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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom Starši predšolskih otrok in njihove bralne navade je sestavljeno 

iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu pišem o opismenjevanju, vrstah 

pismenosti, branju, motivaciji zanj, vlogi družine pri opismenjevanju otroka in razvoju 

njegove bralne sposobnosti in motivacije ter njuni vlogi za otrokov kasnejši uspeh.  

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kakšne so bralne navade staršev predšolskih otrok in ali te 

vplivajo na njihovo branje otrokom in z njimi. 

V empiričnem delu sem se tako osredinila na starše in jih preko anketnega vprašalnika 

povprašala o tem, koliko berejo, kaj berejo ter katere aktivnosti spremljajo njihovo branje 

otrokom. 
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ABSTRACT 

This Diploma Work, entitled Parents of preschool children and their reading habits, is 

composed of theoretical and empirical part. In the theoretical part I write about literacy, kinds 

of literacy, reading, reading motivation, family influence on child's nascent literacy, the 

development of his reading competence and motivation and their role in child's future success. 

The main purpose of this Diploma Work is to find out what kind of reading habits do parents 

of preschool children have and if they have any influence on the quantity and quality of their 

family reading. 

So in the empirical part I focused on parents and prepared a questionarre in which I asked 

them about how much do they read, what do they read and what kinds of activities accompany 

their reading to their children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: reading, literacy, parents, family influence, reading motivation, dialogic 

reading 



 

 

KAZALO 

0 UVOD ..................................................................................................................................... 1 

I TEORETIČNI DEL ................................................................................................................. 2 

1 PISMENOST ........................................................................................................................... 2 

1.1  VRSTE PISMENOSTI .................................................................................................... 3 

1.1.1 PORAJAJOČA SE PISMENOST ................................................................................. 3 

1.1.2 ZAČETNA PISMENOST .............................................................................................. 4 

1.1.3 PISMENOST ŠOLAJOČE SE MLADINE ................................................................... 4 

1.1.4 PISMENOST ODRASLIH ............................................................................................ 4 

1.1.5 DRUŽINSKA PISMENOST ......................................................................................... 6 

1.2 RAZVOJ PISMENOSTI PRI PREDŠOLSKEM OTROKU ............................................ 6 

2 BRANJE .................................................................................................................................. 8 

2.1 BRALNA MOTIVACIJA ................................................................................................. 8 

2.1.1 NOTRANJA IN ZUNANJA MOTIVACIJA ............................................................... 10 

2.1.2 MOTIVACIJA GLEDE NA SPOL .............................................................................. 10 

2.1.3 MOTIVACIJA IN IZOBRAZBA STARŠEV .............................................................. 10 

2.2 DRUŽINSKO BRANJE ................................................................................................. 11 

2.2.1 OBLIKE DRUŽINSKEGA BRANJA ......................................................................... 13 

3 VLOGA DRUŽINE ............................................................................................................... 15 

4 POMEN BRANJA ZA OTROKA IN NJEGOV KASNEJŠI USPEH .................................. 19 

II  EMPIRIČNI DEL ................................................................................................................ 22 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ........................................................ 22 

2 CILJI RAZISKOVALNEGA DELA ..................................................................................... 22 

3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE ............................................................................................ 23 

4 METODOLOGIJA ................................................................................................................ 23 

4.1 RAZISKOVALNA METODA ........................................................................................ 23 



 

 

4.2 VZOREC ........................................................................................................................ 23 

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV .............................................. 24 

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ................................................................................... 25 

5.1 REZULTATI ANKETE IN NJIHOVA INTERPRETACIJA .......................................... 25 

5.2 PREVERJANJE HIPOTEZ ............................................................................................ 41 

6 SKLEP ................................................................................................................................... 44 

7 LITERATURA ...................................................................................................................... 45 

8 PRILOGA .............................................................................................................................. 48 



1 

 

0 UVOD 

Stroka si je enotna, da je predšolsko obdobje tisto kritično obdobje, v katerem lahko odrasli s 

svojim delovanjem močno vplivamo na razvoj otrokovih jezikovnih sposobnosti. 

