrota. Je dobrota res sirota, kot pravi stari pregovor? S 
tem opozarjajo na izkoriščanje človekove dobrote. V svetu, ki postaja čedalje bolj individualen 
in tekmovalen, verjamem, da imamo veliko negativnih izkušenj z lastno dobroto do drugih. 
Pisala sem že o tem, da so sodobne generacije vse bolj individualistične, s tem pa precej manj 
naklonjene pomoči drugim. (Barle in Bezenšek, 2006) Če ne vidijo koristi, niso več 
pripravljene nesebično pomagati. Potem pa so tukaj še trenutno aktualna družbena omrežja. 
Nič ne velja, če tega ne vidijo vsi. Težko kakšno stvar mladina naredi samo zaradi sebe, 
potrebujejo še odobravanje ostalih, všečkanje. Če nekaj dobrega narediš zaradi lastne potrebe 
po hvali, občudovanju. Si to naredil za sebe ali zaradi drugih? Je to še prosocialno vedenje?  

Menim, da se tu pozna tudi pomanjkanje časa in energije staršev za ukvarjanje z otroki. Ta 
primanjkljaj poskušajo zapolniti z materialnimi dobrinami. Ker lahko vse dobijo, so jim stvari 
samoumevne, zato tudi težko razumejo občutke hvaležnosti, ki bi jih z dobroto sprožili pri 
ljudjeh, ki nimajo. (Žorž, 2012) Otroke je torej treba učiti dajanja, ne le sprejemanja 
(Nussdolfer, 2008).  

 

1.6.2 Strpnost/sodelovalnost 

Pred nekaj leti je po internetu krožila fotografija dveh malčkov različnih ras, ki se skupaj igrata. 
Ob fotografiji je pisalo, da se nihče ne rodi kot rasist, to te nauči družba. Goleman (2010) pravi, 
da prijateljstvo spodkopava predsodke. Več imaš prijateljev/stika z ljudmi, ki so drugačni od 
tebe, manj predsodkov gojiš. Po tej logiki bi ljudje, ki dandanes živijo v čedalje bolj 
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multikulturnih družbah, postajali čedalje bolj strpni. Pa je res tako? Bolj ko svet postaja 
globalen in fizično dosegljiv, bolj smo si ljudje lahko oddaljeni in intimno osamljeni, zaprti. 
Pisala sem že o tem, da multikulturnost po eni strani odpira ljudi in njihovo zmožnost sprejetja 
drugačnih, po drugi strani pa samo še stopnjuje pretirano nacionalnost in zaščitniškost samega 
sebe ter nestrpnost do drugih. To se lahko dobro vidi tudi v razredih, v katerih so otroci s 
prilagoditvami ali pa so le počasnejši od ostalih, Romi, priseljenci itn. Otroci postanejo 
nestrpni, če morajo vseskozi nekoga čakati, če nekdo drug dobiva več pozornosti … Pri 
diferenciaciji je tanka meja – po eni strani je prav, da se ljudi z različnimi predpozicijami 
obravnava drugače, po drugi strani pa se izgublja vrednote skupnosti, skupine, sodelovanja itn. 
(Barle in Bezenšek, 2006) 

Potem pa je tu še druga oblika strpnosti.  Strpnost staršev v odnosih do svojih otrok in njihovih 
uspehov, ki je je čedalje manj. Zato tudi niso zadovoljni, če že v prvem razredu učiteljica ne 
daje njihovim otrokom same najboljše ocene, ne glede na to, ali si jih zaslužijo ali ne. 
Posledično so tudi otroci premalo strpni oziroma vztrajni. Vse želijo takoj, drugače hitro 
izgubijo zanimanje. Pri vrhunskih športnikih na primer nihče ne pomisli/se ne poudarja v 
medijih, koliko truda, odrekanja, vzponov in padcev je v ozadju fotografije z zmagovalne 
stopničke. Lionel Messi je nedavno izjavil, da je potreboval 17 let in 114 dni, da je postal 
uspešen »čez noč«. Nussdorfer (2008) pravi, da je včasih dobro pogledati stvari iz druge 
perspektive. Takrat ugotoviš, da cilj velikokrat ni najpomembnejši, bolj pomembna je pot.   

 

1.6.3 Empatija/socialna čustva 

Zasnova za altruistična/prosocialna ravnanja je empatija. Dileme glede prisotnosti empatije v 
ljudeh se porajajo zaradi dejstva, da živimo v kapitalistični, tekmovalni, individualistični 
družbi. Posameznik je v njej na prvem mestu. Seveda je zdrav egoizem čisto v redu, če želimo 
uspeti. Problem nastane, če se spreobrne v narcizem. Manjša kot je sposobnost za 
upoštevanje/zavedanje drugih/empatijo, bolj nezdrav je narcizem. Otopela empatija in 
nezavedanje socialnih čustev je na primer tudi visoko na seznamu lastnosti patoloških narcisov 
in psihopatov. Poleg prirojenih osnovnih čustev (jeza, veselje, strah …) imamo v sebi že od 
začetka zametke tudi za empatijo. Tudi Hoffman (2003) pravi, da so otroci že zelo zgodaj 
zmožni upoštevati potrebe in interese drugega, torej da niso absolutno egocentrični. Zmožnost 
vživljanja v položaj drugega je razvojno gledano najprej čustveni odziv opazovalca, ki niti ne 
razume še teh čustev (ni koginitivnega vidika).  

1. Faza je globalna empatija: še ne loči med jazom in drugim, zato stisko drugega občuti 
kot lastno – temu se reče čustvena nalezljivost (ko dojenčki vsi jokajo). 

2. Egocentrična empatija: ker ne more zavzeti prespektive drugega, zadosti lastna 
pričakovanja ob stiski – (se gre stisnit k svoji mami, ko nekdo joka). 

3. Kvaziegocentrična empatija: prepozna stisko drugih, ampak jo rešuje na način, kot 
njemu pomaga – (ko rinejo svoje dude drugim). 

4. Prava empatija.  

(Hofman, 2003) 



 

 24 

Čeprav naj bi imeli zametek empatije že prirojen, pa se ta najbolj razvija med procesom 
socializacije, ko je otrok v stiku z drugimi (Peček Čuk in Lesar, 2009).  

Empatija je potrebna tudi za razvoj socialnih čustev (ponos, zadrega, sram, krivda). Z njimi 
lahko začutimo, kako bodo naše vedenje doživeli drugi. So kot neka notranja policija, ki skrbi, 
da je to, kar počnemo in govorimo, v skladu s harmonijo odnosov, ki jih imamo z drugimi. 
Ljudje, ki so na primer videti, kot da jim je žal, jim drugi tudi lažje odpuščajo, kot če so 
brezbrižni. Za razvoj socialnih čustev pa se mora bitje najprej zavedati samega sebe in 
razumeti, da so drugi ločena bitja – začne nas skrbeti, kaj si drugi mislijo o nas. Razvoj teh 
socialnih čustev preprečuje nemoralna dejanja. (Ovsenik in Kozjek, 2015) 

Tudi ko človek osvoji pravo empatijo, na njen pojav vplivajo še druge stvari. Ena izmed teh je 
pozornost. Brez pozornosti empatija nima sploh možnosti, da se vzbudi/razvije. Dober primer 
za to je pojav urbane zamaknjenosti. To je, ko ljudje na prepolnih mestnih ulicah skoraj ne 
opazijo nekoga, ki potrebuje pomoč. To se zgodi zato, ker v mestni gneči največkrat zapademo 
v stanje zamišljenosti, da se ubranimo množice dražljajev, ki nas obdajajo. Zaradi tega tudi 
empatije do nekoga, ki jo potrebuje, ne moremo dobro vzpostaviti. (Goleman, 2010) 

 

1.6.4 Bogastvo/sreča 

Bogastvo je samo po sebi polno nasprotij. Velikokrat ima negativen značaj. V pravljicah so po 
navadi bogati ljudje neprijazni, hudobni, niso srečni ... Pa vendar si vsi želimo biti bogati. V 
zadnjem času je v Sloveniji tudi zelo priljubljena knjiga o danskem iskanju sreče. Torej si 
želimo biti tudi srečni. To dvoje pa velikokrat ne gre z roko v roki. Najbogatejši ljudje niso 
tudi najsrečnejši zato, ker ko imamo več, povečamo tudi svoja pričakovanja in si želimo še več. 
Bogati torej morda uživajo bolj kot revni, vendar za enako stopnjo zadovoljstva potrebujejo 
več užitka. V knjigi se dotikajo raziskav, ki pravijo, da imajo največji vpliv na visoko stopnjo 
zadovoljstva ljudje in odnosi, ne pa materialne stvari. (Goleman, 2010) To je seveda povezano 
tudi s tem, da smo ljudje družbena bitja, kar pomeni, da nam še tako veliko bogastvo ne more 
prinesti popolnega zadovoljstva, če ga nimamo s kom deliti, se skupaj veseliti.  

Bogastvo na prvo žogo sodi med materialne vrednote. Vseeno bi se dalo razpravljati, kaj vse 
lahko še zajema ta vrednota. Biti bogat je namreč statusno vprašanje. Statusni položaj 
posameznika pa je odvisen od socialnega okolja, v katerem se meri. Bogastvo je obilje nekih 
dobrin, v primerjavi z obiljem, ki je običajno za neko okolje. Po tej definiciji bogastvo ni nujno 
materialna dobrina. (Žorž, 2012) Teh nematerialnih dobrin se najbolj zavedamo in jih cenimo, 
ko jih enkrat izgubimo. Če nimaš zdravja in ga seveda tudi z denarjem ne moreš kupiti, občutiš 
nepomembnost denarja kot vrednote. Tudi če kakšno nematerialno stvar lahko kupiš (npr. 
ugled), nima prave teže in veljave.  

Menim torej, da sreča vsekakor ni povezana z denarjem, je pa bogastvo lahko to, da si srečen. 
Tone Pavček je na primer v eni od svojih pesmi zapisal, da je sreča, ko si človek do ljudi. Ni 
torej srečen samo tisti, ki nekaj prejme, ampak tudi tisti, ki da, če je to iz srca. 
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1.7 VPLIV KNJIŽEVNOSTI  

Čeprav se vrednotna hierarhija človeka skozi njegovo življenje spreminja, so vrednotne 
orientacije med najstabilnejšimi osebnostnimi karakteristikami človeka. Zato tudi razumem, 
da z nekaj urami pogovorov o vrednotah ne moremo narediti čudeža in spremeniti vrednote, ki 
jih ima otrok izoblikovane. Vseeno se na razredni stopnji pri otroku te lestvice šele dobro 
postavljajo in glede na to, da so otroci čedalje več časa v šolah/na dejavnostih, ima šola kot 
institucija pomembno vlogo pri razvoju posameznika tudi na tem področju. (Musek, 2015) 

 

1.7.1 Vzgoja za vrednote – vsebina  

V izobraževalnih institucijah torej zavedno in nezavedno vpliva na razvoj posameznikovih 
lestvic vrednot. Pri tem pa ima zelo pomembno vlogo učitelj. Poleg tega, da je vodja 
pedagoškega procesa, je tudi objekt identifikacije. To pomeni, da na otroke vpliva z vzorom in 
tudi z izbiro vsebin. Vsebina mora biti kakovostno izbrana in primerna otrokovim letom. 
Otroku na primer ne moremo dopovedovati in razlagati, kaj je poštenje, ljubezen … To mu je 
treba posredovati na njemu razumljiv način. Najbolje z našim odnosom/zgledom in prek 
vsebin, ki so otrokovi duševnosti blizu. Raziskava teorije uma (Comer Kidd in Castano, 2013) 
pravi, da branje umetnostnega besedila spodbuja razvoj človekovega uma. S podobnimi 
vprašanji se ukvarja tudi Armstrong (2015) in ugotavlja, da branje in literatura lahko vplivata 
na razvoj možganov.  

Različna vsebinska področja različno vplivajo na otroke. Na razvoj njihovih doživljajskih 
zmožnosti nedvomno največ prispevajo umetniška področja (glasba, umetnost, književnost). 
Umetnost spada med najprimernejše medije in dejavnike za razvoj osebnosti. Omogoča namreč 
krepitev številnih za socialni in moralni razvoj pomembnih osebnostnih lastnosti. (Kroflič, 
2017) Zato je smiselno razvijati in spodbujati učenčev identitetni in moralni razvoj z 
umetnostjo, ki spodbuja empatičnost – sočuten in spoštljiv odnos do sočloveka in družbe.  

V svoji magistrski nalogi se osredotočam na vpliv književnosti. Simbolni (pravljični) jezik je 
otrokom najbolj razumljiv in blizu. Otrok se zato z junakom v pravljici hitro poistoveti, to pa 
mu pomaga prebujati čustva, razvijati domišljijo, graditi samopodobo, premagovati strahove. 
Poleg naštetega pa se še posredno srečujejo z vrednotami, ki jih zgodba vsebuje. Otroci znajo 
torej zelo dobro razumeti sporočilno vrednost pravljic, zato so zgodbe, ki so povezane s 
pomembnimi življenjskimi temami, dober vzgojni pristop in pomoč pri vzgoji za vrednote. Pri 
tem morajo biti učitelji tudi dobri pripovedovalci, saj na otroke niti ne vplivajo toliko besede, 
kot vpliva način pripovedi in občutki ob tem. (Bauer, 2008)  

 

1.7.2 Razumevanje književnih del  

Številne moralne dileme, ki jih lahko najdemo tudi v starejših književnih delih, so tako rekoč 
univerzalne, zato jih je smiselno obravnavati tudi v današnjem času. Vedno jih namreč lahko 
osmišljamo na nov način in v njih najdemo prostor za razmislek o trenutnih moralnih konfliktih 
in vrednotah. (Vizjak Pavšič, 2014) Tako tudi vsak človek drugače sprejema sporočila pravljic, 
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saj imajo vsi drugačne osebnosti, življenjske zgodbe, obdobje ... Otroci največkrat naredijo 
tisto, kar v določenem trenutku najbolj potrebujejo: se identificirajo z junaki, iščejo tolažbo, 
rešujejo svoje skrite želje itn. Ob večkratnem poslušanju se jim vedno odpirajo tudi nova 
spoznanja, ki jih posredno tudi usposabljajo za življenje in vplivajo na njihovo osebnostno 
zorenje. Na to, kako otroci v določenem obdobju dojemajo sporočilnost zgodb, pa vpliva tudi 
stanje v družbi, vrednote. To se je lepo videlo tudi pri primeru učiteljice, ki je prebrala Srečnega 
kraljeviča in dobila od učencev drugačne odzive, kot jih je pričakovala oziroma dobivala v 
preteklosti (empatičnost do izgube bogastva kraljeviča, ne pa do vseh ubogih, ki jim je s svojim 
bogastvom pomagal). (Za starše, b.d.) 

 

1.7.3 Nalezljivost občutka 

Na naše odzive v določeni meri vpliva tudi amigdala. To je mandljasta tvorba v možganih, ki 
sproža odzive. Je kot nek možganski radar, ki razbira čustveni vidik zaznav (ton glasu, pogled, 
drža …). Ta v nas vzbudi enak občutek oziroma odziv nanj (npr. strah na jezo drugega). Čustva 
in razpoloženja so namreč nalezljiva. (Goleman, 2010) Na nas in naše doživljanje lahko 
vplivajo/sprožijo določene občutke/čustva tudi dogajanja v zgodbah. Eden od nalezljivih 
občutkov je tudi vznesenost. To je topel/prijeten občutek, ki ga začutimo, ko izvemo, da je 
nekdo nekomu pomagal. Ko smo priča prijaznemu dejanju, se v nas zbudi želja, da bi tudi mi 
naredili kaj takega. Ta družbena koristnost je tudi eden od razlogov, zakaj so pripovedke po 
svetu polne likov, ki s svojimi dejanji junaško rešujejo druge, pomagajo itn. Poslušanje zgodb 
lahko namreč prav tako naredi čustveni vpliv na nas, kot če smo dobesedno priča takemu 
dejanju. (Goleman, 2010) 

 

1.7.4 Vživljanje v drugega  

Sposobnost vživljanja v drugega nam je prirojena in jo zasledimo že pri dojenčkih (ko v 
porodnišnici en zajoka, se kmalu oglasijo še drugi). Razvoj empatije je vsaj delno mogoče 
spodbuditi. To pa je mogoče storiti tako, da otroku poskušamo oživiti predstave o tem, kaj 
doživlja nekdo drug – postavljamo ga torej v kožo drugega. Tudi eden od ciljev pri pouku 
književnosti v prvem triletju je »Učenci razvijajo zmožnost vživljanja v osebo …« (Učni načrt. 
Program osnovna šola. Slovenščina, 2011, str. 16) Koristno je namreč otroka spodbujati, da za 
krajši čas prevzame vlogo neke druge osebe (resnična ali izmišljena). Pogovarjamo se z njim 
o tej osebi in ga sprašujemo, kaj naj bi ta oseba po njegovem čutila in doživljala ob svojih 
podvigih, dejanjih. (Zupančič in Justin, 1991) Vse to lahko delamo prek vzgojne metode, ki se 
ji reče indukcija. Ta razvija prosocialna vedenja in altruistična ravnanja prek tega, da se 
otrokom predstavlja, kakšne učinke ima določeno vedenje na nekoga drugega. Menim, da je 
metoda indukcije nujna v šolah. Ogromno je namreč primerov, ki jih ne smemo pustiti, da so 
sami sebi namen, ampak jih moramo osmisliti, se o njih pogovoriti. Indukcijo je smiselno 
izvajati prek obravnave književnih del. Na tak način lahko učenci konkretno vidijo učinke 
nesprejemljivega vedenja na nekoga in tudi kako se počutijo drugi, ko se vedemo sprejemljivo. 
Npr. kako žalostna je bila deklica, ko ji ni nihče pomagal, kako vesel je bil medved, ker so ga 
vzeli s seboj. 
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1.8 PRAVLJICE 

Slovar slovenskega knjižnega jezika pravljico opisuje kot krajšo prozno pripoved, v kateri se 
dogajajo neverjetne, samo v domišliji mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro. 
(Pravljica, b.d.) Pravljice pa so mnogo več kot le ena od opisanih literarnih pripovedi. Njihova 
posebnost je v univerzalnosti, večkulturnosti in prenašanju iz roda v rod. Jack Zipes pravi, da 
je tako zaradi tako imenovanega pravljičnega gena, ki naj bi ga imele vse pravljice. Ena od 
zanimivih hipotez njihove vsesplošne priljubljenosti pa je tudi človekova potreba po 
eskapizmu. (Plahuta, 2012) V različnih kulturah, generacijah, časovnih obdobjih ljudje očitno 
iščejo možnosti pobega iz realnosti. Pravljice ponujajo prav to. Dandanes nas sicer tudi filmi 
lahko popeljejo v drug svet, vendar pri branju dajemo domišliji še bolj prosto pot. Zato so nam 
tudi po navadi bolj všeč knjige kot pa po njih posneti filmi. Tretjeosebni pripovedovalec, ki je 
za pravljice značilen, namreč še dodatno primora bralca, da si sam zamišlja svoja občutja ob 
junakovih dogodivščinah. Ko bere zgodbo, je v mislih zraven, si stvari predstavlja malo po 
svoje in vse to zato še toliko bolj intenzivno doživlja.  

»Neprecenljiva vrednost pravljic je v tem, da dajejo otrokovi domišljiji nove razsežnosti« 
(Bettelheim, 1999, str 12.).  

Pravljica s svojo globoko simboliko razvnema domišlijo tudi odraslim, saj jo v vsakem obdobju 
življenja lahko razumemo malo drugače, v njej najdemo, kar v tistem trenutku potrebujemo. 
Na simbolni ravni lahko tako človek prek pravljice doživi določene notranje potrebe, pridobi 
izkušnje itn. (Blažić, Krakar Vogel, Pregelj, 2016) 

 

1.8.1 Klasifikacije pravljic 

Pravljice delimo na različne modele: ljudske, klasične/umetne/avtorske in sodobne.  

1.8.1.1 Ljudska pravljica 

Brata Grimm veljata za začetnika zapisovanja ljudskih pravljic. Taka pravljica izvira iz ustnega 
izročila, zato ima lahko ena pravljica tudi več različic. Ne glede na različne verzije istih zgodb 
imajo vse ljudske pravljice enake prepoznavne značilnosti. 

Časovna in krajevna neodločnost. » ... ni lokalizirana v konkreten zgodovinski čas in prostor. 
To dvoje je v pravljici splošno in abstraktno kot poseben svet poleg zgodovinsko stvarnega.« 
(Kos, 2001, str 168) Ta značilnost se navadno pokaže že s prvim stavkom, ki se glasi nekako 
tako: »Nekoč, pred davnimi časi, za devetimi gorami ...« 

Tako, kot že omenjeni tipični začetek, imajo pravljice tudi tipičen (srečen) konec. » ... in potem 
sta živela srečno do konca svojih dni.« (Bettelheim, 1999) 

Enodimenzionalnost dogajanja se kaže kot prepletenost resničnega in čudežnega. » ... Literarni 
liki se prav nič ne čudijo nadnaravnim pojavom in čudežem ter nastopom bajnih bitij, saj 
samoumevno doživljajo svet na en sam, magičen način.« (Kobe, 1987, str. 117) 
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 Osebe so tipi, kar pomeni, da nimajo individualnih lastnosti, ampak jih opisuje neka pretirana 
značajska lastnost, poklic, družbeni položaj ... (Blažić idr., 2016) Na primer: mačeha, princesa, 
velikan, mesar, deček, čarovnica itn.  

Polarizacija likov. Liki, ki nastopajo v pravljicah, so dobri ali pa slabi, ni vmesnih možnosti. 
Na primer čarovnica je samo slaba, nima nobene dobre lastnosti. (Blažić idr., 2016)  

Ponavljanje. V ljudskih pravljicah velikokrat srečujemo ponavljanje. Na primer tri sestre, 
trikrat ... (Bettelheim, 1999) 

Pravljična števila. 3, 7, 9, 12 ... 

Preobrazbe človeka v žival ali obratno.  

1.8.1.2 Klasična/umetna/avtorska pravljca 

Ta se močno nanaša na ljudsko pravljico, vendar je avtor znan. »Klasična umetna pravljica oz. 
avtorska pravljica »se motivno, oblikovno, kompozicijsko in slogovno bolj ali manj tesno 
naslanja na model ljudske pravljice.« (Kobe, 1987, str. 118) 

1.8.1.3 Sodobna pravljica 

Ta je znana po značilnostih, ki v marsikateri točki nasprotujejo tistim v ljudski pravljici. Na 
primer:  

- Dvodimenzionalnost,  
- brez tipičnega začetka,  
- dogajalni čas in prostor sta že bolj določena,  
- ni več tako črno-belih likov,  
- liki imajo že imena (niso več poimenovani zgolj po poklicih itn.),  
- glavni lik je otroška oseba.  

(Blažić idr., 2016) 

 

1.8.2 Teorije pravljic  

Za preučevanje pravljic obstaja več različnih teorij. V nadaljevanju bom omenila najbolj znane 
teorije in njihove avtorje/raziskovalce.  

Folkloristična teorija: (Aarne-Thompson-Uther oz. ATU-sistem)  

Avtorji te teorije so oblikovali obsežen sistem motivov, ki jih najdemo v več pravljicah. 
Razporedili so jih v sedem kategorij, vsaka pa ima še nekaj podkategorij, ki pomagajo pri 
raziskovanju pravljic (živalske pravljice, pravljice, verske pravljice, realistične pravljice, 
zgodbe o velikanih in hudiču, anekdote in šale, ostale pravljice.) (Blažić idr., 2016) 

Strukturalistična teorija: (Vladimir Propp – Morfologija pravljice)  

Po tej teoriji pravljice analiziramo glede na funkcijo oseb oziroma dejanja likov. Avtor je 
oblikoval 31 funkcij, ki gradijo potek dogajanja (preobrazba, kazen, naloga, izdaja ...). 
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»Funkcije likov so stalne, nespremenljive prvine pravljice ne glede na to, kdo in kako jih izvaja. 
Funkcije so osnovni sestavni deli pravljice.« (Propp, 2005, str. 36) 

Literarna teorija: (Max Lüthi)   

S to literarno slogovno analizo primerjamo pri pravljicah začetek in konec, čas in prostor, 
literarne like, zakon dvojnosti/trojnosti, čarobne rekvizite, dimenzionalnost. (Blažić, 2015b) in 
(Blažić idr., 2016) 

Psihoanalitična teorija: (Bruno Bettelheim)  

Ljudske pravljice po tej teoriji vplivajo na otrokovo nezavedno do te mere, da se lahko 
simbolno spopadajo s konflikti in izkušnjami, kar bi sicer ostalo potlačeno in bi lahko sprožilo 
različne psihološke motnje. Bruno v svoji knjigi predstavi enajst mitov, ki se pojavljajo v 
pravljicah (fantazija o hudobni mačehi, pravljice o dveh bratih, načelo ugodja proti načelu 
realnosti ...). (Bettelheim, 1999) 

In druge: sociološka teorija: (Jack Zipes), feministična, poststrukturalistična ... 

