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Obravnava družbene svobode pri FZO 
Svoboda je hvaležna tema za obravnavo vse od četrtega razreda dalje, saj se vez s starši/odraslimi 
postopoma rahlja, lastna volja pa pridobiva na pomenu. 
 
Glavna vprašanja: 

− Kaj pomeni biti svoboden? 
− Kako se počutiš, ko je tvoja svoboda omejena? 
− Kakšno je razmerje med svobodo in samovoljo? 
− Kakšno je razmerje med omejitvami in svobodo? 
− Ali želiš živeti v svetu, kjer je je vse dovoljeno in ni nič prepovedano? 

 
KORAKI POGOVORA UČITELJEVA DEJAVNOST DEJAVNOST UČENCEV 
 Se ti je že kdaj zgodilo, da si nekaj 

želel narediti, pa tega nisi smel? 
Učenci dvigajo roke in 
prispevajo svoje primere. 

Zbiranje izkušenj učencev Na tablo narišem preglednico in 
vanjo vpisujem njihove izkušnje. 

 

 V drugi stolpec bomo napisali 
zrcalno nasprotno vprašanje 
prvemu. Kakšno bo to vprašanje? 

Učenci predlagajo: Ali že kdaj 
nečesa nisi hotel storiti, pa si 
moral? 

 Vprašanje zapišem v preglednico. Učenci ponovno dvigajo roke in 
prispevajo svoje izkušnje na tem 
področju. 

 

A) Ali si že kdaj nekaj želel/a storiti, pa nisi smel/a? B) Se ti je že kdaj zgodilo, da nečesa nisi 
želel/a storiti, pa si moral/a? 

- IGRATI NOGOMET V KAVBOJKAH 
- DOTIKATI SE VTIČNIC 
- IMETI TELEVIZOR V SVOJI SOBI 
- MED TEDNOM IGRATI TABLICO 
- IMETI MUCKA 
- ITI VEN 
- PRIŽGATI PETARDO 
- SKOČITI S SKAKALNICE 

- POSPRAVITI SOBO 
- ODNESTI SMETI 
- ITI V TRGOVINO 
-  POSESATI STANOVANJE 
- NAPISATI DOMAČO NALOGO 
- ITI V ŠOLO 
- POMITI POSODO 
- BITI TIHO 

 

Konceptualizacija O kateri temi se zdaj pogovarjamo? O svobodi. 
Prehod od 
konkretnega k 
splošnemu: iskanje 
opredelitve svobode 

Prej smo naštevali konkretne primere, v 
katerih se ne počutimo svobodne. 
Ali zdaj lahko zapišemo neko splošno 
opredelitev, ki bo zaobjela vse primere 
svobode? Kdaj je nekdo svoboden? 

 

 Dopolnimo poved: Svoboden/a sem, ko … … delam, kar hočem. 
 Zapišem na tablo: Svoboden sem, ko 

delam, kar hočem. 
 

Vrednotenje izkušenj – 
izražanje občutkov 

Kako se počutiš, ko je tvoja svoboda 
omejena? 

Učenci naštevajo: jezno, slabo, 
izkoriščenega, kot bi mi bila 
izčrpana vsa energija, 
žalostno, mučenega, 
ponižanega (da bi se kar 
odselil), zavrženo 

 Ali vam je pod črto všeč ali ne? Ne, ni! 
 Ali je tu v razredu morda kdo, ki uživa v  
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tem, da je njegova svoboda omejena? 
Vrednotenje svobode Ali je svoboda nekaj dobrega?  
 Dvignite roke tisti, ki želite živeti v svetu, v 

katerem je vse dovoljeno in ni nič 
prepovedano. 

Učenci dvigujejo roke.  

 Število dvignjenih rok zapišem na tablo.  
Omejevanje svobode Če si ogledamo vaše primere iz 

preglednice, ko ste navajali primere 
omejevanja svobode, kdo je največkrat 
tisti, ki vam jo krati? 

Starši, učitelji. 

 Ali smo prej rekli, da je svoboda nekaj 
dobrega? 

Ja, smo. 