M. Grosman (2003, str. 10) piše o pomenu branja za posameznika in širšo družbo in trdi, da je 

bralna sposobnost nujno potrebna za smiselno preživetje v svetu. Poleg tega, da je pismenost 

pomembna za razumevanje in rabo tiskanih informacij v vsakdanjem življenju doma, na 

delovnem mestu in v družbi, izpostavlja tudi pomembnost komunikacijske sposobnosti v 

povezavi z ustvarjanjem pozitivnih človeških odnosov ter za uspešno napredovanje v 

formalnem izobraževanju, ki, sploh proti koncu, temelji predvsem na samostojnem branju. 

Kropp (2000, str. 7) poudarja pomembnost vloge staršev pri branju. Branja ne doživlja kot 

obveznost in zgodb ne kot enogovornih besedil, ampak kot dogodek, v katerega so poleg 

prebiranja pisane besede vključeni tudi ljubkovanje, pogovor, humor, predvsem pa 

postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje, kar otroka in starše (ali drugega odraslega) 

postavlja v različne jezikovne situacije. Izpostavi tudi vlogo staršev kot vzornikov in 

priporoča, naj starši otrokom odkrito kažejo svoje veselje do knjig. 

Ker me področje zanima in visoko vrednotim branje ter njegov pomen, se bom s tem 

problemom v svojem diplomskem delu ukvarjala tudi sama. Zanimalo me bo predvsem, zakaj 

je branje v predšolskem obdobju tako pomembno, v kolikšni meri to vpliva na kasnejšo 

uspešnost v življenju, kakšno vlogo imajo pri tem starši in kakšno je v slovenskem okolju 

stanje na področju branja staršev in branja staršev otrokom ter z njimi. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 PISMENOST 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1995, str. 844) pismenost opredeljuje kot »znanje branja 

in pisanja«, pojem sam pa izvira iz latinske besede litteratus, kar označuje »človeka, ki se 

uči«. V srednjem veku je bil pismen tisti, ki je znal brati latinsko, v dobi reformacije pa se je 

to spremenilo in pismenost je označevala zmožnost branja in pisanja v maternem jeziku 

(Pečjak, 2010, str. 11). Danes pismenost raziskuje mnogo avtorjev, ki se ukvarjajo z njenimi 

različnimi vrstami, kar pomeni, da obstaja tudi mnogo definicij, ki jo opredeljujejo. UNESCO 

(1978, str. 183) na primer pismenega človeka opisuje kot osebo, ki lahko sodeluje v vseh 

življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakodnevno delovanje v družbeni 

skupnosti ter uporablja svoje bralne, pisne in računske spretnosti za osebni razvoj in razvoj 

družbene skupnosti.  Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2005, str. 6–7) pismenost 

opredeljuje kot trajno razvijajočo se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno 

dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za 

življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Kot temeljne zmožnosti pismenosti 

navaja branje, pisanje in računanje. Slovenska avtorica M. Cenčič (2000, str. 40) pa navaja 

naslednjo definicijo pismenosti: »Pismenost je zapleteno, sestavljeno ter povezano dejanje in 

proces, ki ne obsega le branja in pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje.« 

M. Grginič (2006, str. 8–9) oblikuje pregled preteklih pogledov na pismenost: 

Najprej (v začetku 20. stoletja) se je pojavil razvojni vidik, ki je poudarjal otroško 

dozorevanje, kar pomeni, da so bili prepričani, da se lahko otrok opismeni šele, ko doseže 

določeno starost. Kritike so povzročile, da so se začele oblikovati razvojne teorije, ki pa še 

vedno niso priznavale vpliva staršev. V tem času so se ustanavljali predšolski pripravljalni 

programi, v katerih so otroke urili v branju in pisanju, ki so ju videli kot dve ločeni 

sposobnosti. 