 

1.8.3 Sporočilna moč pravljic 

»Beremo, kar nas zanima, ne glede na starost.« (Moderndorfer, 2017, str. 55)  

Tako otroci kot odrasli beremo zgodbe, ki so nam v določenem obdobju zanimive. Zgodbe, ki 
smo jim mentalno dorasli, nas pritegnejo, saj se z njimi najlažje identificiramo in vživimo v 
njihovo sporočilnost. Najbolj blizu otrokovemu razmišljanju in doživljanju sveta so pravljice, 
zato se jih tudi najbolj dotaknejo. Eden od razlogov za to je na primer njihovo animistično 
mišljenje, vse doživljajo kot živo, kar se dogaja tudi v pravljicah. Zaradi tega se otroci še lažje 
indentificirajo z liki in potem določene vrednote, s katerimi se soočajo liki, tudi oni 
ponotranijo. Vrednote v pravljicah pa so velikokrat predstavljene tudi s simboli. Na primer: 
svoboda je ptica, srce je dobrota ... (Blažić, 2016) in (Bettelheim, 1999) 

Človek se lahko vživi v knjižni lik in prek njega dobi neko izkušnjo posledice določenega 
vedenja. Zgodbe torej sprožajo navidezno doživetje, s čimer lažje razumemo, zakaj je nekaj 
prav in narobe, kot če nam to povejo v teoriji. (Moderndorfer, 2017)  

»Literatura (ali pa kar vsa umetnost) ima najmočnejšo sporočilno moč, kadar nam govori 
s podobami, z emocionalnimi stanji. Najslabšo pa, kadar je poučevalska, didaktična ali 
kadar resnice sporoča kot nekakšne literarne zakone.« (Moderndorfer, 2017, str. 59) 

Prek pravljic lahko torej na nevsiljiv način sporočamo otrokom, kakšno vedenje je sprejemljivo 
in kakšno ne. Tudi če se v zgodbah zadeve ne odvijejo v skladu s trenutnimi vrednotami družbe, 
lahko vsaj konkretno vidijo, kaj se zgodi, če ... Prek zgodb, ki ne moralizirajo, ampak v nas 
spodbudijo razmišljanje, se lahko največ naučimo. Tudi pri obravnavi pravljic v empiričnem 
delu sem bila pozorna na to, da otrokom nisem zgolj govorila, kaj je prav in kaj narobe v 
zgodbah. Poskušala sem odpirati dileme in spodbujala njihovo razmišljanje o vsem tem. Na 
primer: Ima Deklica z vžigalicami srečen ali žalosten konec? Zakaj tako mislite? 
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Navadno se pravljice razpletejo tako, da sledi spoznanje o tem, kako se zločin ne izplača, junaki 
zmagajo in hudobneži so kaznovani. Ni pa vedno tako, ne v zgodbah (na primer Obuti maček), 
sploh pa ne v življenju. (Bettelheim, 1999) Zato menim, da se lahko otroci prek obravnave del, 
ki nimajo srečnega konca in ki vsebujejo tabu teme, veliko več naučijo in pridobijo, kot če 
živijo zgolj v svetu Disneyjevih zgodb.  

Če gledaš živali v živalskem vrtu, še ne pomeni, da boš postal eden izmed njih. Tudi če bereš 
»neprimerne« knjige, se ne boš kar spremenil v nepridiprava. Literatura, ki je realna, ki vsebuje 
tudi težke, žalostne in nepravične življenjske zaplete in razplete, otrokom posreduje pravo 
sporočilo o svetu. Različna občutja ob takih vsebinah lahko otrok v domišliji predela in se 
pripravi na realnost. Če tega ne doživi prek zgodb, mu lahko naredimo več škode kot koristi. 
(Moderndorfer, 2017) 

»Pravljice na najrazličnejše načine otrokom sporočajo ravno to: da se v življenju ni mogoče 
izogniti spopadanju z resnimi težavami, da je ta boj bistveni del človekovega obstoja – toda 
če človek pred njim ne beži, temveč se neomajno postavlja po robu nepričakovanim in 
pogosto nezasluženim težavam, premaga vse ovire in na koncu zmaga.« (Bettelheim, 1999, 
str. 13) 

Komercialni svet skuša mlade sicer prepričati, da je vse v najlepšem redu, da ne obstaja drugega 
kot srečen konec itn. To pa je nezaslišno, saj si ne bodo želeli spremeniti sveta, biti še boljši, 
če ne vedo, da trenutno delajo/delamo kaj narobe. (Moderndorfer, 2017) Menim, da je to tudi 
eden od načinov velikih sistemov – da se omeji množice in njihovo morebitno samoglavost. 
Izobraženi ljudje, ljudje, ki berejo in mislijo s svojo glavo, so seveda lahko za postavljene 
družbene sisteme nevarni.  

 

1.8.4 IZBRANE PRAVLJICE 

V nadaljevanju predstavljam tri pravljice in njihove avtorje, ki sem jih z učenci obravnavala za 
potrebe empiričnega dela te magistrske naloge. Deklica z vžigalicami (Hans C. Andersen), 
Srečni kraljevič (Oscar Wilde) ter Bobek in barčica (Anja Štefan). 

 

1.8.4.1 DEKLICA Z VŽIGALICAMI: Hans Christian Andersen 

Kratek opis življenja pisatelja 

Hans Christian Andersen se je rodil leta 1805 na Danskem. Natančneje 2. aprila, to je dan, ki 
ga dandanes cel svet praznuje kot svetovni dan pravljic. Bili so razmeroma revni. Oče je bil 
čevljar in je kmalu umrl. Njegova mati je želela, da bi bil krojač, on pa si je želel postati igralec. 
Nekoliko pozneje in s finančno pomočjo je začel obiskovati univerzo v Københavnu.  

Bil je zelo visok, ne preveč privlačen in deležen mnogih posmehov na svoji igralski/pevski 
poti. Elementi njegove osebne nepriljubljenosti, razočaranja itn. se odražajo tudi v njegovih 
umetniških delih (npr. Grdi raček). Kljub nepriljubljenosti je bil izredno povzpetniški in si je 
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želel napredovati v višji sloj. Trdil je celo, da je prišlo do pomote in je v resnici potomec 
plemiške družine. Bil je tudi popotnik, med drugimi se je ustavil tudi v Sloveniji.  

Kljub vsemu danes Andersen velja za enega najbolj znanih pravljičarjev na svetu. Čeprav je 
napisal tudi veliko drugih del, so mu svetovno slavo prinesle njegove avtorske pravljice. 
Prevedene so v več kot 100 jezikov. Večina njegovih pravljic ima dvojnega naslovnika, 
nesrečne konce ter ogromno skritih pomenov in simbolov. Njegova znana dela: Cesarjeva nova 
oblačila, Deklica z vžigalicami, Grdi raček, Kraljična na zrnu graha, Mala morska deklica ... 

Umrl je leta 1875 v Københavnu.  

(Andersen, 2005) in (Čokl, 2019) 

 

Kratka predstavitev pravljice 

Danski izvirnik te pravljice se imenuje Den lille pige med Svovlstikkerne. Prvič je bila 
objavljena leta 1845. V slovenščino jo je prvič prevedla Silvana Orel Kos, in sicer leta 1998. 
To knjigo z naslovom Pravljice, v kateri je tudi Deklica z vžigalicami, je ilustrirala Marija 
Lucija Stupica. Pri empiričnem delu te magistrske naloge sem uporabljala slikanico iz leta 
1992. Prevedla jo je Ileana Kopčavar, ilustriral pa Sven Otto S.  

Danes je otrok velikokrat najbolj varovan in pomemben član družine ter družbe nasploh, včasih 
pa so otroke imeli za pomanjšane odrasle. To se lahko dobro vidi iz socialne pravljice, ki jo 
bom predstavila. Deklica v zgodbi je primer otroka, odrinjenega od družbe, ker se je pač rodil 
revnim staršem, ki niso znali drugače, boljše. Zato je bila prisiljena postati odrasla in skrbeti 
sama zase. Razlika med revnimi in bogatimi se vse veča, kar pa v prazničnih dneh pride še bolj 
do izraza. V zgodbi je zaradi prazničnega obdobja vse še bolj izrazito kontrastno; kaj vse imajo 
bogati in hkrati česa vsega nima deklica. Prek njene zgodbe lahko vidimo, kako velika je moč 
domišlije, v katero vsak rad kdaj pa kdaj pobegne pred realnostjo, saj daje upanje. Treba je le 
paziti, da se ne izgubimo v teh fantazijah, da nas ne odpeljejo v napačno smer. (Estés, 2003) 
Na primer Andersen v zgodbi predstavlja ravno to. Tako moč domišlije, da prevlada razumu. 
Zato vidi deklica edino odrešitev iz situacije v smrti. Vsebina je torej izredno temačna in 
globoka, z veliko simbolike. Eden od simbolov je na primer peč, o kateri deklica sanjari.  

»Peč je simbol srca, središča, ognjiča. Pove nam, da hepeni po resičnem sebstvu, srcu psihe, 
toplini notranjega doma« (Estés, 2003, str. 303). 

Še vedno se dogajajo take in drugačne krivice otrokom. Vlasta Nussdorfer je na primer leta 
2005 izdala knjigo z naslovom Naše deklice z vžigalicami. V njej je kup pretresljivih, a 
resničnih zgodb zlorabljenih deklic.  

V učnem načrtu je obravnava te pravljice predvidena šele v 6. razredu, vendar menim, da so jo 
tudi tretješolci kar dobro sprejeli in razumeli. Verjetno zato, ker ima pravljica dvojnega 
naslovnika. Velja za otroško, v resnici pa v sebi nosi globoka sporočila, ki jih lahko razumejo 
odrasli.  
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Pravljica se dogaja na en mrzel, snežen silvestrski večer, ko si deklica ni upala domov, ker ni 
prodala nobene vžigalice. Ko je šla od doma, je imela obute prevelike mamine copate, a jih je 
izgubila, ko je tekla čez cesto. En copat ji je odnesel neki deček, da ga bo uporabil za zibelko, 
če bo imel kdaj otroke. Bosa, prezebla in lačna je hodila naokoli po zasneženih cestah. V starem 
predpasniku je nosila vžigalice, vendar ni prodala nobene. Snežinke so ji padale na lepe dolge 
lase, ampak ni mislila na lepoto, le na duh gosjih pečenk, ki se je širil iz hiš. Usedla se je v nek 
kot dveh hiš, kjer jo je začelo še bolj zebsti. Vseeno si ni upala domov brez zaslužka, saj bi jo 
oče zlasal. Tudi doma so imeli mrzlo. Njihova revna hiša ni vzdržala mraza. Da bi se malo 
pogrela, je prižgala prvo vžigalico. V svetlobi plamena je deklica videla veliko železno peč, a 
ko je stegnila noge, da bi se še bolj pogrela, je plamen vžigalice ugasnil in peč je izginila. 
Prižgala je novo vžigalico. Tokrat je videla bogato obloženo mizo. Z belim prtom pogrnjena 
miza, na kateri je bila pečena polnjena goska, je kmalu izginila. Pri naslednji vžigalici se je 
deklici zdelo, da sedi pod razkošno okrašeno jelko. Lučke na jelki so jo usmerile do zvezd, ko 
se je ena utrnila. Deklica je dejala, da nekdo umira. Njena babica ji je namreč vedno dejala, da 
se neka duša dviga v nebo, ko se zvezda utrne. Hitela je prižigati vžigalice, da je lahko videla 
babico in jo prosila, da jo vzame sabo. Ko je bila že zelo močna svetloba, je babica deklico 
vzela v naročje in skupaj sta veselo odšli v nebo. Deklica ni več čutila mraza, lakote ... 
Naslednji dan so meščani odkrili zmrzjeno truplo deklice z dogorelimi vžigalicami v roki.  

(Andersen, 2000) 

Ta pravljica se mi zdi primerna za empirični del naloge iz več razlogov. Avtorjeva osebna 
izkušnja prezrtosti se po mojem mnenju zrcali tudi v tej pravljici in je zato še bolj sporočilno  
intenzivna. Zaradi dvojnega naslovnika lahko iz nje razberemo globje stvari, kot bi jih mogoče 
sami prepoznali na njihovi trenutni razvojni stopnji. Socialna stiska deklice in spopadanje z njo 
je lahko dober primer za pogovor o solidarnosti, bogastvu/sreči ... Poleg naštetega pa konec 
pravljice ponuja izhodišče za zanimivo diskusijo.  

 
1.8.4.2 SREČNI KRALJEVIČ: Oscar Wilde 

Kratek opis življenja pisatelja 

Oscar Wilde se je rodil leta 1854 v Dublinu na Irskem. Njegova mama je bila pesnica in oče 
zdravnik. Odraščal je v materialno dobro preskrbljeni družini in je bil tudi deležen dobre 
izobrazbe. Najprej je študiral na dublinski univerzi Trinty, nato pa na univerzi v Oxfordu. Po 
koncu študija se je preselil v London, kjer je postal izjemno cenjen in zaželen človek visokega 
sloja družbe. Nekaj časa je živel tudi v Ameriki in v Franciji (v Parizu). Tam je spoznal dekle,  
s katero se je poročil in sta imela dva sinova.  

Postal je en najpomembnejših avtorjev evropske dekadence. Bil je velik umetnik, pisatelj, 
literarni kritik ... Med njegova najbolj znana dela sodijo: roman Slika Doriana Graya, drama 
Saloma, Idealni soprog, pravljice Hiša granatnih jabolk, Srečni kraljevič in druge zgodbe. 
Njegove pravljice imajo dvojnega naslovnika in navadno nimajo srečnih koncev.  
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Zaradi homoseksualne zveze so ga sodno preganjali ter ga tudi zaprli. Na koncu je bil izgnan 
v Francijo, kjer je zbolel za meningitisom in leta 1900 umrl. Pokopan je na največjem pariškem 
pokopališču Pere Lachaise.  

(Jurc, 2008) 

 

Kratka predstavitev pravljice 

Pravljica Srečni kraljevič (v originalu The happy Prince) je bila prvič izdana leta 1888 v knjigi 
s pravljicami z naslovom The Happy Prince and Other Stories. V slovenščino jo je leta 1959 
prevedel Ciril Kosmač. Izdal je dve zbirki pravljic pod naslovom Pravljice, in sicer: Srečni 
kraljevič in druge pravljce in Hiša granatnih jabolk. Njihov ilustrator je Vladimir Lakovič. V 
empiričnem delu sem uporabljala slikanico iz leta 1993. Tudi njen prevod je naredil Ciril 
Kosmač, ilustratorka pa je bila Marija Lucija Stupica.  

Srečni kraljevič je avtorska pravljica. Črno-bela tehnika likov ni tako izrazita, saj imajo tu liki 
možnost, da dozorijo, se spremenijo. Prav tako nam pravljica navidezno ponuja srečni konec, 
ki pa to v resnici ni. (Blažič, 2015)  

Pravljica je precej dolga in ima dokaj zahtevno besedilo za tretješolce. Zato sem na začetku 
učne ure sicer prebrala celotno besedilo, za obravnavo pa pripravila le izbrani odlomek, iz 
katerega sem lahko izhajala za teme, ki sem jih želela z učenci obravnavati.  

Menim, da je celotna zgodba izredno sporočilna. V njej lahko razberemo veliko kritiko na 
brezčutnost človeške družbe. Po drugi strani pa nam razkriva tudi občutke sočustvovanja, 
empatije do drugih. Eno glavnih sporočil, ki ga lahko razberemo iz te zgodbe, je zagotovo ta, 
da sreča ni odvisna od materialnih dobrin. Prek zgodbe lahko namreč spremljamo, kako 
kraljevič postaja revnejši in grši, a srečnejši.  

Celotna zgodba je sicer polna skritih sporočil in tudi intertekstualnosti. Učencem je bila še 
najbolj zanimiva in očitna omemba Deklice z vžigalicami. Menim, da je to lep primer 
medbesedilnosti.  

»Ustvarjalcem in njihovemu občinstvu pomagajo vzpostavljati prikrite ali očitne vezi med 
novim besedilom in zakladnico izročila« (Juvan, 2000, str. 20). 

Pravljica se začne z opisom kipa kraljeviča na stebru v mestu. Bil je res lep in bogat. Vsi so se 
ustavljali in ga občudovali. Medtem so se lastovke začele seliti na jug, le en lastoviček je 
zaostajal, saj se je med poletjem nesrečno zaljubil v paličico, ki mu ni vračala ljubezni in ni 
želela iti z njim. Po dolgem letu si je želel odpočiti. Zagledal  je kip in se ustavil pri njegovih 
nogah. Začutil je kapljico vode, kar mu je bilo čudno, saj je bilo nebo jasno. Ko se je dvignil, 
je opazil, da so to solze kraljeviča. Vprašal ga je, kdo je, in kip mu je povedal, da je srečni 
kraljevič. Lastovičku je bilo čudno, da joka, če je srečen. Kraljevič mu je razložil, da ni poznal 
žalosti, ko je bil še živ. Prosil ga je za pomoč. Videl je revno šiviljo, ki je šivala obleke za 
dvorsko damo, v kotu sobe pa je ležal njen bolni sinček. Kraljeviču je vzel rubin iz meča in ga 
odnesel ženi. Ko je prišel nazaj, je priznal, da čuti toplino. Kraljevič mu je povedal, da je to 
zato, ker je storil dobro delo. Naslednji večer je lastovič že načrtoval, da bo odletel v Egipt, 
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toda kraljevič ga je prosil za še eno uslugo. Tokrat je lastoviček vzel safir iz njegovega očesa 
in ga odnesel revnemu, lačnemu in premraženemu fantku na nekem podstrešju. Naslednji safir 
je odnesel prodajalki vžigalic. Ko je bil kraljevič že slep in je postajalo vse bolj hladno, ga 
lastoviček ni mogel pustiti. Ostal je z njim in mu govoril o lepotah toplega Egipta. Kraljevič 
ga je nato prosil, naj odleti nad mestom in mu pove, kaj vidi. Ko je izvedel, da je videl veliko 
revščine, ga je znova prosil. Tokrat je vzel list iz zlata z njega in ga odnesel ljudem v stiski. Na 
koncu zgodbe je lastovič umrl od mraza in kraljeviču je od žalosti počilo svinčevo srce. Ker je 
bil res že grd kip, so ga odnesli v topilnico, mrtvega lastovička pa vrgli v smeti. Tedaj je Bog 
rekel svojim angelom, naj mu prinesejo dve najdragocenejši stvari iz mesta. In prinesli so 
svinčevo srce ter mrtvo ptico. Bog je njuno dobroto prepoznal in jo poplačal z večnim rajom.  

(Wilde, 1993) 

Kot sem že omenila, je ta pravljica mogoče malo pretežka za obravnavo v 3. razredu. A zanjo 
sem se vseeno odločila, ker sem svojo temo magistrske naloge izpeljala iz članka učiteljice, ki 
opisuje odzive otrok ravno na to pravljico. Menim, da vsebina ponuja veliko možnosti za 
razprave o solidarnosti, bogastvu/sreči, empatiji.  

  

1.8.4.3 BOBEK IN BARČICA: Anja Štefan 

Kratek opis življenja pisateljice 

Anja Štefan se je rodila 2. aprila 1969 v Šempetru pri Gorici. Rojena je torej na Andersenov 
rojstni dan, svetovni dan pravljic. Študirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Diplomirala 
je iz slovenistike in anglistike ter magistrirala iz folkloristike.  

Trenutno živi v Cerknici in deluje kot samostojna umetnica. Že od leta 1993 objavlja svoja 
avtorska besedila in priredbe ljudskih pripovedi. Spremlja jo Založba Mladinska knjiga, prek 
katere objavla tudi v revijah Ciciban in Cicido.  

Je pisateljica, pesnica in predvsem odlična pravljičarka, ki svoja avtorska dela namenja 
otrokom. Anja je tudi ena najpomembnejših slovenskih pripovedovalk in začetnica 
pripovedovalskega gibanja pri nas. Za sabo ima že več kot 1000 pripovedovalskih nastopov. 
Je izredno sistemska avtorica, kar pomeni, da ima največkrat kar več funkcij (npr. je avtorica, 
prevajalka, urednica ...). Poleg naštetega stoji tudi za pomembnimi prireditvami. Je namreč 
ustanoviteljica slovenskega pripovedovalskega festivala Pravljice danes, ki ga je vodila 20 let.  

Na njeno priljubljenost kažejo večkratni ponatisi njenih del, velika izposoja, uvrščenost v berila 
in učne načrte, omembe v diplomskih nalogah itn. Njena znana dela: Melje, melje mlinček, 
Bobek in barčica, Lonček na pike, Sto ugank ...  

Za svoje delo je prejela že ogromno nagrad (Levstikova nagrada, izvirna slovenskega slikanica, 
Ljubljana bere ...). Po njenih delih so narejene tudi uspešne lutkovne predstave (Bobek in 
barčica, Štiri črne mravljice) in uglasbitve.  

(Anja Štefan, b.d.) in (Blažić, 2015a) 
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Kratka predstavitev pravljice 

Pravljica Bobek in barčica je bila prvič izdana leta 2005. Ilustratorka te slikanice je Polona 
Lovšin. Pri empiričnem delu sem uporabljala njen 3. ponatis iz leta 2015.  

Dandanes so pravljice že zelo skomercializirane. Ogromno je svetlikajočih platnic in praznih 
vsebin. Zato je tudi lahko že skoraj vsak avtor nečesa za otroke. Očitno ni pomembno, kaj 
berejo otroci, ampak da se dobro prodaja. (Plahuta 2012) To je seveda izredno žalostno, hkrati 
pa lahko še toliko bolj cenimo avtorje, kot je Anja Štefan. V njenih delih nastopajo pozitivni 
in tisti pravi junaki, prek katerih poskuša čustveno in socialno opismenjevati mlade bralce.  

Literarni liki v njenih sodobnih pravljicah so največkrat otroci s funkcijskimi imeni, 
poosebljene živali, igrače ... Tako je tudi pri pravljici Bobek in barčica. Zgodba govori o 
skupini prijateljev, v kateri je en izstopajoč posameznik. Bobek in njegove prijateljice, 
poosebljene živali (lisica, medved, miška, zajček, žabica) bralcu predstavijo oziroma 
nakazujejo potek reševanja problemov v neki skupnosti. Prek njihovega doživljanja celotnega 
dogajanja lahko vidimo razvojni premik od egocentrizma k sociocentrizmu, empatiji. Iz 
pravljice lahko razberemo tudi intertekstualno povezavo z Mojco Pokrajculjo. 

(Blažić, 2015a) 

Bobek je deček, ki se je rad igral ob jezeru. Najraje je bil kapitan in spuščal barčice iz ločja po 
vodi. Nekega dne pa je na jezeru zagledal pravi čoln. Takoj je vesel skočil vanj in prijel za 
vesla, takrat pa so na breg začele prihajati živali, ki so želele z njim. Vsako je vprašal, kaj zna. 
Najprej je prišla miška in mu odgovorila, da bo veslala, ko se bo utrudil. Žabica mu je obljubila, 
da mu bo kazala pot, ker dobro pozna jezero. Zajček je dejal, da bo lahko pravočasno zaslišal 
in zavohal nevihto, da se ji bodo lahko izognili. Tudi lisica, ki velja za prepirljivo, je Bobka 
prepričala, da jo je vzel sabo. Obljubila je, da bo na poti prepevala. Nazadnje pa na breg pride 
medved.  

Bobek njega ni spustil v čoln, saj se je bal, da se bodo z njim prevrnili in potonili. Medved je 
želel dokazati, da ni prevelik, in je skočil na čoln. Ampak čoln se je takoj prevrnil in potopil. 
Vsi so zbežali na breg in bili žalostni ter jezni, še najbolj pa medved, ker je vedel, da je kriv.  

Čez nekaj časa se je domislil, da lahko čoln potegnejo ven iz vode. Žabica je vrv privezala za 
čoln in potem so ga vsi skupaj potegnili ven. Vsi so znova skočili vanj in navdušeno začeli 
vesljati. Žabici pa se je medved, ki je žalosten ostal na bregu, zasmilil, ker ni sam kriv, da je 
prevelik. Odločili so se, da ostanejo z njim, da mu delajo družbo, zato so prišli nazaj. Čez nekaj 
časa se je lisica spomnila, da bi lahko naredili tako veliko barko, da bo zdržala vse. Lotili so se 
dela in jo tudi naredili. Na koncu so z njo vsi skupaj veselo odpluli po jezeru.  

(Štefan, 2015) 

Za obravnavo del v empiričnem delu sem si želela vsaj enega slovenskega avtorja oziroma 
avtorico. Priljubljenost del Anje Štefan in njen način čustveno/socialnega opismenjevanja 
bralcev sta me prepričala. Menim, da lahko ta pravljica na simpatičen način pove otrokom 
veliko o sodelovanju, strpnosti, empatiji. Pozitiven literarni lik, animizem in atraktivna 
slikanica bodo v učencih zagotovo spodbudili zanimanje.  
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2 EMPIRIČNI DEL  

V tem delu magistrske naloge bom predstavila svojo eksperimentalno raziskavo o stanju 
vrednotnih presoj učencev pred izvedenimi učnimi urami književnosti in po njih.   

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Šola je eden bolj pomembnih družbenih dejavnikov, saj s svojimi vplivi prispeva svoj delež k 
razvoju posameznika tudi na področju vrednot.  

Namen magistrskega dela je pregledati stanje vrednotnih presoj učencev tretjega razreda. Že 
opravljene raziskave (npr. Lavrič, 2011) so namreč narejene le v starostnih kategorijah, ko 
imajo ljudje že izdelan vrednotni sistem. Vemo pa, da se v času razredne stopnje v 
deklicah/dečkih že pojavljajo vrednotne presoje, ki so zametki vrednotnega sistema. Učitelji v 
šolah imajo torej priložnost, da v učencih razvijajo vrednote, ki si jih želijo v družbi 
prihodnosti. Eden od smiselnih načinov razvijanja je gotovo prek književnosti.  

Namen magistrske naloge je ugotoviti morebitne vplive, ki jih ima obravnava moralnih tem pri 
pouku književnosti na razvoj določene vrednote. Izbrala sem si dela, v katerih vidim možnost 
moralnih naukov: Deklica z vžigalicami (Hans C. Andersen), Srečni kraljevič (Oscar Wilde) 
ter Bobek in barčica (Anja Štefan). Z didaktično zanimivimi obravnavami sem želela v 
deklicah/dečkih vzbuditi vživljanje v te like in spodbuditi razvoj vrednot, za katere se zdi, da 
izginjajo: empatija, poštenost, solidarnost, strpnost, sodelovalnost.  

 

2.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glavni namen raziskave je pregled stanja vrednotnih presoj učencev tretjega razreda osnovne 
šole, oblikovanje didaktično zanimive obravnave moralnih tem prek književnosti in ugotovitev 
morebitnih vplivov, ki jih ima ta obravnava na razvoj določenih vrednot pri deklicah/dečkih. 
Znotraj tega sem obravnavala tudi morebitne spolne razlike v ugotovitvah med deklicami/dečki 
in vplive vrednotnih sistemov učiteljic na kontrolni in eksperimentalni razred. Na podlagi tega 
sem predhodno oblikovala v nadaljevanju navedene raziskovalne cilje.  

- C1: Ugotoviti stanje vrednotnih presoj učencev 3. razreda (glede izbranih vrednot) pred 
obravnavo del (obe skupini). 

- C2: Ugotoviti stanje vrednotnih presoj učencev 3. razreda (glede izbranih vrednot) po 
obravnavi del (eksperimentalna skupina).  

- C3: Primerjati razlike v vrednotnih presojah učencev 3. razreda pred in po obravnavi 
del med eksperimentalno in kontrolno skupino.  

Dodatno  

- C4: Primerjati razlike med spoloma učencev glede njihovih vrednotnih presoj.  
- C5: Ugotoviti vplive vrednostnih sistemov učiteljic na vrednotne presoje deklic/dečkov 

v njunih razredih.  
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Oblikovana raziskovalna vprašanja na podlagi zastavljenih ciljev  

- RV1: Kakšno je stanje vrednotnih presoj učencev 3. razreda (glede izbranih vrednot) 
pred obravnavo del? 