 Zdaj pa smo ugotovili, da so starši tisti, ki 
vas delajo za nesvobodne. Drži? 

Da./Ne! 

 Napišem izjavo: 
Starši me delajo nesvobodnega. 

 

 Kdor se strinja z izjavo, naj dvigne roko. Učenci dvigujejo roke. 
 Izberem nekoga in preverim, če ve, zakaj 

ima dvignjeno roko. 
 

 Kaj pa ta izjava: Če ne bi bilo staršev, bi bil 
bolj svoboden. 
Istemu učencu: Ali se strinjaš? 

 
Ja, se. 
Ne, to ni prav. 

 Ali sta izjavi enaki ali različni? V bistvu pomenita isto. 
Uvid. Ni dobro, če si 
popolnoma svoboden. 

Torej je ena zrcalna podoba druge? Samo 
obrnjeni sta. 

Ja, ampak starši nam ne bi 
smeli vsega dovoliti. 

 Aha! Ti torej nočeš biti svobodna? Hočem, ampak že tako nam 
preveč dovolijo. 

 Kdo se strinja s sošolko, da ni vedno dobro 
delati tega, kar hočemo? 

Se javijo. 

Svet brez pravil Kaj bi se zgodilo, če prepovedi in zapovedi 
ne bi obstajale? 

Ne bi delal domačih nalog. 
Dobival bi slabe ocene. 
Ne bi hodil v šolo. 
Ljudje bi vozili pijani. 
Vsi bi se lahko streljali. 
Ljudje bi ropali eden drugega. 
Pretepali bi se. 

 Poiščemo kar največ primerov, da učenci 
pridejo do uvida, kaj dejansko pomeni, da 
je dovoljeno prav vse.  

 

Ponovno glasovanje Zdaj, ko vemo, kakšen bi bil svet brez 
omejevanja svobode, dvignite roke tisti, ki 
še vedno želite živeti v svetu, v katerem je 
vse dovoljeno in ni nič prepovedano. 

Število kandidatov je mnogo 
manjše, ali pa jih ni več. 

 Ali bi bili vi v takem svetu bolj svobodni ali 
manj svobodni? 

Bili bi manj svobodni. 

 Zakaj manj? Ker bi lahko počeli še manj 
stvari po svoje. Vsak, ki bi 
prišel mimo, bi lahko z nami 
počel, kar bi hotel. 

 Ali potem obstoječa pravila povečujejo ali 
zmanjšujejo vašo svobodo? 

Povečujejo. 

 Mar ni to čudno? Prej smo bili prepričani, 
da bi bili brez njih bolj svobodni. Kaj je zdaj 
res? 

To, da smo s pravili bolj 
svobodni. 
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 Tudi če vas pravilo v podobi staršev sili v 
šolo, kamor nočeš iti? 

Ja, tudi takrat. Če hodim v 
šolo, se učim, dobim dobre 
ocene, potem se lahko vpišem 
na želeno srednjo šolo. Nato 
lahko opravljam poklic, ki ga 
sam hočem.  

 Če prav razumem, vas torej nekatere prisile 
delajo bolj svobodne? 

Da./Ne. 

 Zakaj ne? Ja, ker nam kratijo svobodo. 
 Zakaj da? Res nam na začetku omejijo 

nekaj svobode, ampak nam jo 
potem dajo več, kot nam jo 
prej vzamejo. 

Žrtvovana »manjša 
svoboda« in 
pridobljena »večja 
svoboda« 

Če prav razumem: za večjo svobodo 
moramo vedno žrtvovati manjšo svobodo? 

 

Kratkoročna 
»nesvoboda« in 
dolgoročna »svoboda« 

Oziroma: kratkoročno nas šola omejuje, 
ampak na dolgi rok nas osvobaja, saj nam 
prinaša znanje, da lažje sledimo svojim 
velikim željam. 

Ampak potem nisem nikoli 
zares svoboden. Takoj, ko se 
odpovem prvi želji, nisem več 
svoboden. 