- RV2: Kakšne je stanje vrednotnih presoj učencev 3. razreda (glede izbranih vrednot) 
po obravnavi del (eksperimentalna skupina)?  

- RV3: Kakšne (če sploh) so razlike v vrednotnih presojah učencev 3. razreda med 
eksperimentalno in kontrolo skupino (po obravnavi del v eksperimentalni skupini)? 

- RV4: Obstajajo razlike med spoloma učencev glede njihovih vrednotnih presoj?  
- RV5: Kakšni so (če sploh) vplivi vrednostnih sistemov učiteljic na vrednotne presoje 

učencev v njunih razredih? 
 
 

2.3 METODOLOGIJA 
2.3.1 Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskava magistrskega dela je temeljila na deskriptivni in kavzalno eksperimentalni metodi. 
Raziskovalni pristop je bila kvantitativna raziskava.  

2.3.2 Vzorec 

Vzorec, zajet v raziskavi, predstavljata dva oddelka 3. razreda (A in B oddelek) osnovne šole 
na Dolenjskem v šolskem letu 2017/18. Sodelovalo je 38 učencev in 2 učiteljici. Deklice in 
dečki so bili stari povprečno 8 let. Iz oddelka A je v raziskavi sodelovalo 19 dučencev (10 
dečkov in 9 deklic), iz oddelka B pa ravno tako 19 učencev (11 dečkov in 8 deklic). Način 
vzorčenja je bil neslučajnostni oziroma še bolj natančno: priložnostni.  

 

2.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

Preden sem začela z raziskavo, sem si zastavila raziskovalna vprašanja. Ta so mi bila v pomoč 
pri rdeči niti celotnega raziskovanja. Pred pripravo vprašalnikov in učnih ur sem pregledala 
literaturo o izbrani temi. Na podlagi vsega tega sem nato oblikovala anketni vprašalnik za 
deklice/dečke pred izvedbo učnih ur in po njej ter tri učne priprave za t. i. blok ure književnosti. 

Tehnika zbiranja podatkov, ki sem jo v magistrskem delu uporabila, je bila torej anketa. 
Menim, da sem na tak način lažje zagotovila objektivnost pri raziskavi. Inštrument je bil 
avtorski anketni vprašalnik, ki zajema 5-stopenjsko Likertovo lestvico stališč in vprašanja 
odprtega tipa (pojasnjevanja »Zakaj« so izbrali določeno stališče). Vsebinski sklopi 
vprašalnika so različne vrednote in opredelitve do njih.  

Nato je sledila odobritev izvedbe raziskave s strani vodstva šole in učiteljic eksperimentalnega 
ter kontrolnega razreda. Učiteljicama izbranih oddelkov sem pripravila soglasja za starše 
učencev, za odobritev sodelovanja otrok v raziskavi, vendar mi je učiteljica eksperimentalnega 
razreda pojasnila, da soglasja niso potrebna. Starši učencev njihove šole namreč že na začetku 
šolskega leta podpišejo različna dovoljenja, ki potrjujejo sodelovanje njihovih otrok tudi pri 
takih dejavnostih.  
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V juniju leta 2018 so učenci obeh oddelkov in njihovi učiteljici izpolnili anketni vprašalnik. 
Nato sem v eksperimentalni skupini izvedla 3 sklope po dve učni uri (blok) književnosti. Vsak 
teden sem obravnavala drugo delo, in sicer po naslednjem vrstnem redu: Deklica z vžigalicami 
(Hans C. Andersen), Srečni kraljevič (Oscar Wilde) ter Bobek in barčica (Anja Štefan). Namen 
učnih ur je bilo spodbujanje razvoja izbranih vrednot. Pri učnih urah je bila prisotna tudi 
učiteljica tega oddelka. Enkrat jo je nadomeščala druga. Po vsaki učni uri sem si zapisala vse 
ugotovitve in zanimivosti, ki sem jih pri učencih opazila med obravnavo. Po treh tednih in 
izvedenih učnih urah v eksperimentalni skupini sem učencem obeh oddelkov znova razdelila 
anketne vprašalnike (identične začetnemu vprašalniku). 

 

2.3.4 Postopek obdelave podatkov 

Podatke, pridobljene z vprašalnikom, ki so ga učenci izpolnili pred in po izvedenih učnih urah 
v eksperimentalni skupini, sem vnesla v preglednice in jih statistično obdelala s programom 
SPSS. Odgovore na vprašanja odprtega tipa sem prepisala in pregledala. Zanimivosti, ki sem 
jih zasledila pri teh odgovorih, bom komentirala tudi pri razpravi.  

Rezultate nalog Likertove lestvice sem predstavila v preglednici z aritmetičnimi sredinami ter 
podatkom o standardnem odklonu. Izpisani so ločeno po razredih, spolih ter pred in po izvedbi 
učnih ur v eksperimentalnem razredu. Podobno preglednico sem oblikovala tudi za primerjavo 
in analizo morebitnih povezav naklonjenosti do izbranih vrednot med posamezno učiteljico in 
učenci njenega oddelka. Pri tem sem bila pozorna tudi na morebitne razlike med spoloma 
učencev.  

Trditve, ki so imele pozitivno smer (1., 3., 4. in 5.), sem vrednotila: se sploh ne strinjam = 1, 
se ne strinjam = 2, se ne morem odločiti = 3, se strinjam = 4, se popolnoma strinjam = 5. Le 
druga naloga ima obratno smer, zato sem jo tako tudi vrednotila. Se sploh ne strinjam = 5, se 
ne strinjam = 4, se ne morem odločiti = 3, se strinjam = 2, se popolnoma strinjam = 1. Seštevek 
vseh odgovorov predstavlja stopnjo naklonjenosti deklic/dečkov do izbranih vrednot.  

Z Mann-Whitneyevim preizkusom sem preverila statistično pomembnost razlik med 
kontrolnim in eksperimentalnim razredom. S tem preizkusom sem preverila tudi statistično 
pomembnost razlik med dečki in deklicami obeh skupin pred začetkom raziskave.  

Wilcoxonov preizkus sem uporabila za primerjavo odgovorov iz vprašalnika pred in 
vprašalnika po izvedenih dejavnostih znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine.  

Hierarhijo vrednot, ki so jo oblikovali pri 6. nalogi, sem predstavila s frekvenčnimi tabelami. 
Zanimala me je najbolj pogosta razporeditev določenih vrednot vseh učencev pred izvedbo 
učnih ur v eksperimentalnih skupini. S tabelami sem predstavila tudi razporeditve in razlike 
učencev eksperimentalne skupine pred in po izvedbi mojih učnih ur. Pri vsem tem sem bila 
pozorna tudi na morebitne razlike med spoloma učencev.  

Polg naštetih analiz rezultatov sem v nadaljevanju komentirala oziroma analizirala tudi poteke 
vseh treh izpeljanih učnih (blok) ur književnosti v eksperimentalni skupini.  
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2.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
2.4.1 Rezultati Likertove lestvice  

 

*Avtorska opomba: Večina preglednic je pridobljenih iz programa SPSS, zato so nekatere 
stvari označene v angleščini.  

Za lažje razumevanje preglednice so v nadaljevanju predstavljene vse trditve Likertove lestvice 
stališč, ki so v anketnem vprašalniku.  

Še enkrat opozarjam, da je 2. naloga vrednotena obratno kot ostale zaradi negativne smeri.  

Vse trditve imajo podvprašanje »Zakaj?«. Vsi odprti odgovori tega podvprašanja oziroma 
pojasnila odločitev izbranih stališč lestvice posameznih nalog so predstavljeni pod naslovom 
3.4.2. Odgovori deklic/dečkov na vprašanja odprtega tipa anketnega vprašalnika – pojasnila 
odločitev izbranih stališč lestvice posameznih nalog.  

5. naloga je zastavljena drugače in je zato tudi analizirana posebej. Nahaja se pod točko 3.4.5. 
Rezultati hierarhične razporeditve določenih vrednot 6. naloge  

 

Trditve Likertove lestvice stališč v anketnem vprašalniku  

5. Če bi srečal/a brezdomca, ki bi me prosil za pomoč, bi mu pomagal/a. (solidarnost) 
6. Raje bi bil bogat/a kot srečen/na. (bogastvo/sreča) 
7. Z veseljem počakam na počasnejše/slabše od mene. (strpnost) 
8. Rad/a delam v skupini, tako smo lahko hitrejši/boljši. (sodelovalnost) 
9. Hudo mi je, če/ko vidim nekoga, ki trpi. (empatija) 

 

Likertova lestvica je bila sestavljena iz petih možnosti.  

1. Se sploh ne strinjam.  
2. Se ne strinjam.  
3. Se ne morem odločiti. 
4. Se strinjam.  
5. Se popolnoma strinjam.  
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Tabela 1 Rezultati Likertove lestvice v preglednici aritmetičnih sredin in standardnih odklonov eksperimentalne in kontrolne skupine pred in po izvedbi učnih ur, 
po spolih, za vsako trditev posebej  
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Eksperimentalna skupina  

Pred izvedenimi učnimi urami 

V eksperimentalni skupini so pred izvedenimi učnimi urami najbolj pozitivno ocenili 4. nalogo 
(sodelovalnost), v povprečju so ji dodelili oceno 4,68 (se popolnoma strinjam). Najslabše je 
bila ocenjena 2. naloga (bogastvo/sreča), ocenili so jo s povprečno oceno 2,42 (se strinjam).  

Deklice so najbolj pozitivno ocenile 4. nalogo z oceno 4,89, dečki pa 5. nalogo s 4,6. Najnižje 
je bila pri obeh ocenjena 2. naloga. Pri deklicah z oceno 3 in pri dečkih z 1,9.  

Po izvedenih učnih urah 

V eksperimentalni skupini so po izvedenih učnih urah najbolj pozitivno ocenili 5. nalogo, in 
sicer z oceno 4, 53 (se popolnoma strinjam). Najslabše je bila znova ocenjena 2. naloga, a se 
je vseeno povprečje dvignilo za skoraj 1 točko, ocena je 3,35 (se ne morem odločiti).  

Deklice so najbolj ocenile 5. nalogo, tokrat s povprečno oceno 4,63. Tudi dečki so tokrat 
najvišje ocenili 5. nalogo (empatija), in sicer z oceno 4, 44. Najslabše je bila pri deklicah 
ocenjena 4. naloga (sodelovalnost), in sicer s povprečno oceno 3,88. Dečki pa so znova 
najslabše ocenili 2. nalogo, in sicer s povprečno oceno 2,67. Kar je vseeno za skoraj 1 oceno 
višje od prejšnje povprečne ocene te naloge.  

 

Kontrolna skupina  

Pred izvedenimi učnimi urami v eksperimentalni skupini 

V kontrolni skupini so pred izvedenimi učnimi urami v eksperimentalni skupini najbolj 
pozitivno ocenili 4. nalogo. V povprečju so ji dodelili oceno 4,42 (se strinjam). Najbolj 
negativno pa prav tako kot v eksperimentalni skupini 2. nalogo. Povprečna ocena je 2,32 (se 
strinjam – raje bi bil bogat kot srečen).  

Deklice so najboljše ocenile 4. in 5. nalogo s povprečno oceno pri obeh 4,25. Najslabše pa 2. 
nalogo z oceno 2,5. Dečki so najboljše ocenili 4. nalogo z oceno 4,55. Najslabše pa enako kot 
deklice 2. nalogo s povprečno oceno 2.  

Po treh tednih oziroma po izvedenih učnih urah v eksperimentalni skupini 

V kontrolni skupini so po izvedenih učnih urah v eksperimentalni skupini najbolj pozitivno 
ocenili 4. nalogo, povprečna ocena je bila 4,17 (se strinjam). Najbolj negativno pa je bila znova 
ocenjena 2. naloga s povprečno oceno 3,11 (se ne morem odločiti).  

Deklice so tokrat najboljše ocenile le 4. nalogo s povprečno oceno 4,25. Najslabše pa ponovno 
2. nalogo z oceno 3,5. Dečki so ravno tako kot deklice, najbolje ocenili 4. nalogo s povprečno 
oceno 4,1. Najslabše pa 3. nalogo (strpnost) z 2,5.  
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2.4.2 Odgovori učencev na vprašanja odprtega tipa anketnega vprašalnika  

Kot sem že omenila, so imele vse trditve v anketnem vprašalniku neke vrste podvprašanje 
»Zakaj?«. S tem odprtim tipom odgovora sem jim omogočila razlago oziroma pojasnilo svoje 
izbire stališča Likertove lestvice posamezne trditve v anketnem vprašalniku. V nadaljevanju 
predstavljam dobesedne odgovore deklic/dečkov, razdeljene po posameznih trditvah. Izpisani 
so ločeno po skupinah in glede na čas reševanja vprašalnika, torej pred in po obravnavi del v 
eksperimentalni skupini. Med tem reševanjem je bilo tri tedne razlike.  

Posamezni odgovori se seveda nanašajo na njihovo izbiro stališča Likertove lestvice. Čeprav 
se sami po sebi včasih ne razumejo, brez da veš, na katero stališče se nanaša odgovor, nisem 
izpisovala poleg še vseh odgovorov vsakega učenca posebej. Tiste najbolj zanimive, ki se 
največkrat ponovijo ali iztopajo v kateri koli smeri, sem komentirala pri točki 2.5. Ugotovitve 
raziskave z razpravo.  

 

Eksperimentalna skupina - pred izvedenimi učnimi urami  

1. naloga (Če bi srečal/a brezdomca, ki bi me prosil za pomoč, bi mu pomagal/a.)  

Da bo dlje živel; ker moraš biti solidaren; ker ne vem točno, kakšen je; ker če bi bila sama 
brezdomka, bi bila vesela pomoči; ker je ves moker, lačen in prehlajen; ker bi bila potem 
ponosna nase; ker je brez doma; ker smrdi in je pijan; ker tudi on rabi dom; ker bi se mi 
zasmilil; ker bi brez hrane in vode umrl in mu želim pomagat; pomagal bi, da ne bi umrl 
od lakote; ker ga zebe in je brez doma; ker rabi pomoč; ker je slabši od mene, potrebuje 
pomoč; ker je v stiski. 

2. naloga (Ljudje, ki so zelo bogati, so zelo srečni.)  

Ker imajo vse; ker so lahko bogati; ker imajo lahko vse, kar si želijo; če si bogat, nimaš 
prijateljev; ker lahko pomagajo drugim; ker imajo veliko denarja in si lahko kupijo, kar 
želijo; ker so nekateri prijazni in nimajo prijateljev; ker sreča ni denar; ne vem; ker je 
lahko žalosten brez prijateljev ali pa je zelo srečen, ker ima denar; ker bi se hvalili z 
denarjem in potem ne bi imeli več prijateljev; srečni so, ker si lahko kupijo stvari; ker si 
lahko veliko privoščijo; nimajo prijateljev in so zelo pokvarjeni ljudje; srečen je, ker se 
važi; ker se hvalijo in zato nimajo prijateljev; ker imajo veliko denarja. 

3. naloga (Z veseljem počakam na počasnejše/slabše od mene.)  

Da ne zamudi; ker moraš biti strpen; počakam, da jih ne pustimo zadaj; nisem ravno 
prepričana, da bi počakala; ker se lahko izgubijo sami; da ne bojo hiteli; da jim pomagam 
biti boljši, da jim pomagam; ne strinjam se, ker te potem lahko prehitijo/premagajo; ne bi 
počakal – ker se mi ne da čakati; nočem, ker bi bil prvi; počakam, ker pač težje 
razmišljajo; ker so slabši. 

4. naloga (Rad/a delam v skupini, tako samo lahko hitrejši/boljši.)  

Ker si pomagamo; da naredimo hitrejše in bolj natančno; vsak nekaj zna; ker sodelujemo; 
ker se razumemo in si pomagamo; ker naredimo stvar hitreje; ker bomo boljše naredili; 
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ker vsak naredi svoj del naloge in si pomagamo; ker je več idej in je lahko več pravilnih; 
ker sem s skupino; če združimo moči, več vemo; ne, ker rad delam sam; ker pri tem 
uporabljamo skupne moči; da prej kaj opravimo. 

5. naloga (Hudo mi je, če/ko vidim nekoga, ki trpi.)  

Ker je bogi; ker mi je hudo; ker če se človek ne počuti v redu, mu je treba pomagati; ker 
nočem, da ljudje trpijo; ker vem, da ne more nič in ga boli; ker sigurno zelo trpi; ker mi 
je zelo hudo, če trpi; ker ga ne morem gledati; ker ne bi smel noben trpeti; ker si ta otrok 
ne zasluži trpljenja; ker potrebuje pomoč; zamislim se, kako bi bilo, če bi trpel jaz; hudo 
mi je, ker je udaril, drugi pa se ga izogibajo; ker mu nekaj ni prav in nima nikogar za 
potolažitev; ker je v stiski. 

 

Eksperimentalna skupina – po izvedenih učnih urah  

1. naloga (Če bi srečal/a brezdomca, ki bi me prosil za pomoč, bi mu pomagal/a.)  

Ker je brez doma; ker bi brez lakote umrl; ker tudi on rabi pomoč; ker nima doma; ker bi 
bila tudi jaz vesela pomoči; ker rabi nov dom; ker je grd; ker se mi smili; ker mu moramo 
pomagat; ne vem, če mi bi starši dovolili; ker ne vem, ali se dela da je brez doma ali ne; 
potem bi bila v srcu bolj srečna; ker ne bi vedela, če je res brezdomec; ja, ker je reven; da 
bi preživel. 

2. naloga (Ljudje, ki so zelo bogati, so zelo srečni.)  

Ker nimajo prijateljev; ker se potem s tem denarjem hvalijo in zato izgubijo prijatelje; ker 
zlato ni sreča; ker nimajo prijateljev; ker nimajo prijateljev; ker se važijo; ker so bogati, 
so srečni; ker so lahko brez prijateljev; jaz nisem srečna, ko sem bogata; imajo denar, s 
katerim si kupijo stvari in so zato srečni; mislim, da jim denar ne kupi sreče; nimajo 
prijateljev, ker se važijo; ja, ker imajo vse; ker nimajo prijateljev. 

3. naloga (Z veseljem počakam na počasnejše/slabše od mene.)  

Ne, ker se mi ne da čakati; ne, ker se potem začnem važiti, da sem bil prvi; ker bodo tudi 
oni postali hitrejši in boljši; ker delajo pač počasneje; ne bi čakala 1 uro; bi, ker sem 
strpna; bi, ker so počasni; da jim pomagam; moraš biti strpen; pomagam jim, da bojo tudi 
oni meni pomagali, ko bom počasnejša; ker te prehitijo in ti izgubiš; ker bi porabila ves 
čas za nič; ne vem, zakaj bi?; ja, ker sem prijazen; ne bi počakal, ker lahko zmagam; ja, 
ker pač ne morejo tako hitro. 

4. naloga (Rad/a delam v skupini, tako smo lahko hitrejši/boljši.)  

Ker rad delam sam; da hitreje opravimo nalogo; ker je v skupini več različnih idej in lažje 
zmagamo; nočem, ker se hitro začnemo kregati; ne, ker se včasih skregamo; ja, ker se 
zabavamo v skupini; ker bomo tako boljši; ker se začnemo kregat; ker lahko boljše 
naredimo; kregamo se; prepiramo se; ker se prepiramo in ne naredimo nič; ker se 
kregamo; ker naredimo boljše. 
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5. naloga (Hudo mi je, če/ko vidim nekoga, ki trpi.)  

Ker je poškodovan; ker si ne zasluži trpljenja; ker tudi ona ne bi smela trpeti; ker se ne 
počuti dobro; ker nočem trpeti; ker se postavim v kožo njega; ne vem – ker ne vem, zakaj 
trpi; postavim se v njegovo kožo; potrebuje pomoč; ker je nesrečen; ker je žalosten; ker se 
mi smili; ker nima doma; ker ga boli.  

 

Kontrolna skupina – pred izvedenimi učnimi urami v eksperimentalni skupini  

1. naloga (Če bi srečal/a brezdomca, ki bi me prosil za pomoč, bi mu pomagal/a.)  

Ker je brez doma; ker rad pomagam drugim; ker se mi smili; ker potrebuje pomoč; ne, ker 
ne vem, kdo je; ker me lahko ugrabi; odvisno kakšen brezdomec je; ker je v stiski; mogoče 
na ulici krade; rada pomagam; ker je reven, a prijazen; ker je brez denarja; ker je v stiski; 
ker se mi zdi umazan. 

2. naloga (Ljudje, ki so zelo bogati, so zelo srečni.)  

Ne vem, ker jih ne poznam; niso srečni, ker jim lopovi vdirajo v hišo in kradejo denar; ker 
lahko kupijo vse; ker si lahko veliko kupijo; ja, ker imajo vse, kar želijo; ja, ker imajo 
veliko denarja; ja, ker imajo vse; lahko da nimajo prijateljev; lahko si kupijo, kar hočejo; 
ker imajo preveč vsega; ne, ker imajo preveč denarja; RESNO ne vem :D; ker si lahko 
veliko kupijo.  

Razlaga učiteljice, ki je to nalogo ocenila s 3 (ne vem) – »Denar ne osreči, lahko pa so 
vseeno srečni ...«  

3. naloga (Z veseljem počakam na počasnejše/slabše od mene.)  

Nimam v navadi; ja, ker je moj prijatelj; ja, ker imajo prednost biti enkrat prvi tudi oni; 
ja, da ostanemo prijatelji; ja, ker se tako dokažeš, da si dobrega srca; da mu dam prednost; 
rada počakam druge; ja, ker so tudi oni enaki kot mi; ne, ker je dolgočasno.  

4. naloga (Rad/a delam v skupini, tako smo lahko hitrejši/boljši.)  

Ker smo lahko hitrejši; ker se bolj zabavamo; ker si lahko pomagamo in na koncu dobimo 
še boljšo oceno; ker se zabavamo in družimo; ker se zabavamo in še hitreje naredimo; ker 
smo skupaj bolj pametni; ker lahko skupaj odgovorimo; ker pomoč pride prav; ker si 
pomagamo in je zabavno. 

5. naloga (Hudo mi je, če/ko vidim nekoga, ki trpi.)  

Ker se mi zasmili; ker sem žalosten; ker lahko umre; ker mi je hudo; ker si kar 
predstavljam, kako bi bilo meni; ker trpi in mu hočem pomagat; ker kaj če bi se ti tako 
počutil; ne prenesem tega; ker bi se tudi jaz počutila slabo; ker se pstavim v njegovo kožo; 
ker je v stiski; ker smo solidarni do njega. 
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Kontrolna skupina – po treh tednih oziroma po izvedenih učnih urah v eksperimentalni 
skupini  

1. naloga (Če bi srečal/a brezdomca, ki bi me prosil za pomoč, bi mu pomagal/a.)  

Ker se mi smili; ker je prijazen; ne, ker bi jaz postal brezdomec; ne, ker ne vem, kdo je; 
nimajo doma; ker mi izgleda grd; ker je v stiski; lahko me ugrabi; rada pomagam; ker 
lahko umre; me lahko ugrabi; lahko da je bogat in se samo dela.  

2. naloga (Ljudje, ki so zelo bogati, so zelo srečni.)  

Ne, ker so velikokrat oropani; ne, ker imajo preveč; ja, ker si lahko kupijo igrače; ker 
lahko imajo vse; ker so važni in ostanejo sami; ker si lahko kupijo tisto, kar si želijo; niso 
srečni, ker so preveč bogati; ker lahko kupijo vse; imajo vse; lahko da nima žene in otrok. 

3. naloga (Z veseljem počakam na počasnejše/slabše od mene.)  

Ni v moji navadi; ja, da se lahko s kom družim; ne, da sem lahko hitrejši; ja, da jim dam 
prednost; ker sem dobrega srca; rada počakam ostale; lahko da me izzivajo, ker so tako 
počasni. 

4. naloga (Rad/a delam v skupini, tako smo lahko hitrejši/boljši.)  

Ker je bolj zabavno; ja, ker skupaj ugotovimo odgovor; ker lahko več izvemo skupaj; ker 
si lahko pomagamo; ker hitrejše delamo; ker smo skupaj bolj pametni; ker si porazdelimo 
delo in smo hitri; ker smo hitrejši; naredimo hitreje in še na koncu dobimo dobro oceno; 
ker tako postanemo prijatelji; včasih kdo ukazuje in se dela pametnega, ampak nič ne zna. 

5. naloga (Hudo mi je, če/ko vidim nekoga, ki trpi.)  

Ker se mi smili; ker mi je hudo; kaj če bi se jaz slabo počutil?; ker se počutim enako kot 
on; ker je v stiski; vprašam ga, kaj je narobe; ko nekdo trpi, se počutim slabo; mi je težko; 
ker je žalostno; ker si predstavljam, kako bi se jaz počutila na njenem mestu; ne vem, ker 
včasih mu je prav, včasih pa ne.  

 

2.4.3 Rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa  

Za lažje razumevanje preglednic in interpretacij rezultatov Mann-Whitneyevega preizkusa 
podajam slovarček simbolov/oznak, ki se pojavljajo v nadaljevanju.  

R = srednji rang 

M = aritmetična sredina 

Rang = razpon rezultatov 

a = SIG = stopnja tveganja  
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2.4.3.1 Razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino pred izvedenimi učnimi urami 
in po njih  

Tabela 2 Stopnja vrednotnih presoj učencev eksperimentalne in kontrolne skupine pred 
izvedenimi učnimi urami v eksperimentalni skupini 

  Skupina Število Srednji rang Seštevek rangov 

Vrednote 
skupaj 

eksperimentalna 19 21.47 408.00 

kontrolna 19 17.53 333.00 

skupaj 38     

 

 

Tabela 3 Vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa na vprašalniku pred izvedenimi učnimi 
urami v eksperimentalni skupini 

  
Vrednote 
skupaj 

Mann-Whitney U 143.000 

Wilcoxon W 333.000 

Z -1.105 

Asymp. Sig. (2-tailed) .269 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .284b 

a. Grouping Variable: razred 

b. Not corrected for ties. 

Interpretacija rezultatov  

Vrednost Mann-Whitneyevega U preizkusa ni pokazala statistično pomembnih razlik med 
eksperimentalno in kontrolno skupino v stopnji vrednotnih presoj dečkov/deklic pred 
izvedenimi učnimi urami v eksperimentalni skupini (U = 143,000; a = 0,269). Za vzorec pa 
lahko rečemo, da je bilo stanje stališč do izbranih vrednot dečkov/deklic eksperimentalne 
skupine (R = 21,47) nekoliko bolj pozitivno od stanja dečkov/deklic kontrole skupine (R = 
17,53).  
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Tabela 4 Stopnja vrednotnih presoj dečkov/deklic eksperimentalne in kontrolne skupine po 
izvedenih učnih urah v eksperimentalni skupini 

  Skupina Število Srednji rang Seštevek rangov 

Vrednote skupaj eksperimentalna 17 19.53 332.00 

kontrolna 18 16.56 298.00 

skupaj 35     

 

Tabela 5 Vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa na vprašalniku po izvedenih učnih urah v 
eksperimentalni skupini 

  Vrednote skupaj 

Mann-Whitney U 127.000 

Wilcoxon W 298.000 

Z -.863 

Asymp. Sig. (2-tailed) .388 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .405b 

a. Grouping Variable: razred 

b. Not corrected for ties. 

 

Interpretacija rezultatov  

Vrednost Mann-Whitneyevega U preizkusa ni pokazala statistično pomembnih razlik med 
eksperimentalno in kontrolno skupino v stanju stališč do izbranih vrednot dečkov/deklic po 
izvedenih učnih urah v eksperimentalni skupini (U = 127,000; a = 0,388). Za vzorec pa lahko 
rečemo, da je bilo stanje stališč do izbranih vrednot dečkov/deklic eksperimentalne skupine (R 
= 19,53) še vedno nekoliko pozitivnejše od stanja dečkov/deklic kontrole skupine (R = 16,56).  
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2.4.3.2 Razlike med dečki in deklicami obeh skupin pred začetkom raziskave 

Tabela 6 Stopnja vrednotnih presoj dečkov/deklic eksperimentalne in kontrolne skupine pred 
izvedenimi učnimi urami v eksperimentalni skupini – glede na spol 

  Spol Število Srednji rang Seštevek rangov 

Vrednote skupaj ženski 17 22.74 386.50 

moški 21 16.88 354.50 

skupaj 38     

 

 

Tabela 7 Vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa v obeh skupinah na vprašalniku pred 
izvedenimi učnimi urami v eksperimentalni skupini – glede na spol 

  Vrednote skupaj 

Mann-Whitney U 123.500 

Wilcoxon W 354.500 

Z -1.630 

Asymp. Sig. (2-tailed) .103 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .107b 

a. Grouping Variable: spol 

b. Not corrected for ties. 
 

 

Interpretacija rezultatov  

Vrednost Mann-Whitneyevega U preizkusa ni pokazala statistično pomembnih razlik med 
ženskim in moškim spolom v stanju stališč do izbranih vrednot (U = 123,500; a = 0,103). Za 
vzorec pa lahko rečemo, da je bilo stanje stališč do izbranih vrednot deklic (R = 22,74) nekoliko 
pozitivnejše od stanja stališč dečkov (R = 16,88).  
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2.4.4 Rezultati Wilcoxon preizkusa 

V nadaljevanju predstavljam razlike v stopnji naklonjenosti do izbranih vrednot pred in po 
izvedbi učnih ur v eksperimentalni skupini.  

 

2.4.4.1 Razlike znotraj eksperimentalne skupine 

Tabela 8 Aritmetične sredine rezultatov eksperimentalne skupine pred izvedbo učnih ur in po 
njej  

 

 
N Mean 

Std. 
Deviation Minimum Maximum 

Percentiles 

25th 
50th 
(Median) 75th 

Vrednote 
PRED 

19 19.5263 2.93198 15.00 25.00 18.0000 20.0000 21.0000 

Vrednote 
PO 

17 19.1765 3.98803 11.00 25.00 17.0000 19.0000 22.5000 

 

 

 

Tabela 9 Rezultati odgovorov eksperimentalne skupine pred izvedbo učnih ur in po njej  

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Vrednote PO - 
vrednote PRED 

Negative Ranks 8a 6.50 52.00 

Positive Ranks 6b 8.83 53.00 

Ties 3c     

Total 17     

a. vrednote PO < vrednote PRED   

b. vrednote PO > vrednote PRED   

c. vrednote PO = vrednote PRED   
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Tabela 10 Vrednost Wilcoxonovega preizkusa eksperimentalne skupine pred izvedbo učnih ur 
in po njej 

  Vrednote PO – vrednote PRED 

Z -.032b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .975 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
 

Interpretacija rezultatov  

Vrednost Wilcoxonovega preizkusa NI statistično pomembna (Z = - 0,032, a = 0,975). 
Povprečni oceni stanja vrednotnega presojanja eksperimentalne skupine pred izvedbo učnih ur 
in po njej se ne razlikujejo statistično pomemebno. Podatkov torej ne moremo posplošiti na 
osnovno množico. Učenci eksperimentalne skupine so pred izvedbo učnih ur imeli celo malo 
višjo povprečno oceno vrednotnega presojanja (M = 19.5263).  

 
2.4.4.2 Razlike znotraj kontrolne skupine 

Tabela 11 Aritmetične sredine rezultatov kontrolne skupine pred izvedbo učnih ur in po njej v 
eksperimentalni skupini 

 
   
 

  N Mean 
Std. 
Deviation Minimum Maximum 

Percentiles 

25th 
50th 
(Median) 75th 

Vrednote 
PRED 

19 18.2105 3.02910 11.00 22.00 17.0000 19.0000 20.0000 

Vrednote 
PO 

18 17.8333 3.76126 10.00 25.00 16.5000 19.0000 20.0000 
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Tabela 12 Rezultati odgovorov kontrolne skupine pred izvedbo učnih ur in po njej v 
eksperimentalni skupini 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Vrednote PO - 
vrednote PRED 

Negative Ranks 9a 8.22 74.00 

Positive Ranks 6b 7.67 46.00 

Ties 3c     

Total 18     

a. vrednote PO < vrednote PRED   

b. vrednote PO > vrednote PRED   

c. vrednote PO = vrednote PRED  

 

Tabela 13 Vrednost Wilcoxonovega preizkusa kontrolne skupine pred izvedbo učnih ur in po 
njej v eksperimentalni skupini 

 

  Vrednote PO – vrednote PRED 

Z -.799b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .424 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 

 

Interpretacija rezultatov  

Vrednost Wilcoxonovega preizkusa NI statistično pomembna (Z = - 0,799, a = 0,424). 
Povprečni oceni stanja vrednotnega presojanja kontrolne skupine pred izvedbo učnih ur in po 
njej v eksperimentalni skupini se ne razlikujeta statistično pomembno. Podatkov torej ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. Učenci kontrolne skupine so pred izvedbo učnih ur v 
eksperimentalni skupini imeli celo malo višjo povprečno oceno vrednotnega presojanja (M = 
18.2105).  
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2.4.5 Rezultati hierarhične razporeditve določenih vrednot 6. naloge  

Pri 6. nalogi anketnega vprašalnika so morali razvrstiti določene vrednote glede na 
pomembnost. Navodilo se glasi:  

Razvrstite spodnje vrednote glede na pomembnost od 1 do 5.  

1 = najbolj pomembno, 5 = najmanj pomembno 

Na izbiro so: prijateljstvo, bogastvo, solidarnost, strpnost, sreča.  

 

2.4.5.1 Razporeditev učencev obeh skupin pred začetkom raziskave 

Tabela 14 Frekvenčna tabela rezultatov vseh vrednot dečkov/deklic obeh skupin pred začetkom 
raziskave 

  Hprijateljstvo Hbogastvo Hsolidarnost Hstrpnost Hsreča 

N Valid 38 38 38 38 38 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.6842 4.2368 2.6842 3.7368 2.6579 

Mode 1.00 5.00 3.00 4.00 3.00 

Std.Deviation 1.01623 1.30351 1.09311 .97770 1.12169 

Sum 64.00 161.00 102.00 142.00 101.00 

 

Interpretacija rezultatov  

V povprečju je, med vsemi učenci pred izvedbo učnih ur v eksperimentalni skupini, kot prva 
vrednota v hierarhiji bilo izbrano prijateljstvo (M = 1,6842). Na drugem mestu je sreča (M = 
2,6579). Prav tako se je na drugem mestu velikokrat znašla solidarnost (M = 2,6842). Tretje 
mesto hierarhije vrednot največkrat zaseda strpnost (M = 3,7368). Kot zadnje, najmanj 
pomembno, pa učenci postavljajo v hierarhijo bogastvo (M = 4, 368).  

Razlika v spolih pri hierarhiji določenih vrednot učencev obeh skupin pred začetkom raziskave 
ni velika. Deklice in dečki se razlikujejo le pri vrstnem redu sreče in solidarnosti. Deklice 
postavljajo solidarnost (M = 2,4118) malenkost pred srečo (M = 2,5294), dečki pa obratno 
(sreča je M = 2,7619; solidarnost pa M = 2,9048).  
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2.4.5.2 Razporeditev učencev eksperimentalne skupine pred izvedbo učnih ur 
 

Glede na to, da sem v eksperimentalni skupini obravnavala 3 književna dela, me je zanimalo, 
če je v času (pred/po) prišlo do kakšnih razlik v preoblikovanju hierarhije vrednot učencev 
eksperimentalne skupine.  

 

Tabela 15 Frekvenčna tabela rezultatov vseh vrednot dečkov/deklic eksperimentalne skupine 
pred izvedenimi učnimi urami 

  Hprijateljstvo Hbogastvo Hsolidarnost Hstrpnost Hsreča 

N Valid 19 19 19 19 19 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.6842 4.2105 2.5263 3.4737 3.1053 

Median 1.0000 5.0000 2.0000 4.0000 3.0000 

Mode 1.00 5.00 2.00 4.00 3.00 

Std.Deviation 1.15723 1.39758 1.17229 .96427 1.04853 

Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Sum 32.00 80.00 48.00 66.00 59.00 

 

Interpretacija rezultatov  

Učenci eksperimentalne skupine so pred izvedenimi učnimi urami največkrat na prvo mesto v 
hierarhiji postavljali prijateljstvo (s povprečno oceno M = 1,6842). Kot drugo vrednoto po 
pomembnosti so s povprečno oceno M = 2,5263 izbrali solidarnost. Tretje mesto si delita 
strpnost in sreča. Vseeno je bila sreča malenkost večkrat izbrana kot tretja (M = 3,1053). 
Povprečna ocena izbire strpnosti je M = 3,4737. Kot zadnje, najmanj pomembno, pa je bilo 
največkrat izbrano bogastvo z M = 4,2105.  
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2.4.5.3 Razporeditev učencev eksperimentalne skupine po izvedbi učnih ur 
 

Tabela 16 Frekvenčna tabela rezultatov vseh vrednot dečkov/deklic eksperimentalne skupine 
po izvedenih učnih urah 

  Hprijateljstvo Hbogastvo Hsolidarnost Hstrpnost Hsreča 

N Valid 17 17 17 17 17 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2.1765 4.7647 2.8824 3.1176 2.0588 

Median 1.0000 5.0000 3.0000 3.0000 2.0000 

Mode 1.00 5.00 3.00 3.00 2.00 

Std.Deviation 1.46779 .97014 .85749 .78121 1.08804 

Minimum 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 

Maximum 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 

Sum 37.00 81.00 49.00 53.00 35.00 

 

Interpretacija rezultatov  

Razlika v hierarhiji vrednot dečkov/deklic eksperimentalne skupine pred obravnavo izbranih 
književnih del in po njej je sledeča: bogastvo in strpnost še vedno zasedata zadnji dve mesti, 
medtem ko se je vrstni red vrednot na prvih treh mestih spremenil. Sreča je namreč prišla na 
prvo mesto in s tem premaknila prijateljstvo in solidarnost za eno mesto nižje, kot sta bili pred 
obravnavo del.  

Po izvedbi učnih ur v eksperimentalni skupini so torej učenci tega oddelka v povprečju 
razporedili določene vrednote v naslednji vrstni red: kot najpomembnejšo so največkrat izbrali 
srečo M = 2,0588. Na drugem mestu je prijateljstvo z M = 2,1765. Kot tretja najpomembnejša 
vrednota je bila največkrat izbrana solidarnost M = 2,8824. Strpnost je največkrat zasedala 
tretje mesto z M = 3,1176. Prepričljivo so na zadnje mesto postavljali bogatsvo z M = 4,7647.  
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2.4.5.4 Razporeditev učencev eksperimentalne skupine po spolu 

Tabela 17 Frekvenčna tabela rezultatov vseh vrednot deklet eksperimentalne skupine pred 
izvedenimi učnimi urami 

  Hprijateljstvo Hbogastvo Hsolidarnost Hstrpnost Hsreča 

N Valid 9 9 9 9 9 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2.2222 4.3333 2.1111 3.7778 2.5556 

Median 2.0000 5.0000 2.0000 4.0000 3.0000 

Mode 1.00 5.00 1.00a 4.00 3.00 

Std.Deviation 1.48137 1.32288 1.05409 .83333 1.01379 

Minimum 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 

Maximum 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 

Sum 20.00 39.00 19.00 34.00 23.00 

 

Tabela 18 Frekvenčna tabela rezultatov vseh vrednot dečkov eksperimentalne skupine pred 
izvedenimi učnimi urami 

  Hprijateljstvo Hbogastvo Hsolidarnost Hstrpnost Hsreča 

N Valid 10 10 10 10 10 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.2000 4.1000 2.9000 3.2000 3.6000 

Median 1.0000 5.0000 2.5000 3.5000 4.0000 

Mode 1.00 5.00 2.00 4.00 4.00 

Std.Deviation .42164 1.52388 1.19722 1.03280 .84327 

Minimum 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 

Maximum 2.00 5.00 5.00 4.00 5.00 

Sum 12.00 41.00 29.00 32.00 36.00 
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Tabela 19 Frekvenčna tabela rezultatov vseh vrednot deklet eksperimentalne skupine po 
izvedenih učnih urah 

  Hprijateljstvo Hbogastvo Hsolidarnost Hstrpnost Hsreča 

N Valid 8 8 8 8 8 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2.3750 4.5000 2.7500 3.3750 2.0000 

Median 2.0000 5.0000 3.0000 4.0000 2.0000 

Mode 1.00 5.00 3.00 4.00 1.00a 

Std.Deviation 1.50594 1.41421 .88641 .91613 1.06904 

Minimum 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 

Maximum 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 

Sum 19.00 36.00 22.00 27.00 16.00 

 

Tabela 20 Frekvenčna tabela rezultatov vseh vrednot dečkov eksperimentalne skupine po 
izvedenih učnih urah 

  Hprijateljstvo Hbogastvo Hsolidarnost Hstrpnost Hsreča 

N Valid 9 9 9 9 9 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2.0000 5.0000 3.0000 2.8889 2.1111 

Median 1.0000 5.0000 3.0000 3.0000 2.0000 

Mode 1.00 5.00 2.00a 3.00 2.00 

Std.Deviation 1.50000 .00000 .86603 .60093 1.16667 

Minimum 1.00 5.00 2.00 2.00 1.00 

Maximum 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 

Sum 18.00 45.00 27.00 26.00 19.00 
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Interpretacija rezultatov  

Predstavljam razlike v hierarhiji vrednot učencev eksperimentalne skupine pred obravnavo 
književnih del in po njej glede na spol.  

Tako dečki kot deklice so pred učnimi urami književnosti in po njih največkrat postavili na 
zadnje, najmanj pomembno, mesto v njihovi hierarhiji vrednot – bogastvo.  

Pred začetkom učnih ur so deklice na prvi dve mesti uvrščala solidarnost (M = 2,1111) in 
prijateljstvo (M = 2,2222). Dečki pa ravno obratno. Na prvo mesto so postavili prijateljstvo (M 
= 1,2000) na drugo pa solidarnost (M = 2, 900). Tudi naslednji dve mesti v hierarhiji vrednot 
sta se glede na spol razlikovali v vrstnem redu. Pri deklicah je naprej sreča (M = 2,5556) in 
potem strpnost (M = 3,7778). Pri dečkih pa, kot že rečeno, ravno obratno. Najprej strpnost (M 
= 3,2000) in nato sreča (M = 2,6000).  

Po učnih urah književnosti se je stanje hierarije določenih vrednot glede na spol v 
eksperimentalni skupini spremenilo minimalno. Bogastvo je še vedno na zadnjem mestu pri 
obeh spolih. Pri deklicah je M = 4,5000, pri dečkih pa M = 5,0000. Vrednote na prvih štirih 
mestih se glede na spol razlikujejo podobno kot na začetku. Tisti dve, ki sta pri deklicah na 
vrhu, sta tudi pri dečkih, vendar le v obratnem vrstnem redu. Ravno tako naslednji dve. Pri 
deklicah je torej na prvem mestu sreča z M = 2,0000 in na drugem prijateljstvo z M = 2,3750. 
Pri dečkih je ravno obratno. Prijateljstvo dajejo na prvo mesto z M = 2,0000, srečo pa na drugo 
z M = 2,1111. Na tretjem mestu je pri dečkih strpnost (M = 2,8889) in na četrtem solidarnost 
(M = 3,0000). Pri deklicah pa obratno. Najprej se uvršča solidarnost (M = 2,7500) in nato 
strpnost (M = 3,3750).  

Naj poudarim, da so razlike res minimalne. Veliko vrednot ima podobne povprečne ocene. 
Izrazito prevladujoče mesto ima bogastvo, ki vedno zaseda zadnje mesto v hierarhiji ponujenih 
vrednot. Na prvih mestih pa se največkrat in pri obeh spolih pojavlja prijateljstvo.  
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2.4.6 Povezave naklonjenosti do izbranih vrednot med posamezno učiteljico in učenci 
njenega oddelka  

 

Tabela 21 Aritmetične sredine rezultatov Likertove lestvice učiteljic in njunih učencev  

 

 

Trditve 

Aritmetične sredine ocen  

EKS. PRED KON. PRED 

M Ž VSI Učiteljica M Ž VSI Učiteljica 

1. nal 4,2 4,44 4,32 5 4,09 3,38 3,79 5 

2. nal 1,9 3 2,42 5 2 2,5 2,32 3 

3. nal 3 4,22 3,58 5 2,64 3,88 3,16 5 

4. nal 4,5 4,89 4,68 5 4,55 4,25 4,42 4 

5. nal 4,6 4,44 4,53 5 4,09 4,25 4,16 5 

SKUPAJ 18, 2 20, 99 19, 53 25 17, 34 18, 26 17, 85 22 

 

Hierarhija učiteljice – eksperimentalna skupina: 

solidarnost, strpnost, prijateljstvo, sreča in bogastvo.  

Povprečna hierarhija vrednot učencev eksperimentalne skupine pred obravnavo del:  

prijateljstvo, solidarnost, sreča, strpnost in bogastvo.  

 

Hierarhiija učiteljice – kontrolna skupina: 

prijateljstvo, sreča, strpnost, solidarnost in bogastvo.  

Povprečna hierarhija vrednot učencev kontrolne skupine:  

prijateljstvo, sreča, solidarnost, strpnost in bogastvo.  

 

Interpretacija rezultatov  

Učiteljica eksperimentalne skupine je imela višjo stopnjo pozitivne naravnanosti (M = 25) do 
izbranih vrednot kot učiteljica kontrolne skupine (M = 22). Tudi učenci eksperimentalne 
skupine so imeli pri vseh trditvah v povprečju višje ocene kot učenci kontrolne skupine. 

Učiteljica ekperimentalne skupine je na vse trditve/vprašanja Likertove lestvice odgovorila z 
najvišjo oceno. Učiteljica kontrolne skupine pa nekoliko nižje vrednoti 4. nalogo –
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sodelovalnost in 2. nalogo – bogastvo/srečo. Druga naloga je povprečno najnižje ocenjena tudi 
pri učencih v obeh skupinah.  

V obeh razredih imajo deklice (M = 20,99 – eksperimentalna skupina; M = 18,26 – kontrolna 
skupina) v povprečju višje ocene kot dečki (M = 18,2 – eksperimentalna skupina; M = 17,34 – 
kontrolna skupina). Te so bližje povprečnim skupnim ocenam njihovih učiteljic.  

Učiteljica eksperimentalne skupine ima za 3 točke višjo skupno oceno od učiteljica kontrolne 
skupine. Podobno je s skupno povprečno oceno skupin: eksperimentalna skupina ima za skoraj 
2 točki višjo skupno oceno (M = 19,53) od kontrolne skupine (M = 17,85).  

Pri hierarhiji vrednot 6. naloge ni opaznih povezav in podobnosti med učiteljicama ter njunimi 
učenci. Podobnost med učiteljicama pri hierarhiji je le ta, da sta obe dali bogastvo na zadnje 
mesto.  

 

2.4.7 Analiza potekov učnih ur književnosti v eksperimentalni skupini 

Izbira in način posredovanja književnih besedil, ki jih učitelji na razredni stopnji predajajo 
učencem, sta lahko zelo pomembna. Menim, da se pri številnih književnih delih lahko iz vsebin 
izpelje moralne nauke, izpostavi besede, občutke, ki se dotaknejo otrok tako ali drugače. Z 
učnimi urami, ki jih bom opisala v nadaljevanju, sem dečkom/deklicam eksperimentalne 
skupine želela približati izbrane vrednote: empatija, solidarnost, strpnost.  

Izbrala sem si svojo domačo osnovno šolo. Vesela sem, da se je učiteljica, ki mi je bila že v 
otroštvu ljuba, odzvala na mojo prošnjo za sodelovanje. Menim, da s svojo pozitivno in 
pomirjajočo energijo dobro vpliva na učence v razredu. Tudi mene je zelo lepo sprejela in prav 
tako menim, da so se tudi učenci dobro odzvali name. Na koncu našega druženja so mi celo 
podarili eno sliko v spomin.  

V oddelku eksperimentalne skupine je bilo 19 učencev. Od tega 10 dečkov in 9 deklic. V 
razredu je bil en deček Rom. Ostalih posebnosti pa ni bilo. Učenci so bili na splošno izredno 
odzivni, učne ure so spremljali z zanimanjem. Verjetno je eden od razlogov za to tudi to, da je 
vsak nov učitelj, ki pride v razred, neke vrste popestritev, ki je učencem, sploh ob koncu 
šolskega leta, dobrodošla.  

Pri prvi in drugi obravnavi so bili prisotni vsi učenci. Učiteljica je moje ure spremljala v ozadju, 
ni se vmešavala v moje delo. Učne priprave sem ji predhodno poslala v pregled, vendar ni 
podala večjih popravkov. Pri obravnavi zadnjega književnega dela sta manjkala 2 učenca: 
romski deček iz neznanih razlogov in ena deklica, ki je zbolela. Na našem drugem srečanju, 
učni uri o Srečnem kraljeviču, ni bila prisotna njihova učiteljica, saj je odšla na izlet z enim 
drugim razredom, ker je nadomeščala njihovo nosečo učiteljico. Ta je tisti dan bila z nami.  
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2.4.7.1 Prva učna (blok) ura – Deklica z vžigalicami 

Analiza te učne ure se navezuje na prilogo 2: Učna priprava (blok) ure – Deklica z vžigalicami.  

Ocenjujem, da mi je uvodna motivacija pri tej učni uri dobro uspela. Od učencev sem namreč 
dobila pričakovane odgovore, na katere sem se lahko navezovala v nadaljevanju. »Kaj vi 
najraje počnete na silvestrski večer?« je bilo moje vprašanje učencem po kratki vizualizaciji 
tipičnega silvestrskega večera. Pri njihovem podajanju odgovorov na to vprašanje smo razrešili 
način komunikacije, ki sem ga pričakovala takrat in tudi v prihodnjih učnih urah. Ob podanem 
vprašanju so namreč skoraj en čez drugega odgovarjali. Razlagali so o družinskih običajih: 
veliko hrane, gledanje filmov, otroška penina, smučanje. Še posebno navdušeni so bili nad tem, 
da lahko na tisti večer ostanejo zelo dolgo pokonci. Vse našteto sem lahko povezala s tem, da 
je enkrat ena deklica ta večer preživljala čisto drugače.  

Ko sem jim povedala naslov in pokazala knjigo, jo je nekaj učencev že poznalo. Pozneje mi je 
njihova učiteljica povedala, da učenci tega razreda, vsaj v večini, zelo radi in tudi veliko berejo. 
Ko sem jih vprašala po avtorju, ga je kar nekaj otrok že poznalo. Tudi kar sami so začeli 
naštevati še druga avtorjeva dela, ki jih poznajo (Grdi raček, Mala morska deklica ...). 

Po prebranem besedilu in kazanju ilustracij so imeli kratek premor za razmislek. Potem sem 
jih povprašala o mnenju. Že tu sta se vzpostavila dva tabora. Enim se je zdela zgodba lepa, 
drugim ne. Tisti, ki so menili, da je zgodba žalostna in grozna, so se zgražali nad ostalimi, ki 
niso dojeli besedila na tak način.  

Razlaga neznanih besed je potekala po pričakovanju. Besed, ki sem jih pripravila, res niso 
poznali. Še najbližje so bili pri »novčiču«, saj so predvidevali, da je to neka vrsta denarja. 
Verjetno so to sklepali iz konteksta besedila.  

Z igro 4 v vrsto sem preverila razumevanje odlomka. Ocenjujem, da je bila igra uspešno 
sprejeta, saj jih je tekmovalnost malo spodbudila k temu, da so se še bolj potrudili. Na večino 
vprašanj so znali odgovoriti. Igro smo nekoliko prekinili le pri dveh vprašanjih. Pri razlagi 
utrinka sem opazila, da težko zares razumejo, kaj je duša. Verjetno je pojem še preveč 
abstrakten za njihovo razvojno obdobje. Po eni strani se mi zdi sam koncept duše izredno 
krščanska ideja, pa vendar menim, da ima vsak človek neko nefizično bistvo sebe, kar pa je 
kompleksna tema tudi za marsikaterega odraslega. Tudi na zadnje vprašanje »Kaj se je zgodilo 
z deklico na koncu?« so imeli več odgovorov. Za nekatere je konec zgodbe to, da je deklica na 
koncu pač umrla. Drugi pa so menili, da je na koncu deklica srečna z babico. Z dilemo tega 
zadnjega vprašanja smo končali to dejavnost in istočasno začeli naslednjo.  