 Kdaj bi bil potem res svoboden? Ja, ko bi res lahko počel, kar bi 
hotel. Ko ti nihče ne bi 
omejeval želja. 

 Torej, ko bi lahko nekomu vzel, kar mu po 
pravici pripada? 

Ja, recimo. 

Razlika med svobodo 
in samovoljo: 
samovolja se udejanja 
na račun drugega. 

Ampak potem bi se spet znašli v svetu, v 
katerem (kot zdaj že vemo) nočemo živeti. 

Samo najmočnejši moraš biti. 
Potem si lahko svoboden. Ko ti 
nihče nič ne more, lahko 
počneš, kar hočeš. 

  Ampak potem bi bil svoboden 
samo eden, vsi ostali pa bi bili 
še bolj nesvobodni kot zdaj. 

Pomen dobrih pravil. Koga potem dobra pravila ščitijo? Šibkejše pred močnejšimi. 
 Kakšne odnose potem pravila ustvarjajo? Enakopravne. 
 Ali enakopravnost svobodo povečuje ali 

zmanjšuje? 
Večini ljudi svobodo povečuje. 
Omejuje pa samovoljo 
močnejših. 

 Če to drži, je pot taka: 
Pravila povečujejo enakopravnost  
enakopravnost povečuje svobodo.  
Pravila povečujejo svobodo. 

 

 Ali so pravila potem dobra ali slaba? Dobra. 
Razlikovanje med 
dobrimi in slabimi 
pravili 

Ali so kar vsa pravila dobra? Ne, niso. 

 Poiščimo nekaj dobrih in nekaj slabih 
pravil. Predloge pravil zapišem na tablo. 

Učenci naštevajo. 

 
 
 

A) Dobra pravila B) Slaba pravila 
- Kraja je prepovedana. 
- Mlajši ostarelim na avtobusu odstopijo sedež. 

- Otroci morajo z 12 leti v vojsko. 
- Lahko piješ alkohol in voziš avto. 
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Iskanje meril za ločevanje 
med dobrimi in slabimi 
pravili 

Ali lahko najdemo merilo, ki ločuje 
dobra pravila od slabih? 

- Dobra pravila ustvarjajo 
enakopravnost. 
- Dobra pravila povečujejo svobodo. 
- Če imamo dobra pravila, ljudje lažje 
živijo drug z drugim. 

Izvor pravil Od kod pridejo pravila? Določijo jih starši/odrasli 
 Kaj pa v državi? Kdo tam piše 

pravila? 
Predsednik/vlada/parlament 

 Ali ste vi že kdaj sami postavljali 
pravila? 

Da./Ne. 

 Poiščimo primere, ko ste imeli 
priložnost postaviti pravila. 

Pri neki igri smo spremenili pravila. 
Ko smo se odločali, katera pravila 
bomo postavili za naš pogovor. 

 Kaj če postavimo pravilo, pa ga 
nekdo krši. 

Potem ga opozorimo. Če ne pomaga, 
pa ga kaznujemo. 

 Ali se lahko zgodi, da sami kršimo 
svoja pravila? 

Da, lahko. Rekli smo, da bo govoril 
samo eden naenkrat, zdaj pa 
govorimo eden čez drugega. 

 Kaj pa bomo storili potem? Ja, isto. Sami se moramo kontrolirati. 
 Kdaj se je lažje držati pravila:  

1) Ko te nadzoruje nekdo drug?  
2) Ko se nadzoruješ sam? 

Pravila se lažje držim, ko me nadzoruje 
nekdo drug. 

Uvajanje pojma avtonomija – 
svobodni smo, ko lahko sami 
postavljamo svoja pravila in 
se jih tudi držimo. 

Svoboda torej ni nekaj lahkega. 
Najprej se moramo dogovoriti za 
dobra pravila (kar ni lahko), potem 
pa se jih moramo še sami držati 
(kar tudi ni lahko). Torej svoboden 
postane le tisti, ki si zna sam 
postaviti prave omejitve, ne pa 
tisti, ki omejitev nima. 

 

 

Pripravil Janez Ciperle, ciperle.janez@gmail.com  
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