Sinteza besedila se je razvila v izredno zanimiv pogovor z učenci o celotni zgodbi in njihovem 
dojemanju le-te. Na koncu smo le prišli do tega, da tak konec, kjer deklica umre, ne more biti 
srečen konec. Ne glede na to, na kakšen način je predstavljen. Pri pogovoru o brezdomcih sem 
opazila veliko stereotipnih, celo nestrpnih izjav, več kot očitno naučenih od staršev. Na primer: 
»Brezdomci živijo na ulici, ker so leni. Lahko bi kaj delali. Če jim daš denar, ga zapravijo za 
pijačo.« Ker so ti učenci doma v okolišu, kjer brezdomcev praktično ne morejo srečati, so take 
predpostavke morali od nekoga slišati. 
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Pri vprašanju o pomoči znotraj družine pa so učenci kar tekmovali, kdo bo naštel več dobrih 
del, ki jih opravlja doma. Dobila sem občutek, da se želijo s tem le pokazati/dokazati. Menim, 
da tako obnašanje velikokrat povzroča beseda »priden«. Otroci niti ne razumejo, zakaj je dobro, 
da neko stvar naredijo/pomagajo. Starši in tudi marsikateri učitelji jih namreč na nek način 
nagrajujejo s tem, da jim rečejo »Priden si«. Kaj pa to sploh pomeni? Priden si, ker me ubogaš? 
S tem ne dobivajo občutka, zakaj je pomembno, da naredijo nekaj na tak način, le še bolj se 
razvija sebična pomoč drugim – pomagam, ker bom pohvaljen. Menim, da bi bilo za njihovo 
razumevanje in oblikovanje občutkov »pravega, dobrega« bolj smiselno jim stvari razlagati, 
sploh v starostnem obdobju, ko se pri njih razvijajo vrednote.  

Že nekaj let delam v podjetju, kjer se ukvarjamo z animacijo, promocijo, organizacijo 
dogodkov ... V službi sem se naučila marsikatere zanimivosti, med drugim znam žonglirati z 
žogicami. Pogovor o »poklicih«, ki jih lahko danes vidimo na ulici, sem zato lahko popestrila 
s svojo žonglersko točko. Učenci in tudi učiteljica so bili, pričakovano, navdušeni.  

Prek te učne ure sem med drugim želela v učencih vzbuditi občutek empatije. Tudi navodilo 
zadnje naloge je bilo zasnovano tako, da bi se lahko še bolj vživeli v samo dogajanje zgodbe. 
Vesela sem, da sem pri prebiranju njihovih nadaljevanj dobila pričakovane razplete. Večina 
učencev je namreč opisala, kako bi deklici pomagali.  

Domačo nalogo so vzeli zelo resno. Ko sem prišla na šolo naslednji teden, mi je celo njihova 
učiteljica podaljšanega bivanja povedala, da so učenci izredno motivirani za vsa »dobra dela«, 
da jih lahko potem zabeležijo v preglednico. Nad projektom so menda navdušili še nekaj 
učencev drugih oddelkov. Če je vsaj en otrok v tistem tednu stremel k boljšemu obnašanju, 
pomoči drugim itn., lahko pomirjeno trdim, da je bil moj namen naloge dosežen.  

V kontekst vžigalic/ognja sem za končno popestritev učne ure pripravila še en trik, ki sem se 
ga naučila v službi. Poskus z gorečo roko je bil pravi hit.  

 

2.4.7.2 Druga učna (blok) ura – Srečni kraljevič 

Analiza te učne ure se navezuje na prilogo 3: Učna priprava (blok) ure – Srečni kraljevič.  

Pri uvodni motivaciji smo se kar nekaj časa zadržali, saj učenci niso in niso prišli do prave 
besedne zveze, ki bi opisala pantomimo sošolca in hkrati pravi naslov knjige. Zgodbe učenci 
namreč niso poznali, kar je bilo za naslednjo načrtovano dejavnost sicer dobro. Spraševala sem 
jih, kakšen bi lahko bil razlog, da je nek kraljevič srečen. Večina odgovorov je bila povezanih 
z denarjem, bogastvom, statusom. »Srečen je, ker ima veliko denarja, ker ima zlato, ker je 
kraljevič ...« 

Branje celotnega besedila mi je vzelo veliko časa. Zdaj menim, da bi bilo bolje, če bi si izbrala 
krajšo in manj zahtevno delo. Učenci so namreč vmes že začeli izgubljati zanimanje za zgodbo, 
čeprav so branje popestrili ogledi ilustracij. Žal mi je, da nisem uporabljala izvoda te pravljice 
iz leta 2005 (prevod David Tasič), saj menim, da bi bile ilustracije Andrea Petrlika Huseinovića 
mogoče malo bolj atraktivne za tretješolce.  
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Naštevanja besed, ki jih niso razumeli, pa tudi kar ni bilo konec. Za lažje obravnavanje sem 
jim pripravila le en odlomek besedila, prek katerega se mi je zdelo, da bodo lahko razumeli 
bistvo sporočila celotne zgodbe. Pozitivno sem bila sicer presenečena nad njihovim 
prepoznavanjem zgodbe v zgodbi. Srečni kraljevič med drugim pomaga tudi deklici z 
vžigalicami, kar so učenci z navdušenjem opazili in pozdravili.  

Preverjanje razumevanja besedila ni potekalo gladko. Vprašanja pri igri Zaklad so se namreč 
nanašala na celotno zgodbo, ne samo na podani odlomek, ki so ga malo prej še enkrat sami 
lahko prebrali. Kot sem omenila že na začetku, sem pri prvem branju zgodbe že dobila občutek, 
da težko sledijo vsemu. Prek igre smo zato bolj kot tekmovalno preverjali njihov spomin ter 
skupaj obnavljali celotno zgodbo.  

Pri tej učni uri ni bila prisotna njihova učiteljica. To je izredno vplivalo predvsem na obnašanje 
učenca Roma. Ker je bilo besedilo zahtevno in igra ni gladko tekla, je izkoristil vsako priložnost 
za še dodatno odvračanje pozornosti vseh. Ko so na koncu, kot razred, vseeno zmagali v igri 
Zaklad in osvojili skrinjo z zakladom (čokoladnimi zlatniki), sem se odločila, da si ga on ne 
zasluži. Menim namreč, da bi s tem, ko bi ga nagradila kot vse ostale, dala vsem vedeti, da je 
tako obnašanje, kot ga je med igro pokazal on, sprejemljivo. Odločitev sem seveda jasno in 
glasno razložila vsem.  

Ko sem se vrnila na šolo čez en teden, mi je prišla učiteljica, ki je tisti dan nadomeščala njihovo, 
prišla povedat, kaj se je zgodilo, ko sem zapustila razred. Enemu dečku iz razreda se je Rom 
zasmilil, ker ni dobil zlatnika, zato mu je dal svojega. Ko sem ga čez en teden vprašala, zakaj 
je to naredil, mi je izredno zrelo razložil, da ima on doma veliko igrač in čokolad, da mu ta 
zlatnik nič ne pomeni in da je vesel, če je zaradi tega njegov sošolec boljše volje. Ta sicer 
nepričakovani zaplet z zlatniki je tako dobil pozitiven končni epilog.  

Ocenujem, da sem dobro zastavila vprašanja za sintezo besedila. Pri odgovarjanju nanje se je 
namreč znova razvila zanimiva razprava, ki so jo učenci peljali tudi malo v svojo smer. Ker je 
pogovor med njimi potekal kulturno, sem pustila, da so se nekaj časa sami pogovarjali. 
Zanimivo mi je bilo dejstvo, kako dojemajo en drugega, kako na nek način že razumejo 
socialne statuse in kakšni stereotipi se jim pri vsem tem pojavljajo. V nekem trenutku so se 
začeli pogovarjati, kdo med njimi lahko reče, da je bogat in kdo reven. Večina otrok je pri 
besedi reven pogledala Roma, ki ni deloval kakor koli pretresen zaradi tega. En deček pa očitno 
prihaja iz bolj premožne družine. Ko so se pogovarjali o bogastvu, so ga namreč sošolci/sošolke 
kar naravnost vprašali, kako je biti bogat. Dečku je celotna pozornost več kot očitno godila, 
ampak je vseeno zanikal, da bi bili kakor koli posebno bogati doma. Menim, da se je tu 
pokazala tipična/stereotipna slovenska lastnost. Ponižnost. Debato smo zaključili z zelo 
simpatičnimi odgovori otrok na mojo pobudo »Povej eno stvar, ki te osrečuje, pa se je ne da 
kupiti.« Nekaj se mi jih je še posebno vtisnilo v spomin: »Špageti moje mami. Ko smo cela 
družina doma. Ko pride prijateljica k meni. Objem moje babi.« 

Pri novi nalogi na koncu učne ure sem želela še enkrat preveriti njihovo razumevanje, kaj je 
kraljevič skozi zgodbo doživljal. Večina učencev je risala »pravilno«. Če je bil kraljevič 
narisan ves v zlatu, je imel žalosten obraz. Ko ni imel več vseh draguljev in podobno, pa so ga 
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risali s srečnim izrazom na obrazu. Za sprostitev in nasmejan konec učne ure smo se na koncu, 
kolikor nam je še ostalo časa, igrali igro Kočija. 

 

2.4.7.3 Tretja učna (blok) ura – Bobek in barčica 

Analiza te učne ure se navezuje na prilogo 3: Učna priprava (blok) ure – Bobek in barčica.  

Tokratno uvodno motivacijo sem začela z odlomkom besedila. S tem, ko so morali napisati 
lastno nadaljevanje, sem poskrbela, da so se že predhodno vživeli v vlogo glavnega lika in 
njegove občutke ob takih odločitvah. Ko so sami spisali svoje zaključke odlomka, so bili še 
bolj nestrpni, da sem jim začela prebirati, kako se je v zgodbi odločil Bobek. S tem trdim, da 
je motivacija uspela, saj sem vzbudila zanimanje otrok za zgodbo. Večina učencev bi sicer v 
nadaljevanju zgodbe miško sprejela na svoj čolniček. Aktualno vzporednico s to nalogo uvodne 
motivacije lahko potegnemo tudi z novo dobo filmov, ki prihajajo na naše zaslone. Tako 
imenovani interaktivni filmi gledalcem prepuščajo možnost izbire poteka zgodbe. Pri vseh 
večjih odločitvah v filmu se pojavi okno, kjer kot gledalec sam izbereš med možnimi 
nadaljevanji zgodbe.  

Po prebrani knjigi so učenci podali svoje mnenje o besedilu. Zgodba jim je bila všeč. Še 
posebno so bili navdušeni nad ilustracijami. Verjetno tudi zato, ker pri prejšnjih obravnavah 
niso bile tako slikovite. Večino pripravljenih razlag neznanih besed sem pravilno predvidevala. 
Besedilo je bilo primerno njihovi starosti. Mogoče še celo malo prelahko. Na pripravljena 
vprašanja za razumevanje besedila so namreč z lahkoto odgovarjali.  

Pri sintezi besedila sem opazila, da niso preveč prepričani, kaj točno pomeni beseda 
solidarnost. Največkrat jo enačijo s prijaznostjo. Ko smo začeli pogovor o prijateljih, 
prijateljstvu, pa so precej sramežljivo komentirali stvari. Pogledovali so en proti drugem, ko 
sem jih na primer vprašala, če so njihovi prijatelji popolni. Še najbolj so se razgovorili pri 
vprašanju »Jim hitro oprostite, če kaj narobe naredijo?« Nekateri so se prav samozavestno 
opredelili, da določene stvari niso dopustne in da v prijateljstvu ni prostora za sebičnost in 
malomarne napake. Menim, da se vidi, da so v starosti, ko si šele oblikujejo družbo in občutek, 
kateri ljudje jim odgovarjajo in kateri ne. Napake trenutnih prijateljev se jih namreč preveč ne 
dotaknejo, saj pravijo, da lahko hitro izberejo druge. Čeprav je analiza vprašalnikov pokazala, 
da jim je prijateljstvo izjemno pomembno, menim, da jim je pomembno predvsem to, da imajo 
prijatelje, vendar jih v tem obdobju še zelo hitro menjajo, ne čutijo še globoke medsebojne 
pripadnosti. Zanimivo mi je bilo, da so ravno tisti, ki so bili pri tem vprašanju najbolj glasni, 
pri naslednjem utihnili. »Vi nikoli nič narobe ne naredite?« Njihovi prejšnji komentarji so bili 
torej precej enostranski, česar so se tu zavedali.  

Čudno se jim je zdelo, ko sem jih začela spraševati, kako vedo, kaj je prav in kaj narobe. Češ, 
saj je logično. Ko pa smo debatirali malo globje o tej temi, so mi odgovarjali, da jim te stvari 
povejo odrasli.  

Čeprav so se strinjali, da je prav, da se sodeluje, da se tako lahko veliko več doseže itd., sem v 
nadaljevanju učne ure imela priložnost spoznati, da je bilo to strinjanje bolj teoretično. Na 
koncu učne ure so namreč morali ustvarjati po skupinah. Vsaka skupina naj bi pripravila kratko 
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uprizoritev tega, kar se je dogajalo potem, ko so Bobek in živali skupaj odpluli z barčico. 
Zapletlo se je že pri razdeljevanju v skupine. Takoj sem dobila občutek, ki mi ga je pozneje 
potrdila tudi njihova učiteljica: učenci tega razreda niso preveč vajeni dela v skupinah. Kar 
nekaj učencev je imelo težave že pri mojem oblikovanju skupin. Niso hoteli vsi sodelovati z 
vsemi. Še več težav pa je nastalo potem, ko sem jih dala možnost, da se sami dogovorijo, kdo 
bo igral kateri lik iz zgodbe. Namerno sem nisem preveč vtikala v nastalo situacijo, da sem 
opazovala deklice/dečke, kako bodo rešili zadevo. Kar nekaj časa so se le prerekali, a ker nam 
je že zmanjkovala časa, sem morala ukrepati in prekiniti nalogo. Žal mi je bilo, da smo naše 
druženje zaključili na tak način. Sodelovalnost je pozneje pri drugem reševanju anketnih 
vprašalnikov, pričakovano, dobila slabše ocene.  
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2.5 UGOTOVITVE RAZISKAVE Z RAZPRAVO 

Pri celotnem empiričnem delu sem se navezovala na vrednote: solidarnost, bogastvo/sreča, 
strpnost, prijateljstvo, sodelovalnost in zmožnost empatije.  

V nadaljevanju odgovarjam na predhodno zastavljena raziskovalna vprašanja. Odgovori so 
oblikovani na podlagi pridobljenih rezultatov anketnih vprašalnikov in izvedbe učnih ur 
književnosti v eksperimentalni skupini.  

 

RV1: Kakšno je stanje vrednotnih presoj učencev 3. razreda (glede izbranih vrednot) 
pred obravnavo del?  

Z analizo anketnih vprašalnikov ugotavljam, da je bilo stanje vrednotnih presoj učencev 3. 
razreda glede izbranih vrednot in pred obravnavo del v eksperimentalni skupini takšno, kot j 
enavedeno v nadaljevanju.  

Povprečne ocene obeh skupin kažejo, da je bila najbolj pozitivno ocenjena trditev, ki se je 
nanašala na sodelovalnost (M = 4,55). Sledi ji empatija (M = 4,34), nato solidarnost (M = 4,05) 
in strpnost z (M = 3,37). Na koncu pa je bogastvo (M = 2,37).  

V obeh skupinah so torej najbolj pozitivno odgovarjali na vprašanje, s katerim sem preverjala 
njihovo priljubljenost do sodelovanja z drugimi. Povprečje v eksperimentalni skupini je bilo 
M = 4,68, pri kontrolni pa M = 4,42. To pomeni, da je večina dečkov/deklic na trditev »Rad/a 
delam v skupini, tako smo lahko hitrejši/boljši« odgovorila s »Se strinjam oziroma se 
popolnoma strinjam«. Na podlagi tega trdim, da večina učencev teh dveh oddelkov rada 
sodeluje v skupinah.  

Naj omenim, da je bil ob vprašanjih/trditvah na anketnem vprašalniku še dodatek. Ko so se 
opredelili za en odgovor, so imeli še možnost razložitve, zakaj so se tako odločili. Pri analizi 
njihovih prostih odgovorov/pojasnjevanj vsake naloge pa sem prišla do zanimive ugotovitve. 
Večina učencev je sicer pozitivno naravnanih do sodelovanja z drugimi, vendar so nekajkrat v 
ozadju tudi njihovi lastni interesi. Nekaj odgovorov pravi, da sodelujejo z drugimi, ker imajo 
tudi oni od tega koristi (npr. ker lahko na ta način tudi oni dobijo boljšo oceno), ne pa le zato, 
ker bi res radi sodelovali z drugimi. Je pa res, da zdaj vidim, da bi bilo bolje, če bi nekoliko 
drugače oblikovala to trditev že na začetku. Že v trditvi jim namreč nakazujem, naj radi 
sodelujejo v skupinah, če želijo biti hitrejši/boljši.  

Pri drugi nalogi so se opredeljevali do trditve »Ljudje, ki so zelo bogati, so zelo srečni«. Ta 
naloga je bila v obeh skupinah ocenjena najslabše. V eksperimentalni skupini je bila povprečna 
ocena odgovora 2,42, v kontrolni pa 2,32. Ker je trditev zasnovana drugače kot ostale, so se 
tudi vrednotenja odgovorov pri tej nalogi ravno obrnila. To pomeni, da nizka povprečna ocena 
predstavlja odgovor »Se strinjam«. Večina dečkov/deklic se je torej strinjala: ljudje, ki so zelo 
bogati, so zelo srečni. Moja začetna predvidevanja glede te odločitve otrok so bila torej 
pravilna. Živimo v materialnem svetu, v katerem je vrednost sama po sebi lahko največja 
vrednota. Vseeno si vsega tega ne bi upala zagotovo trditi, saj sem opazila drugačne rezultate 
že pri 6. nalogi. Njihov povprečni odgovor druge naloge se namreč ne sklada s povprečno 
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začetno razvrstitvijo vrednot pri 6. nalogi. Pri povprečni hierarhiji, ki so jo učenci oblikovali 
na začetku našega druženja, je namreč bogastvo prepričljivo zasedalo zadnje mesto. Na prvo 
mesto pa se je uvrstilo prijateljstvo. Na drugo mesto so postavili srečo, potem solidarnost in 
prednazadnje strpnost.  

Kot zanimivost naj izpostavim najbolj pogosto razlago učencev obeh skupin glede tega, zakaj 
bogati niso vedno srečni. V veliki večini učenci menijo, da bogati ljudje nimajo prijateljev. 
Nekaj jih razlaga tudi dalje: »Nimajo prijateljev, ker se preveč važijo z denarjem.«  

 

RV2: Kakšno je stanje vrednotnih presoj učencev 3. razreda (glede izbranih vrednot) 
po obravnavi del (eksperimentalna skupina)?  

Razumem, da je oblikovanje vrednot pri človeku vseživljenjski proces, na katerega lahko 
vpliva veliko različnih stvari. Zato vem, da bi zelo težko trdila, da sem na vse morebitne 
spremembe pri učencih vplivala izključno jaz. V obdobju tistega meseca, ko sem prihajala v 
njihov razred, se je vsakemu posebej in vsem skupaj lahko zgodilo še marsikaj, kar je lahko 
prispevalo svoj delež k njihovim vrednotnim presojam pri drugem izpolnjevanju vprašalnika.  

Ko sem v eksperimentalni skupini izvedla učne ure književnosti, sem vsem znova razdelila 
enake vprašalnike. Njihove odgovore pred obravnavo del in po njej v eksperimentalni skupini 
sem preverjala tudi z Wilcoxonovim preizkusom. A ta ni pokazal statistično pomembnih razlik 
med odgovori pred obravnavo in po njej znotraj posameznih skupin. Podatkov, ki jih imam, 
torej ne morem posplošiti na osnovno množico. Za izbran vzorec pa vseeno podajam v 
nadaljevanju navedene ugotovitve.  

Stanje vrednotnih presoj učencev 3. razreda (glede izbranih vrednot) po obravnavi del v 
eksperimentalni skupini: povprečne ocene obeh skupin kažejo na to, da je bila najvišje ocenjena 
5. naloga. Ta je preverjala njihovo zmožnost empatije (M = 4,21). Predvidevam, da vsi niti 
natančno ne poznajo izraza »empatija«, a vseeno v povprečju kar dobro razumejo, kaj pomeni 
biti empatičen, kako to »narediš«. Nekaj razlag pri prostih odgovorih je namreč pojasnjevalo 
ravno to, kaj/na kakšen način empatični ljudje čutijo (npr. »postavim se v njegovo kožo; 
pomislim, kako bi bilo meni …«). 

Tudi po obravnavi del v eksperimentalni skupini je povprečno najnižjo oceno v obeh skupinah 
znova doseglo 2. vprašanje (M = 3,23). Zato podajam možnost, da je učence zavedlo tudi samo 
»ocenjevanje« pri tej nalogi. Če so želeli, da se »strinjajo z mano«, ker bi bilo to najbolj 
»pravilno«, so se lahko ušteli. Ta naloga je, kot že rečeno, imela ravno obratno zasnovano 
lestvico. Zdaj vidim, da bi bilo verjetno bolje, da bi vprašalnik zasnovala tako, da bi bila vsa 
vprašanja vrednotena na isti način.  

V eksperimentalni skupini je bil vseeno majhen napredek pri tej nalogi. Povprečna ocena 2. 
naloge se je namreč dvignila skoraj za 1 točko. Pred obravnavo del je bila povprečna ocean M 
= 2,42; po obravnavi del pa M = 3,35.  

V eksperimentalni skupini je treba komentirati še ocene 4. naloge. Pred obravnavo del je 
namreč ta naloga bila ocenjena višje (M = 4,68) kot po obravnavi (M = 3,59). Zakaj so učenci 
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eksperimentalne skupine pozneje slabše ocenili njihovo dovzetnost do sodelovanja, dela v 
skupinah? Predvidevam, da v tem oddelku niso bili velikokrat deležni dela v skupinah. Sama 
pa sem se med obravnavo učnih del kar nekajkrat odločila za tak načina dela. Vsi dečki/deklice 
niso znali sodelovati in je zato med njimi večkrat prišlo do prepira. Nekaj podobnih pojasnil 
dogajanja in potrditev mojih opažanj v njihovem razredu se najde tudi med prostimi odgovori 
na »zakaj« pri 4. nalogi vprašalnika (»Kregamo se, začnemo se prepirati …«). 

 

RV3: Kakšne (če sploh) so razlike v vrednotnih presojah učencev 3. razreda med 
eksperimentalno in kontrolo skupino (po obravnavi del v eksperimentalni skupini)? 

Razlike v vrednotnih presojah med učenci eksperimetalne in kontrolne skupine sem preverjala 
z Mann-Whitneyevim U preizkusom. Ta ni pokazal statističnih razlik med skupinama niti pred 
izvedenimi učnimi urami niti po izvedenih urah v eksperimentalni skupini.  

Za vzorec po obravnavi del v eksperimentalni skupini lahko vseeno rečemo, da je bilo stanje 
dečkov/deklic eksperimentalne skupine (R = 19,53) do izbranih vrednot nekoliko pozitivnejše 
od stanja učencev kontrolne skupine (R = 16,56).  

Pri obeh skupinah je bila povprečno najnižje ocenjena 2. naloga. Glede najvišje povprečne 
ocene pa prihaja do manjših razlik med skupinama. Eksperimentalna je najvišje ocenila 5. 
nalogo (empatija) M = 4,53. Pri kontrolni skupini pa je empatijo prehitela sodelovalnost. 4. 
naloga je bila torej pri njih ocenjena najvišje, in sicer z M = 4,17.  

 

RV4: Obstajajo razlike med spoloma učencev glede njihovih vrednotnih presoj?  

Morebitne razlike med spoloma učencev, ki so sodelovali pri empiričnem delu moje raziskave, 
sem iskala pri in prek različnih stvari. Preden sem začela z učnimi urami, so bili učenci obeh 
skupin na dokaj podobni izhodiščni točki, zato sem preverjala razlike med spoloma kar obeh 
skupin hkrati, kar je tudi povečalo moj vzorec in s tem malo dvignilo kredibilnost rezultata.  

Pri pregledovanju rezultatov sem prišla do v nadaljevanju navedenih ugotovitev.  

Vrednost Mann-Whitneyevega U preizkusa sicer ni pokazala statistično pomembnih razlik 
med ženskim in moškim spolom v stanju vrednotnih presoj do izbranih vrednot. Iz rezultatov 
preizkusa pa lahko vseeno razberemo, da je stanje vrednotnih presoj do izbranih vrednot učenk 
(R = 22,74) bilo višje od učencev (R = 16,88). To lahko pomeni, da so bile deklice, ki so 
sodelovale pri empiričnem delu moje magistrske naloge, že predhodno bolj pozitivno dovzetne 
do izbranih vrednot kot dečki.  

Tudi če primerjamo povprečne aritmetične sredine ocen posameznih nalog vprašalnika pred 
obravnavo del v eksperimentalni skupini, lahko vidimo, da imajo deklice (M = 3,92) nekoliko 
višje povprečne ocene od dečkov (M = 3,55).   

Glede razlik med spoloma pri ocenah posameznih izbranih vrednot ni prišlo do večjih 
odstopanj. Pri obeh spolih je v povprečju (pred izvedbo učnih ur v eksperimetalni skupini) 
najnižja mesta zasedala 2. naloga (bogastvo/sreča), najvišja pa 4. (sodelovanje).  
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Tudi pri zadnji nalogi (razporeditvi podanih vrednot v hierarhijo) se niso pretirano razlikovali 
glede na spol. Večina je na prvo mesto postavila prijateljstvo. Deklice postavljajo na drugo 
mesto solidarnost in na tretje srečo, dečki pa ravno obratno. Pri obeh zadnji dve mesti zasedata 
strpnost in bogastvo.  

Kljub temu pa ravno pri nalogi z bogastvom in strpnostjo prihaja do največjih razlik med 
spoloma. Mann-Whitneyev U preizkus je namreč razkril tudi to. Rezultat deklic pri 2. nalogi 
(bogastvo) je M = 23,38, dečkov pa M = 16, 36. Podobno je pri 3. nalogi (strpnost): deklice 
imajo M = 22,91, dečki pa M = 16,74.  

Menim, da bi bilo bolje, če bi 3. nalogo zastavila drugače. Zdaj bolj preverja njihovo 
neučakanost kot pa nestrpnost do drugačnih. Pri pregledovanju prostih razlag sem namreč 
ugotovila, da četudi so pozitivno odgovorili na 3. nalogo, so se zametki nestrpnosti 
oziromastereotipov … kazali pri drugih nalogah. Pri prvi nalogi sem npr. preverjala njihovo 
solidarnost, vendar se v prostih odgovorih lahko potegne vzporednice tudi z drugimi 
vrednotami. Tukaj se znova pokaže majhna razlika med dečki in deklicami. Deklice večinoma 
odgovarjajo, da se jim brezdomec smili, da je v stiski …, pri dečkih pa je kar nekaj odgovorov 
izjemno stereotipnih (»brezdomec smrdi, je grd, je pijan …«).  

 

RV5: Kakšni so (če sploh) vplivi vrednostnih sistemov učiteljic na vrednotne presoje 
učencev njunih razredov?  

Pred komentiranjem rezulatov vprašalnikov predstavljam še nekaj drugih ugotovitev na to 
temo, pridobljenih iz prakse. Šolo, v kateri sem opravljala učne ure za potrebe empiričnega 
dela te raziskave, obiskujejo tudi pripadniki dolenjske romske skupnosti. V obeh razredih 
(ekperimentalne in kontrolne skupine) sta po 2 učenca Roma. Razliko pri odnosu njihovih 
učiteljic sem opazila že pri prvem izpolnjevanju vprašalnikov.  

Ko sem razdeljevala anketne vprašalnike v kontrolnem razredu, mi je njihova učiteljca rekla, 
da Roma ne potrebujeta lista (»Itak nič ne znata …«). To je rekla pred celim razredom, naglas. 
Vztrajala sem, da tudi onadva dobita svoja vprašalnika in ju izpolnita. Sicer sem jima morala 
ustno pomagati, ker nista vsega razumela, pa vendar. Situacija se je podobno ponovila tudi pri 
drugem izpolnjevanju vprašalnikov.  

Sicer je res poučevanje romskih otrok na Dolenjskem kar problematično. Že na fakulteti so 
nam v teoriji poskušali približati delo z njimi in nas pripraviti do strpnosti pri delu z njimi. 
Vendar so bili nekoč tudi moji sošolci, vsakodnevno se še vedno srečujem z njimi v domačem 
okolišu in tudi imela sem jih že možnost poučevati, zato lahko z zagotovostjo trdim, da je to v 
teoriji na fakulteti, 50 kilometrov stran, veliko bolj preprosto, v resnici v praksi pa veliko bolj 
zahtevno in kompleksno.  

Ko sem enemu Romu ustno pomagala reševati vprašalnik, mi je naprimer na 6. nalogo, ko sem 
naštela, med katerimi stvarmi lahko izbira, kaj mu je najbolj pomembno, dobila nazaj najprej 
odgovor v romskem jeziku in posmehovanje. Na koncu mi je njegov sošolec prevedel odgovor, 
ki se je glasil: »Kuža.« Najbolj pomemben mu je kuža. Žalostno pri vsem tem je to, da je kljub 
posmehu to lahko čisto realna situacija v njihovem naselju.  
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Vem, da ta njen odnos ni nujno pokazatelj vseh njenih vrednostnih hierarhij, pa vseeno se je 
tudi po rezultatih izpolnjenih vprašalnikov pokazalo, da ima učiteljica eksperimentalne skupine 
višjo stopnjo pozitivne naravnanosti (M = 25) do izbranih vrednot, kot učiteljica kontrolne 
skupine (M = 22). Zanimivo, da je učiteljica kontrolne skupine tudi uvrstila strpnost pri 6. 
nalogi na eno mesto nižje kot učiteljica eksperimentalne skupine.  

Povprečne ocene njunih učencev so vzporedne. Eksperimentalna skupina ima namreč skoraj 
za 2 točki višjo skupno povprečno oceno (M = 19,53) kot kontrolna (17,85).  

Deklice v obeh razredih imajo v povprečju višje ocene od dečkov. Te pa so bližje povprečnim 
ocenam njihovih učiteljic. Vseeno bi težko rekla, da je to zaradi kakšnega posebnega vplivanja 
učiteljic na deklice. Menim, da smo pripadnice ženskega spola že po naravi malo bolj dovzetne 
za take vrednote, kot so strpnost, solidarnost ... Mogoče je tudi to, da se učenke lažje 
poistovetijo oziroma iščejo vzor v učiteljici ženskega spola. Tu bi bilo zanimivo videti, kakšni 
bi bili rezultati, če bi lahko raziskovala v oddelku, kjer bi poučeval učitelj.  

Kakšnih večjih povezav pa med rezultati vprašalnika učiteljic in njihovih učencev nisem 
zasledila. 
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3 SKLEP 

Družba naj bi doživljala krizo vrednot, v resnici pa smo le v obdobju, v katerem se spreminjajo 
vrednotne hierarhije. Vrednote, ki so bile leta najpomembnejše, zamenjujejo druge. Šola je 
družbeni sistem, v katerem se odražajo tudi take spremembe, ki se dogajajo v širši družbi. Velja 
pa tudi obratno. Šola je eden od dejavnikov, ki vplivajo na razvoj oziroma pomembnost 
določenih vrednot. Čeprav so vrednote nekaj abstraktnega, o čemer lahko razmišlajmo šele, ko 
smo na stopnji formalno logičnega mišljenja (puberteta), že otroci vrednotijo in kategorizirajo, 
kaj jim je pomembno in kaj ni. Šola s svojo vzgojno funkcijo zato tu lahko igra pomembno 
vlogo. Potreben je celovit pristop vzgoje za vrednote, saj lahko učitelji vplivajo na razvoj 
določenih vrednot prek vseh dejavnosti in predmetov v šoli ter tudi nezavedno, s svojim 
zgledom. Pri vsem tem je nujno, da so pazljivi na indoktrinacijo. Vrednotno nevtralno vzgojo 
najlažje zagotavljajo, če pri svojem delu izhajajo iz človekovih pravic. Generacijske razlike so 
dodatni izziv učiteljem pri vzgoji za vrednote. Vrednotna hierarhija se v človeku s starostjo 
spreminja. Generacije zaznamujejo in vrednotno oblikujejo tudi aktualni dogodki ter družbeni 
razvoj. Trenutno je mladina pod vplivom razmaha družbenih omrežij in sodobne tehnologije, 
kar se pozna tudi pri vrednotah. Težko so potrpežljivi, vse bi takoj, solidarni so zaradi lastne 
hvale, všečkov itn. Trenutne generacije zaznamujeta tudi vse večja globalizacija in 
multikulturnost, ki naj bi naredila ljudi bolj odprte, a velikokrat le še dodatno spodbuja 
pretirano nacionalnost in nestrpnost. Otroke je treba naučiti življenja v taki družbi. Ni se nam 
treba z vsemi strinjati, nujno pa je, da se spoštujemo, da znamo biti empatični drug do drugega. 
Empatija je človeku sicer prirojena, a se v procesu socializacije še dodatno razvije. Dobro bi 
bilo, da bi se učitelji razvoja empatije in ostalih univerzalnih vrednot lotili tudi bolj zavestno 
in organizirano. Raziskave kažejo, da se večina učiteljev ne počuti dovolj kompetentne za to 
nalogo. Upam, da jim bom s svojim magistrskim delom podala en predlog načina za vzgojo 
vrednot v šoli. Književnost je namreč eden bolj naravnih in nevsiljivih načinov za približanje 
določenih vrednot. Pravljice imajo lahko izjemno vzgojno moč. Njihova univerzalnost in 
večkulturnost nam dajeta možnost, da lahko vsakdo v različnih življenjskih obdobjih in 
družbenih okoljih najde/razbere v njej oziroma prek nje nekaj, kar v določenem trenutku 
potrebuje. Sporočilna vrednost pravljic je zato vedno aktualna in dobrodošla pomoč pri vzgoji 
za vrednote. Vživimo se lahko v like iz zgodb in prek njihovih doživetij ter občutkov simbolno 
predelamo določene stvari. Zato je tudi obravnava pravljic s težkimi vsebinami in nesrečnimi 
konci dobra ideja. Tudi tako vsebino lahko v sebi predelamo in se na neki simbolni ravni 
pripravimo na podobne dogodke in občutke v resničnem življenju.  

V empiričnem delu magistrskega dela me je zato zanimal vpliv obravnave književnih del 
Deklica z vžigalicami (Hans C. Andersen), Srečni kraljevič (Oscar Wilde) ter Bobek in barčica 
(Anja Štefan) na vrednotne presoje učencev. Zanimale so me tudi morebitne razlike med 
spoloma učencev in vplivi vrednotnih sistemov učiteljic na lestvice njunih učencev. Analiza 
rezultatov je pokazala, da žal ni prišlo do statistično pomembnih razlik med stvarmi, ki sem jih 
primerjala. Pri vzorcu lahko vseeno opazimo majhen napredek po obravnavi del v 
eksperimentalni skupini. Zato ostajam pri mnenju, da se prek didaktične obravnave teh in 
podobnih pravljic lahko spodbudi določene vrednote v učencih. Pri oblikovanju raziskave le 
nisem bila dovolj pozorna na dejstvo, kako dolgotrajen proces je lahko razvoj vrednot. 
Zagotovo so tri blok učne ure književnosti občutno premalo za doseganje večjega vpliva. Če 
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bi se znova lotila te naloge, bi raziskavo oblikovala tako, da bi vključevala še več učnih ur 
književnosti in bi potekala v daljšem časovnem okvirju. Zanimivo bi bilo spremljati vrednotne 
presoje učencev skozi celo šolsko leto, več let in primerjati vplive različnih učiteljic na učence. 
K slabšim rezultatom verjetno prispeva tudi premajhen vzorec. Da bi imela več možnosti za 
doseganje posploševanja na splošno množico, bi bilo dobro, da bi v raziskavo vključila še več 
ljudi. Šola pa sicer niti ni edini dejavnik, ki vpliva na razvoj vrednot. Zato tudi v primeru, da 
bi se potem pokazale statistično pomembne razlike, ne bi mogla z zagotovostjo trditi, da je do 
tega prišlo le zaradi mojih učnih ur književnosti. Za vzorec te raziskave lahko povem, da učenci 
najbolj pozitivno vrednotijo sodelovanje in prijateljstvo, najmanj pa bogastvo, kar je proti 
pričakovanju. Predvidevala sem, da so že pod vplivom materializma. Deklice obeh razredov 
so skozi celotno raziskavo pokazale višjo stopnjo sprejemanja izbranih vrednot kot dečki, kar 
sem predvidevala, da se bo zgodilo. Že stereotipno je ženski spol bolj dovzeten za empatijo, 
solidarnost ... Večih vplivov vrednotnih lestvic učiteljic na njune učence ni bilo zaznati. 
Zanimivo bi bilo preveriti, kakšni bi bili rezultati, če bi raziskovala v razredu, kjer bi poučeval 
učitelj moškega spola.  

Menim, da sem didaktične obravnave izbranih pravljic dobro zasnovala in izvedla. Le pravljica 
Srečni kraljevič je bila za tretješolce malenkost prezahtevna in predolga, kar sem pričakovala 
že vnaprej. Vseeno je nisem želela izpustili iz obravnave, saj sem temo magistrske naloge 
črpala iz članka učiteljice, ki opisuje odzive učencev na to pravljico. Med učnimi obravnavami 
in pogovori z učenci sem zasledila, da niso preveč prepričani, kaj točno pomeni beseda 
solidarnost. Največkrat jo enačijo s prijaznostjo. Zato sklepam, da rezultati hierarhije 6. naloge 
pred obravnavo del niso povsem realni, ker je mogoče, da učenci niti niso razumeli vseh 
pojmov vrednot, ki so jih imeli na razpolago. Če bi še enkrat oblikovala raziskavo, bi zato 
zagotovo več poudarka dala tudi razlagi izbranih vrednot že pred prvim izpolnjevanjem 
vprašalnika. Menim, da bi bilo zanimivo tudi, če bi si beležila, kaj otroci mislijo, da je strpnost, 
kaj si predstavljajo pod besedo solidarnost itn. Kar nekaj možnosti za izboljšavo imam tudi 
glede oblikovanega anketnega vprašalnika. Nekaj sem jih omenila že pri točki 2.5. Ko sem 
analizirala rezultate, mi je bilo žal, da vprašalnika nisem preverila pri testni skupini. Menim, 
da je 2. naloga učencem delala težave predvsem zato, ker je bila to edina naloga, ki je bila 
drugače vrednotena. Na vprašanje »Zakaj?« je ena učiteljica napisala, da razume, da denar ne 
osreči, ampak so nekateri bogati vseeno lahko srečni. Zadeva res ni tako enostavna. Niso vsi 
bogati žalostni in vsi revni srečni. Torej tudi če so se učenci strinjali s trditvijo »Ljudje, ki so 
zelo bogati, so zelo srečni«, to še ne pomeni, da je za njih bogastvo bolj pomembno od sreče. 
Kar se je pokazalo tudi pri odgovorih 6. naloge, kjer je bilo bogastvo vedno na zadnjem mestu 
lestvice. Zdaj menim, da bi bilo dobro drugače oblikovati tudi 3. nalogo. Naloga je namreč bolj 
preverjala njihovo neučakanost kot pa nestrpnost do drugačnih. Pri 4. nalogi pa menim, da sem 
jih s trditvijo preveč usmerjala pri odgovoru, češ »radi sodelujte v skupinah, če želite biti 
dobri«. Pri tej nalogi se je sicer pokazalo tudi to, kako nestanovitne so še vrednotne lestvice in 
presoje pri njihovi starosti. Pri zadnjem reševanju vprašalnika so jo namreč učenci 
eksperimentalne skupine slabše ocenili, na kar je po mojem mnenju vplival prepir pri delu v 
skupini prejšnjo učno uro. Po eni strani mi to sporoča, da so učenci odgovarjali iskreno in 
neodvisno od mojih pričakovanj. Po drugi strani pa lahko na podlagi te nestanovitnosti tudi 
sklepam, da za vrednotne presoje otrok z razlogom še ni oblikovanih kakšnih večjih raziskav 
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in lestvic. Menim, da bi bilo mogoče celo boljše, če bi z učenci opravljala intervjuje. Tako bi 
se lahko bolj prepričala o njihovem mišljenju in razlogih za določeno mnenje.  

Čeprav z raziskavo nisem potrdila vseh uvodnih predvidevanj o vplivu književnosti na razvoj 
vrednot, sem lahko dobila vpogled v vrednotno stanje učencev in učiteljic. Prepričala sem se, 
da imajo pravljice tudi vzgojno moč, s katero lahko posredno ozaveščamo otroke o tem, katere 
vrednote naj bi jim bile pomembne in zakaj. Upam, da bo moje delo oznanjalo pomembnost 
vzgojne funkcije učiteljev in uporabnost pravljic pri vsem tem. 
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5 PRILOGE  

 

5.1 Priloga 1: Anketni vprašalnik za učence in učiteljici pred izvedenimi učnimi urami 
književnosti in po njih 

 

VPRAŠALNIK o vrednotah za učence 3. razreda osnovne šole 

Pozdravljen/a, 

sem Špela Strmec, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni 
stopnji. Pišem magistrsko nalogo z naslovom Spodbujanje razvoja vrednot prek književnosti v 
3. razredu osnovne šole, pri tem pa potrebujem tvojo pomoč. Ni se ti treba podpisati, zanimajo 
me le tvoji odgovori, ki pa naj bodo iskreni.  

OBKROŽI spol:               MOŠKI                   ŽENSKI            DOPOLNI:     Razred: 3. ____ 

PREBERI SPODNJE TRDITVE. POBARVAJ KVADRATEK PRED ENO IZJAVO, KI 
DRŽI ZATE.  

 

1. ČE BI SREČAL/A BREZDOMCA, KI BI ME PROSIL ZA POMOČ, BI MU 
POMAGAL/A.  

� SE SPLOH NE STRINJAM. 
� SE NE STRINJAM. 
� SE NE MOREM ODLOČITI. 
� SE STRINJAM. 
� SE POPOLNOMA STRINJAM.  

 

ZAKAJ? ___________________________________________________________ 

2. RAJE BI BIL BOGAT/A KOT SREČEN/A.  

� SE SPLOH NE STRINJAM. 

� SE NE STRINJAM. 

� SE NE MOREM ODLOČITI. 

� SE STRINJAM. 

� SE POPOLNOMA STRINJAM.  

 

ZAKAJ? ___________________________________________________________ 
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3. Z VESELJEM POČAKAM NA POČASNEJŠE/SLABŠE OD MENE.  

� SE SPLOH NE STRINJAM. 

� SE NE STRINJAM. 

� SE NE MOREM ODLOČITI. 

� SE STRINJAM. 

� SE POPOLNOMA STRINJAM.  

 

ZAKAJ? ___________________________________________________________ 

 

4. RAD/A DELAM V SKUPINI, TAKO SMO LAHKO HITREJŠI/BOLJŠI.  

� SE SPLOH NE STRINJAM. 

� SE NE STRINJAM. 

� SE NE MOREM ODLOČITI. 

� SE STRINJAM. 

� SE POPOLNOMA STRINJAM.  

 

ZAKAJ? ___________________________________________________________ 

 

5. HUDO MI JE, ČE/KO VIDIM NEKOGA, KI TRPI.  

� SE SPLOH NE STRINJAM. 

� SE NE STRINJAM. 

� SE NE MOREM ODLOČITI. 

� SE STRINJAM. 

� SE POPOLNOMA STRINJAM.  

 

ZAKAJ? ___________________________________________________________ 
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6. RAZVRSTI SPODNJE VREDNOTE GLEDE NA POMEMBNOST OD 1 DO 5.  

1 = NAJBOLJ POMEMBNO 

5 = NAJMANJ POMEMBNO 

 

__   PRIJATELJSTVO 

__   BOGASTVO 

__   SOLIDARNOST 

__   STRPNOST  

__   SREČA 

 

HVALA za sodelovanje.  

Špela Strmec 
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5.2 Priloga 2: Učna priprava (blok) ure – Deklica z vžigalicami 

 

UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŽEVNI POUK 
(za potrebe empiričnega dela magistrske naloge) 
 

Študentka: Špela Strmec Učni predmet: slovenščina – književni pouk 
Šola: OŠ Trebnje Razred: 3. a Datum: 6. 6. 2018 
Učna tema: vrednote v književnosti 
Učna enota: HANS C. ANDERSEN: DEKLICA Z VŽIGALICAMI 
Učne oblike: individualna, delo v paru, skupinska, frontalna 
Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, delo z besedilom, branje, računalniška predstavitev (PPT) 

Učni cilji  
Učenci:  

- razvijajo recepcijske zmožnosti (poslušajo, berejo, poustvarjajo …); 
- poznajo vsebino zgodbe Deklica z vžigalicami; 
- razvijajo zmožnost predstavljanja določene situacije in vživljanja v osebo (empatija);  
- oblikujejo stališča/vrednotne presoje do zgodbe in jih utemeljijo. 

Učni pripomočki: elektronske prosojnice, računalnik, knjiga, čajne svečke, kreda, tabla, plastificirani 
simboli za igro 4 v vrsto, listi z besedilom, zvezek, pisala, naloga na listu (dobra dela), žonglerske žogice, 
milnica in butan, vžigalnik 
Viri in literatura  

• Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 
Zavod RS za šolstvo. 

• Andersen H. C. (1992). Deklica z vžigalicami. Radovljica: Didakta.  
• http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (dostopno dne 22. 5. 2018). 

Opomba: Priprava je napisana za 2 šolski uri.  
 
POTEK UČNE URE 

 Učiteljici 
 

Učenci/ke 
 

 
 
UVODNI   
DEL 
(predvideni 
čas: 5 
minut) 

 
1. Uvodna motivacija  
 
Prižgem čajne svečke. Učence prosim, da zamižijo. 
Začnem z vizualizacijo dogajalnega prostora 
zgodbe, ki sledi v nadaljevanju.  
Besedilo: Priloga 1 
 
»Kaj vi najraje počnete na silvestrski večer?« Vse 
zapisujem na tablo.   
  

 
 
Učenci miže ležijo na tleh v krogu. 
Pozorno poslušajo/sodelujejo v 
vizualizaciji.  
 
 
 
 
 
Odgovarjajo na vprašanje.  
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OSREDNJI 
DEL 
(predvideni 
čas: 50 
minut) 

 
2. Napoved besedila, umestitev:.  
Ko učenci podajo vse svoje ideje/želje o svojem 
silvestrskem večeru, povem, da je ena deklica ta 
večer preživljala drugače. Povem naslov knjige in 
pokažem sliko pisatelja.  
» Ga kdo pozna? Poznate kakšno njegovo delo?« 
(Cesarjeva nova oblačila, Grdi raček, Mala morska 
deklica, Zlatolaska, Palčica itn.) 
 
S seboj imam tudi izvod knjige/slikanice Deklica z 
vžigalicami.  
»Knjiga pripoveduje o deklici in njenem 
silvestrskem večeru. Kako ga je preživela, pa izveste 
zdaj ….« 
Rečem, naj se udobno namestijo in prisluhnejo. 
 
3. Interpretativno branje  
Glasno preberem. 
 
4. Premor po branju  
Počakam nekaj trenutkov. 
 
5. Izražanje doživetij 
»Ali vam je bilo besedilo všeč? Zakaj?« 
 
6. (Analiza) Razlaga manj znanih in neznanih besed 
Razdelim jim besedilo. »Pobarvajte besede, ki so za 
vas neznane.« 
Vprašam jih po neznanih besedah. Vsak učenec pove 
eno. Razlago preverimo v SSKJ na spletu. Vprašam 
jih, ali so se že kdaj srečali s Slovarjem slovenskega 
knjižnega jezika. Pokažem, kako ga najdejo na 
spletu. Preverim še razumevanje besed, ki sem jih 
pripravila. Vedno najprej vprašam učence, če znajo 
razložiti.  
Glej PPT! (gologlavka, sveženj, belič, novčič, izba, 
oplat) 
 
7. (Analiza) Vprašanja za razvijanje razumevanja 
besedila 
Njihovo razumevanje prebranega odlomka preverim 
s pomočjo igre Tri v vrsto. Učence razdelim v dve 

 
 
 
Sodelujejo v pogovoru, poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiho poslušajo in doživljajo zgodbo.  

 
 

Poglobijo doživetja in čustva ter 
uredijo vtise, ki jih je nanje naredilo 
besedilo.  
 
 
Odgovarjajo na zastavljena 
vprašanja. 
 
  
 
 
 



 

 83 

skupini. Na tablo narišem črte za igro. Vsaka 
skupina dobi svoje simbole (vžigalice in plamen). 
Postavljam jim vprašanja, povezana z zgodbo. 
Skupina, ki prva pravilno odgovori, prva postavlja 
svoj simbol v mrežo na tabli.  
Priloga 2: Vprašanja. 
 
8. Sinteza in vrednotenje  
»Ima ta zgodba srečen konec? Zakaj? 
Zakaj nekateri ljudje živijo kar na cesti?  
Od česa živijo ti ljudje?  
Poznate kakšen poklic, ki ga še danes lahko vidite na 
ulicah?  
Ko omenim ulične umetnike, izvedem mini 
predstavo žongliranja.  
Kaj so prednosti in kaj pomanjkljivosti takega 
življenja?  
Ste že videli kakšnega brezdomca?  
Kako ste se počutili ob njem?  
Kako lahko pomagaš ljudem v taki stiski?  
Zakaj je pomembno, da si pomagamo?  
Kaj pa znotraj družine?  

Sami oz. v parih tiho berejo besedilo 
in barvajo besede. Sodelujejo v 
pogovoru o neznanih besedah.  
 
 
 
 
Učenci v skupinah sodelujejo v igri 
oziroma odgovarjajo na vprašanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelujejo v pogovoru.  

ZAKLJUČ
NI DEL 
 
(predvideni 
čas: 35  
minut) 

9.  Nove naloge 
Učencem dam navodila za ustvarjanje nove naloge:  
Napiši, kako bi se zgodba odvila, če bi v njej 
nastopal/a ti.  
Nadaljuj tukaj: V nekem kotu dveh hiš je deklica 
sedla na svoji nogi. Drobni nožici je spodvila podse, 
a zdaj jo je še bolj zeblo. Nato sem mimo prišel/a jaz 
… 
Do naslednjega srečanja jim dam nalogo: Eno dobro 
delo na dan! »Kako veš, da narediš dobro delo? Kaj 
je  dobro delo?« 
Če imamo še kaj časa, za konec ure naredim poskus 
z gorečo roko.  

 
 
 
 
 
Učenci  pišejo svoj konec zgodbe.  
 
 
 
 
 
Opazujejo poskus.  

 

Priloga 1: VIZUALIZACIJA PROSTORA 

»Strašen mraz je bil. Naletaval je sneg in tudi večerilo se je že. Bil je zadnji večer v letu …« 

Danes je zadnji večer v letu. Po domači hiši se razlega smeh. Mmmm, diši po okusnih jedeh. 
V kotu dnevne sobe imamo veliko okrašeno novoletno jelko. Greje nas topel ogenj iz kamina. 
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Večeri se že. Slišim pokanje petard in žvižge pisanih raket. Strašen mraz je zunaj. Vidim, kako 
puhaste snežinke počasi padajo na bela tla.  

Priloga 2: VPRAŠANJA za razumevanje besedila 

- Na kateri dan se odvija zgodba? Silvestrovo. 
- Kakšno je vreme? Sneži, mrzlo. 
- Kaj ima deklica obuto? Prevelike copate. 
- Kdo jih je nosil pred njo? Mama. 
- Za kaj bo deček uporabil copato? Za zibelko. 
- Kakšne lase je imela deklica? Dolge pšeničnorumene. 
- Zakaj si deklica ni upala domov? Ker ni prodala vžigalic in bi jo oče zlasal. 
- S čim so zamašili razpoke v hiši? S slamo in cunjami. 
- Kaj se je deklici zdelo, ko je prvič prižgala vžigalico? Da sedi pred veliko železno pečjo. 
- Katere jedi je deklica videla, ko je drugič prižgala vžigalico? Pečeno gosko s silvami 

in jabolki. 
- Kaj je deklica videla, ko je tretjič prižgala vžigalico? Okrašeno jelko.  
- Kaj ji je babica rekla, da se zgodi, ko vidiš utrinek? Nekdo umira, duša se dviga v nebo. 
- Zakaj je deklica na koncu hitro prižigala vžigalico za vžigalico? Ker je hotela videti 

babico.  
- Kaj se je zgodilo z deklico? Umrla je.  

 

Priloga 3: Elektronske prosojnice (slikanica) 
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5.3 Priloga 3: Učna priprava (blok) ure – Srečni kraljevič 

 

UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŽEVNI POUK 
(za potrebe empiričnega dela magistrske naloge) 
 

Študentka: Špela Strmec Učni predmet: slovenščina – književni pouk 
Šola: OŠ Trebnje Razred: 3. a Datum: 12. 6. 2018 
Učna tema: vrednote v književnosti 
Učna enota: OSCAR WILDE: SREČNI KRALJEVIČ 
Učne oblike: individualna, skupinska, frontalna 
Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom, branje, računalniška predstavitev (PPT) 

Učni cilji  
Učenci:  

- razvijajo recepcijske zmožnosti (poslušajo, berejo, poustvarjajo …); 
- poznajo vsebino zgodbe Srečni kraljevič; 
- razvijajo zmožnost predstavljanja določene situacije in vživljanja v osebo (empatija);  
- oblikujejo stališča/vrednotne presoje do zgodbe in jih utemeljijo. 

Učni pripomočki: elektronske prosojnice, računalnik, knjiga, kreda, tabla, listi z besedilom, zvezek, 
pisala, zlatniki, slika skrinje in razreda (igra Zaklad), stoli, barvice 
Viri in literatura:  

• Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 
Zavod RS za šolstvo. 

• Wilde. O. (1993). Srečni kraljevič. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.   
• http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (dostopno dne 22. 5. 2018). 

Opomba: Priprava je napisana za 2 šolski uri.  
 
POTEK UČNE URE 

 Učiteljici 
 

Učeneci/-ke 
 

 
 
UVODNI   
DEL 
(predvideni 
čas: 5 minut) 

1. Uvodna motivacija  
 
Izberem enega učenca in ga povabim pred tablo. 
Prišepnem mu, kaj naj sošolcem pokaže s 
pantomimo. (Srečnega kraljeviča) 
 
»Kaj mislite, kakšen je lahko razlog, da je kraljevič 
srečen?« Vse zapisujem na tablo.   
Ko učenci podajo vse svoje ideje o razlogu za srečo 
kraljeviča, nadaljujem.  
 

 
En učenec kaže pantomimo. Ostali 
sodelujejo in ugibajo.  
 
 
 
 
 
 
Odgovarjajo na vprašanje.  
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OSREDNJI 
DEL 
(predvideni 
čas: 50 
minut) 

2. Napoved besedila, umestitev  
Povem, da je Srečni kraljevič naslov zgodbe, ki jo 
bomo obravnavali. Pokažem jim izvod knjige. 
Povem tudi nekaj o avtorju in pokažem njegovo 
sliko.  
 
»Vas zanima, zakaj je kraljevič v resnici srečen?« 
Rečem, naj se udobno namestijo in prisluhnejo. 
 
3. Interpretativno branje  
Glasno preberem odlomek. 
 
4. Premor po branju  
Počakam nekaj trenutkov. 
 
5. Izražanje doživetij 
»Ali vam je bilo besedilo všeč in zakaj?« 
 
6. (Analiza) Razlaga manj znanih in neznanih 
besed 
Še enkrat vsak zase tiho prebere odlomek zgodbe. 
»Podčrtajte si vse neznane besede.«  
Vprašam jih po neznanih besedah. Vsak učenec 
pove eno. Razlago preverimo v SSKJ na spletu. 
Preverim še razumevanje besed, ki sem jih 
pripravila. Vedno najprej vprašam učence, če znajo 
razložiti: mesečina, lastovček, um, dvorjani, 
svinec, vezilja, svileno, mrzlica, rubin … 
7. (Analiza) Vprašanja za razvijanje razumevanja 
besedila 
Njihovo razumevanje prebranega odlomka 
preverim s pomočjo igre Zaklad. Na tablo narišem 
10 stopnic, na vrhnjo z magnetom pritrdim sliko 
njihovega razreda. Na dnu stopnic je skrinja z 
zakladom (čokoladni zlatniki). Za vsak pravilen 
odgovor se premaknejo stopnico bližje zakladu. Za 
vsak napačni pa morajo eno stopnico nazaj. Po  
vsakem vprašanju imajo nekaj trenutkov časa, da se 
kot razred dogovorijo o odgovoru.  
Vprašanja: Priloga 1 
 
8. Sinteza in vrednotenje  
- »Ima ta zgodba srečen konec? Zakaj?« 

 
 
Sodelujejo v pogovoru, poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
Tiho poslušajo in doživljajo 
odlomek.  
 
 

 
Poglobijo doživetja in čustva ter 
uredijo vtise, ki jih je nanje naredilo 
besedilo.  
Odgovarjajo na zastavljena 
vprašanja. 
 
  
 
 
Tiho preberejo odlomek zgodbe. 
Podčrtajo neznane besede.  
 
 
 
Poslušajo, sodelujejo v pogovoru.  
 
 
 
 
 
Učenci sodelujejo v igri Zaklad. Kot 
skupina se dogovarjajo o pravilnih 
odgovorih.  
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- »Bi bili vi raje bogati ali srečni? Zakaj?« 
-»Kako se je kraljevič počutil, ko je pomagal 
ubogim? Zakaj?« 
-»Si lahko bogat brez denarja? Kako?«  
-»Vsak pove eno stvar, ki ga osrečuje, pa se je ne 
da kupiti.« 
 

Sodelujejo v pogovoru.  

ZAKLJUČN
I DEL 
 
(predvideni 
čas: 35  
minut) 

9.  Nove naloge 
Učencem dam navodila za ustvarjanje nove naloge:  
»Narišite srečnega kraljeviča.« 
Vmes jih ustavim in preverim, če rišejo »pravilno«. 
Izpostavim primer: žalosten obraz na izrazu, ko je 
ves v zlatu. Srečen izraz, ko nima več vseh 
draguljev itn.  
Če menim, da je potrebno, se znova pogovorimo, 
zakaj je tako.  
 
Če nam ostane še kaj časa, izpeljemo še igro 
Kočija.  
Besedilo igre je v prilogi 2.   

 
Učenci rišejo srečnega kraljeviča.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igrajo se igro Kočijaž.  

 

 

Priloga 1: Vprašanja v igri Zaklad 

- S kom so srečnega kraljeviča primerjali otroci iz sirotišnice? Z angeli.  
- Katera ptica nastopa v zgodbi? Lastovček.  
- Zakaj ni odletel na jug? Ker se je zaljubil.  
- V koga se je zaljubil? V trstiko.  
- Mu je trstika vračala ljubezen? Ne.  
- Zakaj je kraljevič jokal? Ker je moral gledati vso grdobijo svojega mesta.  
- Komu sta najprej pomagala? Vezilji in njenemu bolnemu sinu.  
- Zakaj lastovček ne mara fantkov? Ker sta dva metala kamne v njega.  
- Zakaj je bilo lastovčku toplo? Ker je naredil dobro delo. 
- Kje so bile ostale lastovke? V Egiptu.  
- Kaj je nosil ubogim? Rubine, safirje … 
- Komu sta pomagala naslednjič? Revnemu študentu, ki je pisal igro.  
- Kdo je napisal zgodbo o deklici, ki sta ji pomagala? Hans C. Andersen.  
- Zakaj lastovček ni zapustil kraljeviča? Ker ga je imel rad. 
- Kaj se je zgodilo s kraljevičem, ko je lastovček umrl? Počilo mu je svinčeno srce.  
- Zakaj so porušili spomenik? Ker ni bil več lep.  
- Katere najdragocenejše stvari je angel prinesel bogu? Svinčeno srce in mrtvo ptico.  
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Priloga 2: Kočija 

KOČIJA 

Nekoč sta živela KRALJ in KRALJICA. V svojem kraljestvu sta zelo lepo živela. Nekega dne 
si je KRALJICA zaželela vožnje s KOČIJO, zato je rekla KRALJU: KRALJ, prosim te, reci 
KOČIJAŽU, naj pripravi KONJE in vpreže KOČIJO, ker se želim peljati s KOČIJO po 
kraljestvu. KRALJ pokliče KOČIJAŽA: »KOČIJAŽ, pripravi KOČIJO, kajti KRALJICA bi 
se rada popeljala po kraljestvu. Preden vprežeš KONJE, posebej poglej PREDNJE LEVO 
KOLO, da ne bo kaj narobe, kot je bilo zadnjič, ko je odpadlo PREDNJE DESNO KOLO.« 
KOČIJAŽ reče KRALJU: »Tudi ZADNJE LEVO KOLO bi bilo treba zamenjati. Edino 
ZADNJE DESNO KOLO ni še nikoli zatajilo.« KOČIJAŽ zamenja samo PREDNJE LEVO 
KOLO in vpreže KONJE. »Hija, KONJI! Pojdimo po KRALJA in KRALJICO in se odpeljimo 
po kraljestvu.« KRALJ pomaga KRALJICI vstopiti v KOČIJO in pokliče KOČIJAŽA: 
»Poženi KONJE, da odpeljemo KRALJICO po kraljestvu.« KONJI so se pognali v dir. Glej 
smolo! Po krajši vožnji je odpadlo PREDNJE LEVO KOLO. Ker ga je potem povozilo še 
ZADNJE LEVO KOLO, se je KOČIJA nagnila in KOČIJAŽ je ustavil KONJE. KRALJ je 
zavpil na KOČIJAŽA: »Kaj za vraga se je spet zgodilo?« Odpadli sta OBE LEVI KOLESI, 
tako da je KOČIJA samo še na OBEH DESNIH KOLESIH. »KOČIJAŽ, KOČIJAŽ, kaj sem 
ti rekel,« je rekel KRALJ. »Ali ti nisem dejal, da preglej KOČIJO?« KRALJ in KRALJICA 
sta morala izstopiti iz KOČIJE in se vrniti domov peš. KOČIJAŽ pa je odpel KONJE. KOČIJO 
je po nekaj dneh opremil z novimi PREDNJIMI IN ZADNJIMI KOLESI in tako KOČIJO 
pripravil za naslednjo igro z naslovom KRALJ in KRALJICA na potovanju po kraljestvu. 
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5.4 Priloga 4: Učna priprava (blok) ure – Bobek in barčica 

 

UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŽEVNI POUK 
(za potrebe empiričnega dela magistrske naloge) 
 

Študentka: Špela Strmec Učni predmet: slovenščina – književni pouk 
Šola: OŠ Trebnje Razred: 3. a Datum: 18. 6. 2018 
Učna tema: vrednote v književnosti 
Učna enota: ANJA ŠTEFAN: BOBEK IN BARČICA 
Učne oblike: individualna, skupinska, frontalna 
Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom, branje,  računalniška predstavitev (PPT), dramatizacija 

Učni cilji  
Učenci:  

- razvijajo recepcijske zmožnosti (poslušajo, berejo, poustvarjajo …); 
- poznajo vsebino zgodbe Bobek in barčica; 
- razvijajo zmožnost predstavljanja določene situacije in vživljanja v osebo (empatija);  
- oblikujejo stališča/vrednotne presoje do zgodbe in jih utemeljijo. 

Učni pripomočki: elektronske prosojnice, računalnik, knjiga, flomaster, tabla, listi, zvezek, pisala 
Viri in literatura  

• Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 
Zavod RS za šolstvo. 

• Štefan, A. (2015). Bobek in barčica. Ljubljana: Mladinska knjiga založba, d. d.  
• http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (dostopno dne 22. 5. 2018). 

Opomba: Priprava je napisana za 2 šolski uri.  
 
POTEK UČNE URE 

 Učiteljici 
 

Učeneci/-ke 
 

 
 
UVODNI   
DEL 
(predvideni 
čas: 20 
minut) 

1. Uvodna motivacija/nova naloga  
 
Učencem preberem del zgodbe Bobek in barčica. 
Priloga 1:   
»Kaj bi vi naredili, če bi bili na njegovem mestu? 
Napišite svoj konec te zgodbe.« 
Nekaj jih na glas preberemo. 

 
 
Učenci pozorno poslušajo zgodbo.  
 
 
 
 
 
 
Napišejo svoj konec zgodbe. 
Preberejo.  

 
 

 
2. Napoved besedila, umestitev  

 
 



 

 90 

 
 
 
OSREDNJI 
DEL 
(predvideni 
čas: 45 
minut) 

Zanimalo me bo, če je kdo v razredu prav tako 
strpen, solidaren kot Bobek in bi ravnal podobno. 
Povem naslov knjige in pokažem sliko pisateljice. 
S seboj imam tudi izvod knjige Bobek in barčica.   
 
»Pa poglejmo, kaj je  naredil Bobek …« 
Rečem, naj se udobno namestijo in prisluhnejo.  
 
3. Interpretativno branje  
Glasno preberem odlomek. 
 
4. Premor po branju  
Počakam nekaj trenutkov. 
 
5. Izražanje doživetij 
»Ali vam je bilo besedilo všeč in zakaj?« 
 
6. (Analiza) Razlaga manj znanih in neznanih 
besed 
»Vsak sam še enkrat tiho prebere zgodbo. 
Podčrtajte si neznane besede.«  
 
 
Vprašam jih po neznanih besedah. Vsak učenec 
pove eno. Razlago preverimo v SSKJ na spletu. 
Preverim še razumevanje besed, ki sem jih 
pripravila. Vedno najprej vprašam učence, če znajo 
razložiti.  
Ločje, breg, preudarnost, krov, grom, vkrcati, 
gladina, guba, okorno.  
 
 
 
7. (Analiza) Vprašanja za razvijanje razumevanja 
besedila 
Njihovo razumevanje prebranega odlomka 
preverim s pomočjo posebne igre. Razred poskuša 
skupaj zgraditi barčico. Čaka jih križanka z 
vprašanji iz prebrane zgodbe. Za vsak pravilen 
odgovor zgibam en del velikega origamija. Na 
koncu dobijo veliko barčico iz papirja.  
Nato poskusi še vsak sam.  
Priloga 2: vprašanja 

 
Sodelujejo v pogovoru, poslušajo. 
 
 
 
 
Tiho poslušajo in doživljajo 
besedilo.  

 
Poglobijo doživetja in čustva ter 
uredijo vtise, ki jih je nanje naredilo 
besedilo.  
 
Odgovarjajo na zastavljena 
vprašanja. 
 
 
 
 
 
 
Sami tiho še enkrat preberejo 
zgodbo.  
  
 
 
 
 
Učijo se o neznanih besedah iz 
besedila Bobek in barčica.  
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8. Sinteza in vrednotenje  
- »Zakaj Bobek najprej ni bil prepričan, če bi vzel 
druge živali na čoln? 
- Je bil Bobek solidaren? Zakaj? Kaj pa ostale 
živali? 
- So vsi vaši prijatelji popolni?  
- Jim hitro oprostite, če kaj narobe naredijo?  
- Vi nikoli nič narobe ne naredite?  
- Kako veste, kaj je prav in kaj narobe?  
- Kako to, da so na koncu tako hitro naredili barko? 
Se vam zdi prav, da se sodeluje? Zakaj?  
 

Poslušajo, sodelujejo v igri. 
Odgovarjajo na vprašanja.  
 
 
 
 
 
Izdelajo svojo barčico iz papirja.   
 
 
 
 
Sodelujejo v pogovoru.  

 
ZAKLJUČN
I DEL 
 
(predvideni 
čas: 35  
minut) 

 
9. Nove naloge 
Učencem dam navodila za ustvarjanje nove naloge. 
Razdelim jih v skupine. Znotraj skupine vsak dobi 
svojo vlogo – svoj lik iz zgodbe. Ustvariti morajo 
dramatizacijo (uprizoritev) in na koncu ure to 
zaigrati pred razredom.  
»Kaj se je dogajalo potem, ko so vsi skupaj odpluli 
z barko?«  
8 učencev je v 1 skupini. Vloge: Bobek, miška, 
žaba, zajček, lisica, medved, barka (2x). 

 
 
 
 
Učenci  ustvarjajo po skupinah.  

 

Priloga 1  

Nekega dne je Bobek na vsem lepem zagledal čoln. Bil je prazen, le veter ga je gnal, in to ravno 
v Bobkovo stran. Bobek ni mogel verjeti. Že tako dolgo si je želel, da bi se čisto sam podal čez 
jezero, in zdaj se mu meni nič tebi nič priziba čolniček!  

Brž je skočil nanj, prijel za vesla, takrat pa se je z brega oglasilo: »Počakaj, Bobek, počakaj! 
Še jaz grem s teboj!« Bila je miška. Bobek je pomislil, potem pa kot vsak preudaren kapitan 
vprašal: »Kaj pa znaš, če hočeš z mano? Kaj boš na čolničku?«  

»Veslala bom, ko se boš utrudil,« se je znašla miška. »Daj, Bobek, prosim, vzemi me s seboj!« 
Bobek je malo pomislil, potem pa … 

 

Priloga 2: Vprašanja za križanko 

1. Kaj je hotel postati Bobek? Kapitan.  
2. Katera žival se je ponudila, da bo veslala? Miška.  
3. Katera žival bo kazala pot? Žaba.  
4. Katera žival najbolje sliši? Zajček.  
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5. Ene živali Bobek ni želel vzeti s sabo, ker se je bal, da se bodo zaradi nje prepirali. 
Katere? Lisice.  

6. Lisica pa je bila? Pevka.  
7. Kdo je prevrnil čoln? Medved.  
8. Medved je za ta čoln … ? Prevelik.  
9. Kaj so na koncu skupaj zgradili? Barko.  
10. Kdo se je na koncu peljal z barko? Vsi.  
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5.5 Priloga 5: Besedilo pravljice Deklica z vžigalicami (Hans Christian Andersen) 

Bilo je strašno mraz. Naletaval je sneg in tudi večerilo se je že. Bil je zadnji večer v letu. V tem 
hudem mrazu in temi je hodila po cesti drobna deklica. Bila je gologlava in bosa. Seveda je 
imela copate na nogah, ko je odhajala z doma, a kaj ji je to koristilo. Copate so bile zelo velike. 
Poprej jih je nosila mati, tako velike so bile. In deklica jih je izgubila, ko je tekla čez cesto, 
tačas ko sta dva voza v divjem diru drvela mimo nje. Ene copate sploh ni mogla več najti, 
drugo ji je odnesel nek deček obljubljajoč, da jo bo uporabil za zibelko, če bo kdaj imel otroke. 
Tako je šla deklica z bosimi nožicami po zasneženi cesti. Od mraza so ji čisto pordele in 
pomodrele. V starem predpasniku je nosila mnogo vžigalic, droben sveženjček pa je držala 
vroki. Ves ljubi dan ni nihče kupil niti ene vžigalice, nihče ji ni podaril niti beliča. Lačna in vsa 
prezebla se je revica le s težavo še prestopala po cesti in bila je videti že povsem obupana in 
preplašena. Snežinke so ji padale na dolge pšenično rumene lase, ki so ji v lepih kodrih valovili 
po tilniku, a na to svojo lepoto ni niti malo mislila. Iz vseh oken so padali svetli prameni 
svetlobe in po vseh ulicah se je širil duh slastne gosje pečenke. Saj je bil vendar zadnji večer 
leta in vse misli nežne deklice so se sukale samo okoli tega. Med dvema hišama, katerih ena je 
bila pomaknjena malo bolj od ceste, je deklica sedla. Drobni nožici je podvila podse, a tedaj jo 
je še bolj zazeblo. Vendar si kljub temu ni upala domov, saj še ni prodala niti ene škatlice 
vžigalic in ni izkupila niti enega novčiča. Oče bi jo prav gotovo zlasal, mrzlo pa je bilo tudi 
doma. Nad glavami so imeli samo golo streho in skozi špranje med strešniki jim je žvižgala v 
izbo mrzla sapa, da so od mraza drgetali, čeprav so največje razpoke zamašili s slamo in 
cunjami. O, kako dobro bi ji zdajle dela prižgana vžigalica! Ko bi vsaj eno smela vzeti iz 
škatlice, jo prasniti po zidu in si ob njenem plamenčku ogreti prste. Nazadnje je otrok res vzel 
vžigalico iz škatlice. Resk! - Joj, kako se je zasvetilo, kako je zagorelo! Vžigalica je izžarevala 
vroč, sijoč svetel plamen, gorela je kakor drobna lučka, ko si je deklica nad njo grela premrlo 
ročico. Bila je kar čudna svetloba. Drobni deklici je bilo, kakor da bi sedela pred veliko železno 
pečjo z medeninastim okovjem in okraski. Ogenj je tako lepo gorel in tako prijetno grel. 
Deklica je že iztegnila nožice, da bi si jih ogrela – a zdajci je plamen ugasnil. Peč je izginila – 
deklica je sedela tam v kotu in v roki držala ogorek dogorele vžigalice. Prižgala je novo 
vžigalico. Gorela je in svetila in zid je bil na mestu, kamor je padala svetloba, prosojen kakor 
tančica. Deklica je videla naravnost v sobo, kjer je stala z bleščeče belim prtom pogrnjena miza, 
na njej pa krasna posoda iz porcelana, a na velikem pladnju se je vabljivo kadila pečena goska, 
nadevana s slivami in z jabolki. Najlepše pa je bilo to, da je goska zdajci skočila s pladnja in z 
vilicami in nožem v hrbtu splavala prek sobe naravnost k ubogi deklici. Tedaj je vžigalica 
ugasnila in deklica je strmela samo še v mrzli, debeli zid. Vžgala je novo vžigalico. In ob tej 
se je deklici zazdelo, da sedi pod krasno vso z lučicami posuto jelko. To je bilo še lepše in bolj 
bogato okrašeno drevo kakor tisto, ki ga je pri bogatem trgovcu videla skozi steklena vrata. Na 
tisoče svečic je gorelo po zelenih vejicah in pisane podobe so gledale nanjo, podobne tistim, ki 
so razstavljene po izložbah. Deklica je iztegnila roke, hotela je seči po njih - tedaj pa je 
vžigalica ugasnila. Neštete lučke na jelki so plavale vse više in šele tedaj je opazila, da so lučke 
bile svetle zvezde. In ena se je utrnila in po nebu zarisala dolg ognjen trak. »Nekdo umira!« je 
dejala deklica. Zakaj stara babica, ki je edina bila dobra z njo in je že dolgo v grobu, je zmerom 
pravila: »Kadar se utrne zvezda, tedaj se duša dviga v nebo! « Spet je ob zid prasnila vžigalico. 
Vnela se je in metala na vse strani močno svetlobo, v njenem soju je stala babica vsa mila in 
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ljubezniva in svetlo obsijana. »Babica!« je vzkliknila deklica. »O, vzemi me s seboj! Vem, da 
te ne bo več, brž ko dogori vžigalica, izginila boš, kakor so izginile topla peč, slastna gosja 
pečenka in velika, čudovito sijoča jelka.« Deklica je hitro prižigala vžigalico za vžigalico, tako 
je hotela pridržati babico. In vžigalice so dajale tolikšno svetlobo, da je bilo svetleje kakor 
podnevi. Tako lepa, tako velika ni bila babica še nikoli. Vzela je drobno dekletce v naročje in 
splavali sta proti nebu v sijaju in veselju. Deklica ni čutila več mraza ne lakote ne strahu - z 
babico je bila med sijočimi zvezdami novoletne jelke. V kotu med dvema hišama pa je v mrzlih 
jutranjih urah sedela drobna deklica s pordelimi lici in s smehljajem na ustnicah - bila je mrtva. 
Zmrznila je na zadnji dan starega leta. Jutro novega leta se je prebudilo nad drobnim trupelcem, 
ki je bilo omahnilo tam v kotu in v roki še držalo dogorelo vžigalico. Deklica jih je porabila 
skoraj vso škatlico. »Hotela se je ogreti!« so dejali ljudje. Nihče ni slutil, kolikšno lepoto je 
doživela deklica in s kakšnim sijajem je s staro babico stopila v veselo novo leto. 

(Andersen, 1992) 

 

5.6 Priloga 6: Besedilo pravljice Srečni kraljevič (Oscar Wilde) 

Visoko nad mestnim središčem je na visokem stebru stal kip srečnega kraljeviča. Ves je bil 
pozlačen s tankimi lističi najdragocenejšega zlata, za oči je imel dva svetla safirja, na ročaju 
njegovega meča je žarel velik rdeč rubin. Vsi so ga prav zares občudovali. »Lep je kakor 
vremenski petelin na strehi,« je pripomnil eden izmed mestnih svetnikov, ki bi rad veljal za 
človeka z umetniškim okusom. »Samo, da ni tako koristen,« je dodal, ker se je bal, da bi ga 
meščani utegnili imeti za negospodarnega, kar pa v resnici ni bil. »Le zakaj ne moreš biti 
takšen, kakršen je srečni kraljevič?« je razumna mati vprašala svojega sinka, ki je z jokom 
zahteval mesec z neba. »Srečnemu kraljeviču še v sanjah nikdar ne pride na misel, da bi jokal 
po čemerkoli.« »Zadovoljen sem, da je na tem svetu vsaj nekdo, ki je zares srečen,« je 
zamrmral razočaran človek, ko se je ozrl v čudoviti kip. »Prav takšen je, kakršni so angeli,« so 
rekli otroci iz sirotišnice, ko so prišli iz cerkve v svojih svetlih živordečih haljah in čistih belih 
ovrat-nikih. »Kako pa to veste?« je rekel učitelj računstva. »Saj niste še nikdar nobenega 
videli!« »O, seveda smo jih videli! V sanjah smo jih videli!« so odgovorili otroci. Učitelj 
računstva se je namršil in je bil sploh videti zelo strog, ker se mu nikakor ni zdelo prav, da 
otroci sanjajo. Neke noči je letel nad mestom droban lastovček. Njegovi prijatelji in prijateljice 
so odleteli proti Egiptu že pred šestimi tedni, on pa je zaostal, ker je bil zaljubljen v najlepšo 
trstiko. Srečal jo je bil v zgodnji pomladi, ko je letel nad reko za velikim rumenim moljem, pa 
ga je njena vitka postava tako pritegnila, da se je ustavil in se spustil v pogovor. »Ali naj te 
ljubim?« je rekel lastovček, ki je rad govoril odkrito, da je takoj vedel, pri čem je. Trstika se 
mu je globoko priklonila in začel je takoj krožiti okrog nje. S krili se je rahlo dotikal vode in 
na gladini tkal srebrne čipke iz rahlih valčkov. Tako ji je pripovedoval, kako jo ima rad, in tako 
ji je potem dvoril vse poletje. »Prav smešno je, da se je tako zagledal vanjo,« so čebljali drugi 
lastovčki in lastovke. »Denarja nima, sorodnikov pa več kot preveč.« In res je bila vsa reka 
gosto zaraščena s trstikami. Nato pa, ko je prišla jesen, je ves lastovičji rod odletel. Ko so 
tovariši odleteli, je bil lastovček otožen, ker je ostal sam, in njegova ljubljena gospa se mu je 
zdela vsak dan bolj dolgočasna. »Zgovorna ni,« si je rekel. »In bojim se, da je precej vetrnjaška, 
saj se venomer spogleduje z vetrom.« In bilo je res; kadarkoli je veter zapihal, se je trstika kar 
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se da ljubko priklanjala. »Saj priznam, da se drži doma,« je nadaljeval lastovček, »toda jaz rad 
potujem in zato bi morala tudi ona z veseljem na potovanje.« »Ali bi šla z mano?« jo je 
naposled vprašal. Toda trstika je zmajala z glavo, ker je bila tako navezana na svoj dom. »Za 
nos si me vlekla!« je vzkliknil lastovček. »Zdaj pa odletim k piramidam. Zbogom!« In je 
odletel. Letel je ves dan in zvečer je priletel v mesto. »Kje pa naj prenočim?« si je rekel. 
»Upam, da je mesto poskrbelo zame.« Tedaj je zagledal kip na visokem stebru. »Tja bom 
sedel,« je dejal. »Prostor je imeniten in svežega zraka bo na pretek.« In se je spustil med stopala 
srečnega kraljeviča. »Zlato spalnico imam,« si je tiho rekel, ko se je ozrl okrog sebe, in se nato 
pripravil na spanje. Toda prav v trenutku, ko si je potisnil glavico pod perut, je padla nanj težka 
debela kaplja. »To pa je res čudno,« si je rekel. »Niti enega samega oblačka ni na nebu, zvezde 
so popolnoma čiste in svetle, pa vendar dežuje. Podnebje v severni Evropi je res grozno. Trstika 
je imela zelo rada dež, toda to je bila njena gola sebičnost.« Potem je padla nanj druga kaplja. 
»Kakšen smisel pa ima kip, če ne more zadržati dežja?« je rekel lastovček. »Poiskati si moram 
dober dimnik.« In je sklenil, da bo odletel. Toda preden je razprl krila, je padla nanj tretja 
kaplja, pa se je ozrl kvišku in je videl ... Oh, kaj je videl! Oči srečnega kraljeviča so bile polne 
solz in solze so tekle po njegovih zlatih licih. V mesečini je bil njegov obraz tako lep, da je 
drobnega lastovčka prešinilo usmiljenje. »Kdo pa si?« je vprašal. »Srečni kraljevič.« »Zakaj 
pa potem jočeš?« je vprašal lastovček. »Saj si me že do kože zmočil.« »Ko sem bil živ in sem 
imel človeško srce,« je odgovoril, »nisem vedel, kaj so solze, zakaj živel sem v palači, ki se je 
imenovala palača Brezskrbnosti, kamor žalost ni smela vstopiti. Podnevi sem se s svojimi 
prijatelji igral v vrtu, zvečer sem vodil ples v veliki dvorani. Okrog in okrog vrta je bilo zelo 
visoko obzidje, a nikdar mi ni prišlo na um, da bi vprašal, kaj je za njim, zakaj okrog mene je 
bilo vse tako čudovito. Moji dvorjani so mi rekli srečni kraljevič. In res sem bil srečen, če naj 
bo zadovoljstvo sreča. Tako sem živel in tako sem umrl. Zdaj pa, ko sem mrtev, so me postavili 
tako visoko, da lahko gledam vso grdobijo in vso bedo svojega mesta. In čeprav je moje srce 
ulito iz svinca, se vendar ne morem zadržati, da ne bi jokal.« »Kaj! Ali ni ves iz zlata?« si je 
rekel lastovček. Bil je namreč preveč vljuden, da bi glasno izrekel kakršnokoli osebno 
pripombo. »Daleč od tod,« je nadaljeval kip s tihim, pojočim glasom, »daleč od tod, v ozki 
ulici, je revna hiša. Eno okno je odprto in skozenj lahko vidim žensko, ki sedi pri mizi. Njen 
obraz je suh in izžet, njene roke so trde in rdeče, vse prebodene od igel, ker je ženska vezilja. 
Zdaj veze cvetje hrepenenja na svileno obleko za najlepšo kraljičino družabnico, ki bo to 
obleko nosila na prihodnjem dvornem plesu. V postelji v kotu sobe leži nien bolni sinko. 
Mrzlica ga trese in prosi za pomarančo. Mati pa nima drugega, da bi mu dala, razen vode iz 
reke, in zato se fantek joče. Lastovček, lastovček, drobni lastovček, ali bi ji nesel rubin iz ročaja 
mojega meča? Moje noge so pritrjene k stebru in zato se ne morem ganiti.« V Egiptu me že 
čakajo,« je rekel lastovček. »Moji tovariši se že spreletavajo gor in dol nad Nilom in se 
pogovarjajo z velikimi cvetovi lokvanjev. Kmalu se bomo spravili spat v grobnico velikega 
kralja. Tudi kralj leži tam v svoji poslikani krsti. Zavit je v rumeno platno in nadišavljen z 
dišavami. Okrog vratu ima ogrlico iz bledozelenega jantarja in njegove roke so kakor oveneli 
listi.« »Lastovček, lastovček, drobni lastovček,« je rekel kraljevič, »ali ne bi mogel ostati pri 
meni samo eno noč, da bi bil moj sel? Fantek je tako žejen in mati je tako žalostna.« »Zdi se 
mi, da nimam rad fantkov,« je odgovoril lastovček. »Ko sem preteklo poletje stanoval ob reki, 
sta bila tam dva hudobna fantka, mlinarjeva sinova, ki sta zmeraj metala kamenje za mano. Res 
je, da me nista nikdar zadela. Lastovke letamo presneto hitro, poleg tega pa sem iz rodu, ki je 
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slaven prav zaradi svoje gibčnosti. Toda kljub temu sta s tem pokazala, da me ne spoštujeta, 
kakor je treba.« Toda srečni kraljevič je bil videti tako žalosten, da se je drobni lastovček 
pokesal svojih besed. »Tukaj je zelo hladno,« je rekel. »Toda eno noč bom le ostal in bom tvoj 
sel.« »Hvala, drobni lastovček!« je rekel kraljevič. In tako je lastovček izvrtal veliki rubin iz 
kraljevičevega meča in z njim v kljunu zletel nad mestnimi strehami. Letel je mimo zvonika 
stolne cerkve, na katerem so stali angeli iz belega marmorja. Letel je nad dvorom in je slišal 
godbo, ki je igrala za ples. Lepo dekle je s svojim dragim stopilo iz dvorane na balkon. »Kako 
čudovite so zvezde,« ji je rekel, »in kako čudovita je moč ljubezni!« »Upam, da bo za dvorni 
ples moja obleka narejena,« je odgovorilo dekle. »Ukazala sem, naj mi vanjo uvezejo najlepše 
cvetje hrepenenja. Toda vezilje so tako lene!« Lastovček je letel nad reko in je videl luči na 
jamborih ladij. Letel je nad židovsko četrtjo in je videl, kako so stari Židje prekupčevali med 
sabo in tehtali denar na bakrenih pladnjih. Naposled je priletel do revne hiše in pogledal skozi 
okno. Fantek se je v mrzlici premetaval na postelji, mati pa je zaspala pri mizi, ker je bila tako 
utrujena. Lastovček je švignil skozi okno in položil rubin zraven naprstnika. Nato je mirno 
zakrožil nad fantkovo posteljo in s svojimi krili kakor s pahljačo zakrilil nad njegovim čelom. 
»Kako prijetno hladno je,« je rekel fantek. »Prav gotovo bom kmalu zdrav,« je zamrmral in se 
pogreznil v sladko spanje. Potem je lastovček odletel k srečnemu kraljeviču in mu povedal, 
kako je opravil. »Prav res je čudno,« je rekel. »Zdaj mi je kar toplo, čeprav je tako mraz.« 
»Toplo ti je, ker si storil dobro dejanje,« je rekel kraljevič. Lastovček se je zamislil in je nato 
zaspal. Razmišljanje ga je zmeraj uspavalo. Ko se je zdanilo, je odletel k reki in se okopal. 
»Kako nenavaden pojav!« je rekel profesor, ki je preučeval življenje ptic in je prav takrat šel 
čez most. »Lastovka sredi zime!« In napisal je o tem dolgo pismo v mestni časopis. Vsi so 
pisali o tistem pismu, zakaj v njem je bilo toliko besed, ki jih ni mogel nihče razumeti. »Nocoj 
bom odletel v Egipt,« je rekel lastovček, ki je bil zaradi poti zelo dobre volje. Obiskal je vse 
mestne znamenitosti in je precej dolgo sedel na konici cerkvenega stolpa. Kjerkoli se je 
prikazal, povsod je slišal vrabce, kako so cvrčali drug drugemu: »Glejte ga, imenitnega tujca!« 
Tako je lastovček prav veselo in zabavno preživel svoj dan. Ko je mesec prišel na nebo, je 
odletel k srečnemu kraljeviču. »Ali imaš kakšno naročilo za Egipt?« je vprašal. »Prav zdaj 
odhajam.« »Lastovček, lastovček, drobni lastovček,« je rekel kraljevič, »ali ne bi ostal pri meni 
še eno noč?« »V Egiptu me čakajo,« je rekel lastovček. »Jutri bodo moji prijatelji odleteli h 
Gornjemu slapu. Tam leži v visokem trstju nilski povodni konj in tam sedi na velikem 
granitnem prestolu bog Memnon. Vso noč opazuje zvezde in ko zasije zvezda danica, plane iz 
njega en sam krik radosti, nato pa ves dan molči. Opoldne prihajajo rumeni levi k bregu, da se 
napijejo. Njihove oči so kakor zeleni dragi kamni in kadar zarjovejo, preglušijo hrup slapov.« 
»Lastovček, lastovček, drobni lastovček,« je rekel kraljevič, »daleč tam na robu mesta vidim 
mladega fanta v podstrešni sobici. Sklanja se na mizo, ki je pokrita s papirji, in v kozarcu 
zraven njega je šopek ovenelih vijolic. Njegovi lasje so temni in kodrasti, njegove ustnice so 
rdeče kakor granatno jabolko in njegove velike oči so sanjave. Rad bi končal igro za gledališče, 
toda tako ga zebe, da ne more več pisati.V njegovem gašperčku ni ognja in od lakote je že 
omedlel.« »Ostal bom še eno noč,« je rekel lastovček, ki je bil res dobrega srca. »Ali naj tudi 
njemu nesem rubin?«Oh, nobenega rubina nimam več!« je rekel kraljevič. »Samo oči še imam. 
Iz dragocenih safirjev so, ki so jih prinesli iz Indije pred tisoč leti. Izkoplji enega in mu ga nesi. 
Prodal ga bo zlatarju, kupil bo drva in končal svojo igro.« »Dragi kraljevič,« je rekel lastovček, 
»tega ne morem storiti!« In je zajokal. »Lastovček, lastovček, drobni lastovček,« je rekel 
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kraljevič, »stori, kakor ti ukazujem!« In lastovček je izkopal kraljeviču oko in odletel z njim v 
študentovo podstrešnico. Prav lahko je priletel k njemu, ker je bila v strehi luknja. Švignil je 
skoznjo in priletel v sobico. Mladi fant si je bil zagrebel glavo v roke in tako ni slišal prhutanja 
kril, a ko je vzdignil pogled, je na ovenelih vijolicah zagledal čudovit safir. »Vidim, da me 
začenjajo ceniti!« je vzkliknil. »To mi je gotovo poslal nekdo, ki me zelo občuduje. Zdaj bom 
lahko končal svojo igro.« In bil je videti popolnoma srečen. Naslednji dan je lastovček odletel 
v pristanišče. Sedel je na jambor velike ladje in opazoval, kako so mornarji z vrvmi dvigali 
velike zaboje iz ladijskega trupa. »Ho-o-hoj!« so kriknili vselej, ko so zaboj potegnili na krov. 
»V Egipt letim!« je zakričal lastovček, toda nihče se ni zmenil zanj. Ko je vzplul mesec, je 
odletel k srečnemu kraljeviču. »Prišel sem, da ti rečem zbogom,« je vzdihnil. »Lastovček, 
lastovček, drobni lastovček,« je rekel kraljevič, »ali ne bi ostal pri meni še eno noč?« »Zima 
je,« je odgovoril lastovček, »in kmalu bo tukaj mrzel sneg. V Egiptu pa toplo sonce sije po 
zelenih palmah in krokodili ležijo v blatu in se leno ozirajo okrog sebe. Moji tovariši si pletejo 
gnezda v Baalbekovem templju. Rožnate in bele grlice jih opazujejo ter zaljubljeno grulijo 
druga drugi. Dragi kraljevič, nikdar te ne bom pozabil; prihodnjo pomlad ti bom prinesel dva 
čudovita draga kamna za tista dva, ki si ju daroval. Rubin bo bolj rdeč od najbolj rdeče vrtnice 
in safir bo tako moder, kakor je modro veliko morje.« »Na trgu pod nama stoji deklica, 
prodajalka vžigalic,« je rekel srečni kraljevič. »Vžigalice so ji padle v cestni jarek in so zdaj 
vse premočene. Oče jo bo pretepel, če ne bo prinesla domov denarja, in zato zdaj joče. Ne 
čevljev ne nogavic nima in njena drobna glavica je brez pokrivala. Izkoplji mi drugo oko in ji 
ga daj, in oče je ne bo pretepel.« »Ostal bom še eno noč pri tebi,« je rekel lastovček, »toda 
očesa ti ne morem izkopati, saj boš potem popolnoma slep!« »Lastovček, lastovček, drobni 
lastovček,« je rekel kraljevič, »stori, kakor ti ukazujem!« In lastovček je izkopal kraljeviču 
drugo oko in se kakor puščica spustil z njim na trg. Švignil je mimo deklice in spustil dragi 
kamen v njeno dlan. O, kako lep drobec stekla!« je rekla deklica in z veselim smehom tekla 
domov. Lastovček se je vrnil h kraljeviču. »Zdaj si slep,« mu je rekel, »zato bom ostal zmeraj 
pri tebi.« »Ne, drobni lastovček!« je rekel ubogi kraljevič. »Ti moraš odleteti v Egipt.« »Zmeraj 
bom ostal pri tebi,« je rekel drobni lastovček in je zaspal pri njegovih nogah. Ves naslednji dan 
je sedel na kraljevičevi rami in mu pripovedoval, kaj vse je videl v čudnih deželah. 
Pripovedoval mu je o rdečih ibisih, ki v dolgih vrstah na eni sami nogi stojijo ob bregovih Nila 
in s svojimi kljuni lovijo zlate ribice. Pripovedoval mu je o sfingi, ki je prav tako stara kakor 
svet in živi v puščavi in vse ve. Pripovedoval mu je o trgovcih, ki počasi hodijo ob svojih 
velblodih in s prsti prebirajo jagode iz dragocenega jantarja, ki so nanizane na vrvici. 
Pripovedoval mu je o kralju Luninih gora, ki je črn kakor ebenovina in ki časti velkanski kristal. 
Pripovedoval mu je o veliki zeleni kači, ki spi na palmi in ki ima dvajset duhovnikov, da jo 
hranijo z medenjaki. Pripovedoval mu je o pritlikavcih, ki jadrajo po velikem jezeru na širokih 
ploskih listih in ki se večno vojskujejo z metulji. »Dragi drobni lastovček,« je rekel kraljevič, 
»pripoveduješ mi o čudovitih stvareh, toda bolj čudovito kot karkoli je trpljenje in bolečina 
človeštva. Ni bolj skrivnostne uganke, kakor sta beda in bridkost. Lëti nad mestom, drobni 
lastovček, in pripoveduj mi, kaj vse boš videl.« In lastovček je letel nad velikim mestom in je 
videl, kako bogatini veseljačijo v svojih lepih hišah, medtem ko berači sedijo na njihovih 
pragih. Letel je nad temnimi predmestji in videl blede obraze sestradanih otrok, ki so topo 
gledali na črne ulice. Pod mostom sta ležala dva fantka in se tesno objemala, da bi ogrela drug 
drugega. »Kako sva lačna!« sta rekla. »Tukaj ne smeta ležati!« je zakričal nočni čuvaj, pa sta 
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vstala in se odmajala izpod mosta na dež. Lastovček se je vrnil k srečnemu kraljeviču in mu 
povedal, kaj je videl. »Pokrit sem z najboljšim zlatom,« je rekel kraljevič. »List za listom 
potegni z mene in odnesi jih mojim siromakom. Živi ljudje zmeraj mislijo, da jih zlato lahko 
osreči.« In lastovček je trgal list za listom iz dragocenega zlata, dokler ni bil srečni kraljevič 
videti popolnoma siv in pust. List za listom je odnašal siromakom in otroški obrazi so postajali 
bolj rožnati, smejali so se in se igrali po ulicah. »Zdaj imamo kruha!« so vzklikali. Potem je 
prišel sneg in za snegom je prišla zmrzal. Ulice so bile videti, kakor bi bile srebrne, tako so bile 
svetle in lesketajoče se. Dolge ledene sveče so kakor kristalna bodala grozeče visele od strešnih 
robov. Vsi so bili v kožuhih, fantki pa so imeli živordeče kape in so se drsali na ledu. Ubogega 
lastovčka je boli in bolj zeblo, toda kraljeviča ni hotel zapustiti, ker ga je imel preveč rad. Pred 
pekovim pragom je pobiral drobtinice, kadar ga pek ni videl, ogreti pa se je skušal tako, da je 
hitro utripal s perutničkami. Naposled pa je le sprevidel, da bo kmalu umrl. Imel je samo toliko 
moči, da je še enkrat zletel h kraljeviču in mu sedel na ramo. »Zbogom, dragi kraljevič,« je 
zašepetal. »Ali dovoliš, da ti poljubim roko?« »Drobni lastovček, srečen sem, da naposled le 
greš v Egipt,« je rekel kraljevič. »Predolgo si se zadržal tukaj. Poljubiti pa me moraš na ustnice, 
ker te imam rad.« »O, saj ne grem v Egipt,« je rekel drobni lastovček. »V hram smrti grem. In 
smrt je sestra spanja, mar ne?« Poljubil je srečnega kraljeviča na ustnice in nato padel mrtev k 
njegovim nogam. V tistem trenutku je tako čudno počilo v kipu, kakor bi se nekaj preklalo. 
Zgodilo se je namreč, da se je svinčeno srce preklalo naravnost na dva kosa. Bila je prav zares 
strahotna zima. Zgodaj zjutraj naslednjega dne se je župan v družbi mestnih svetnikov sprehajal 
po trgu. Ko so šli mimo stebra, se je ozrl v kip. »Mojdunaj!« je rekel. »Kako klavrn je naš 
srečni kraljevič!« »Mojdunaj, kako je res klavrn!« so vzkliknili mestni svetniki, ki so se zmeraj 
strinjali z županom. In nato so stopili k stebru in si ogledali kip. »Rubin je padel iz njegovega 
meča, oči je izgubil in pozlačen tudi ni več,« je rekel župan. »Saj skoraj ni boljši od navadnega 
berača.« »Skoraj ni boljši od navadnega berača,« so rekli svetniki. »In tukaj pri njegovih nogah 
leži mrtva ptica,« je nadaljeval župan. »Prav zares moramo izdati razglas, da je pticam tukaj 
prepovedano umirati!« In tajnik si je to županovo misel zapisal. In nato so porušili spomenik 
srečnega kraljeviča. »Ker ni več lep, ni več koristen,« je rekel profesor umetnosti na 
vseučilišču. Nato so kip v livarni pretopili, župan pa je sklical sejo mestnega sveta, da bi 
sklenili, kaj naj store s kovino. »Jasno je, da moramo imeti kip,« je rekel. »In to bo moj kip!« 
»Moj kip!« so drug za drugim vzkliknili mestni svetniki in se začeli prepirati. Ko sem zadnjič 
slišal o njih, so se še zmeraj prepirali. »Kako je to čudno!« je rekel livar v livarni. »To počeno 
svinčeno srce se nikakor noče raztopiti. Moramo ga vreči stran.« In vrgli so ga na kup smeti in 
odpadkov, kjer je ležal tudi mrtvi lastovček. »Prinesi mi dve najdragocenejši stvari iz mesta,« 
je rekel Bog enemu izmed svojih angelov. In angel mu je prinesel svinčeno srce in mrtvo ptico. 
»Prav si izbral,« je rekel Bog, »zakaj v mojem nebeškem vrtu bo ta drobna ptička vedno 
prepevala in v mojem zlatem mestu me bo srečni kraljevič večno slavil!«  

 (Wilde, 1993) 
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5.7 Priloga 7: Besedilo pravljice Bobek in barčica (Anja Štefan) 

Nekoč je živel Bobek in ta Bobek se je silno rad igral ob jezeru. Najraje je bil kapitan, čeprav 
ni imel niti čolna in niti vesla. Po vodi je spuščal barčice iz ločja in jih spravljal v svoj pristan. 
Nekega dne pa je na jezeru na vsem lepem zagledal čoln. Bil je prazen, le veter ga je gnal, in 
to ravno v Bobkovo stran. Bobek ni mogel verjeti. Že tako dolgo si je želel, da bi se čisto sam 
podal čez jezero, in zdaj se mu meni nič tebi nič, priziba čolniček! Brž je skočil nanj, prijel je 
za vesla, takrat pa se je z brega oglasilo: »Počakaj, Bobek, počakaj! Še jaz grem s teboj!« Bila 
je miška. Bobek je pomislil, potem pa kot vsak preudaren kapitan vprašal: »Kaj pa znaš, če 
hočeš z mano? Kaj boš na čolničku?« »Veslala bom, ko se boš utrudil,« se je znašla miška. 
»Daj, Bobek, prosim, vzemi me s seboj!« In Bobek jo je vzel na krov. Prijel je za vesla, takrat 
pa spet: »Bobek, Bobek, vzemi me s seboj!« Z brega je mahala žabica in vse je kazalo, da bo 
zdaj zdaj skočila v čoln. »Ej, ni vsakdo za mornarja,«jo je ustavil Bobek. »Najprej mi povej, 
kaj znaš. Kaj boš na čolničku? Kako boš pomagala?« »Pot ti bom kazala,«je rekla žabica. 
»Jezero poznam kot svoj žep, z mano se ne izgubiš.« In Bobek jo je vzel na krov. Prijel je za 
vesla, takrat pa spet: »Bobek, Bobek, vzemi me s seboj!« Zdaj je bil zajček. »Zajček za 
mornarja?« se je nasmehnil Bobek. »No, prav, a najprej mi povej, kaj znaš. Kako nam boš 
pomagal?« »Poslušal bom, na vse strani,« se je odrezal zajček. »Grom in dež in veter bom 
slišal že na daleč, nevihto bom zavohal mnogo prej kot vi. Prosim, Bobek, vzemi me s seboj!« 
In Bobek ga je vzel na krov. Prijel je za vesla, a glej — že spet: »Bobek, Bobek, počakaj, še 
jaz grem z vami!« Bila je lisica. »O ne, tebe pa že ne vzamem,« se je branil Bobek. »Samo 
prepirali se boste. Kjer je lisica, tam je hitro križ!« A lisica je prosila, prosila, prosila kot navita: 
»Nič se ne bom prepirala, samo pela vam bom. Vse najlepše pesmi, kar jih znam — vse vam 
bom zapela. To bo izlet! Prosim, Bobek, spusti me v čolniček.« In Bobek, dober kot je bil, je 
vkrcal še lisico. Prijel je za vesla, pošteno zamahnil, takrat pa je iz gošče zadonelo: »Še jaaz! 
Še jaaz! Boobek, vzemi me s seboj!« Na bregu se je prikazal medved. »Ampak ti si prevelik!« 
se je ustrašil Bobek. »Tebe moj čolniček ne zdrži!« »Kaj ne!« ga je ustavil medved. »Poglej!«In 
je skočil na čoln. O, gorje! Čoln se je prevrnil, v hipu je potonil, še vesla so šla z njim. Bobek, 
miška, žabica, zajček in lisica — vsi so hiteli na breg, joj, joj, joj so kričali, medved pa je 
obsedel in ni mogel verjeti. »Ni čolnička,«je rekel nazadnje in je vedel, da je kriv. Že spet je 
naredil neumnost, čeprav ni hotel. Ves poparjen se je ozrl na obalo. Videl je žabico, ki je 
zmajevala z glavo, videl je miško in zajčka, ki sta se tresla od mraza, in Bobka, ki je jokal v 
travi. Lisica pa ga je gledala tako jezno, da ji je kar streljalo iz oči. »Drugič malo misli,«je 
siknila. »Dovolj mi je tvojih neumnosti. Vsem si pokvaril izlet, Bobka si spravil ob čoln, skoraj 
bi nas utopil. Grozno, grozno!« Medvedu je bilo težko. Vstal je in izginil, kot da ga je sram. A 
ni pobegnil. Le po vrvje stopil, trdno odločen, da popravi, kar se da. Ko se je vrnil, se je v 
zadregi razgledal po bregu, potem pa dejal: »Čoln bi privezal, samo kako?« Pa je priskočila 
žabica, prijela je vrv in jo privezala za čoln. Potem so povlekli in čoln se je prikazal iz vode. 
Medved ga je obrnil, ga očistil in ga položil na mirno gladino. »Tako,«je rekel, »zdaj pa le 
veslajte, čoln čaka.« Bobek, miška, žabica, zajček in lisica — vsi so skočili vanj, Bobek je 
zaveslal in čoln se je odlepil od brega. »Gremo! Gremo!« so ploskali in cepetali od veselja. Le 
žabica se je ozrla nazaj na breg in rekla: »Ubogi medved. Tako rad bi z nami, pa ne more. Saj 
ni sam kriv, da je prevelik.« Kajti z brega jih je gledal medved, sam in tih in stisnjen v dve 
gubi. Še mahati ni mogel, tako mu je bilo hudo. »Ubogi medved,«je zamrmral še Bobek. »Veste 
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kaj? Pa še mi ne gremo. Potem mu bo manj hudo.« Odveslal je nazaj na breg. Zlezli so na suho, 
posedli okoli medveda in tiho zrli čez jezero. Sedijo, sedijo, pa se lisici naenkrat posveti: 
»Naredimo si barko! Razumete? Tako kot čolniček, samo večjo! Tako, da nas vse zdrži!« Bi 
se kdo lahko domislil česa pametnejšega? Skočili so pokonci, stekli po žage, sekire, žeblje, po 
kladiva in obliče, še barvo in čopič so našli. In so žagali in tesali, vse so znali in čudno dobro 
jim je šlo od rok. Še istega dne je na bregu stala barka, nekoliko okorna, a vseeno lepa. Potisnili 
so jo v vodo in previdno zlezli nanjo. Ja, ta je bila za vse. »Zdrži, vse nas zdrži!« je zavriskal 
Bobek in pomežiknil proti medvedu. Potem so prijeli za vesla, zapluli čez jezero in veste, kaj 
vam povem? Da tistega dne ni pela le lisica. Vsi so peli, veselo, zagnano, na glas do neba. In 
tako se naša pravljica lahko konča. 

(Štefan, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 