V 70. letih so se nato pojavile teorije porajajoče se pismenosti, v katerih se je pogled na branje 

in pisanje kot dve ločeni aktivnosti spremenil in začeli so ju pojmovati kot bolj kompleksen 

proces, ki se razvija od rojstva dalje. Razvoj branja, pisanja, govorjenja in poslušanja so 

povezovali z otrokovo udeležbo v dogodkih v družinskem okolju in tako prvič poudarili 

pomen družine. 
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V 90. letih se je oblikoval sociološko-kulturološki pogled na začetno opismenjevanje. Obstaja 

več pogledov na to, kakšna naj bi bila definicija tega pristopa k pismenosti. C. Barrat Pugh 

(2000, v Grginič, 2006, str. 10) na primer meni, da se otroci učijo o pismenosti in o tem kako 

jo ustvarjati skozi udeležbo v vrsti aktivnosti v družini in skupnosti. Že od rojstva so vključeni 

v aktivnosti, ki vključujejo pisne dejavnosti, ki pa niso le socialno pogojene, ampak so tudi 

specifične glede na kulturo. 

1.1  VRSTE PISMENOSTI 

S. Pečjak (2010, str. 11) govori o različnih vrstah pismenosti: loči akademsko pismenost, 

pismenost odraslih, bilingvistično pismenost, osnovno pismenost, računalniško pismenost, 

pismenost okolja, kritično pismenost, kulturno pismenost, družinsko pismenost, funkcionalno 

pismenost, medgeneracijsko pismenost, marginalno pismenost, medijsko pismenost, 

minimalno pismenost, poliglotsko pismenost, bralno pismenost, televizijsko pismenost, 

vizualno pismenost, pragmatično pismenost, preživetveno pismenost, pismenost delovnega 

mesta, ideološko pismenost, razmišljujočo pismenost, informacijsko pismenost ter digitalno 

pismenost. 

Sama se bom osredotočila predvsem na vrste pismenosti glede na življenjsko obdobje nosilca 

(porajajočo se pismenost, začetno pismenost, pismenost šolajoče se mladine in pismenost 

odraslih), omenila pa bom še družinsko pismenost, ki se nanaša tako na pismenost otroka kot 

na pismenost odraslega.  

1.1.1 PORAJAJOČA SE PISMENOST 

 

Porajajoča se pismenost ni povezana s formalnim učenjem in se pojavi spontano v okolju s 

tiskano in pisano besedo. Izhaja iz porajajočega se branja, pri katerem so jezikoslovci usmerili 

pozornost na predšolske otroke, ki so doumeli abecedno naravo pisnega jezika in začeli 

črkovati na domiseln način (Grginič, 2006, str. 9). Otrok se v predšolskem obdobju preizkuša 

tako v branju kot v pisanju. M. Grginič (2006, str. 9) navaja E. Sulzby, ki porajajoče se pisanje 

definira kot pisalno vedenje mlajših otrok pred razvojem formalne pismenosti. Poskusi 

pisanja zajemajo čačke, risanje, nefonetične črkovne verige, posnemanje formalnega pisanja, 

rebuse, okrajšave, lažne črke in posebne oblike. Otrok se torej pretvarja, da piše in bere. V 
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tem obdobju gre za zelo globalno spoznavanje pismenosti. Otroci spoznavajo knjige, tisk in 

ilustracije, razvijajo zavest o tem, kaj je naslovna stran knjige, kaj so strani v knjigi, kako se 

listi obračajo ipd. Spoznajo splošna pravila v zvezi s knjigo – da knjiga ni za trganje in da se 

vanjo ne riše, da se besedilo nadaljuje v celotni knjigi ter da ilustracije dodatno olajšujejo 

razumevanje in sledenje zgodbi (Pečjak, 2010, str. 47). Gre torej za, kot sta zapisala Teale in 

Sulzby, »spretnosti, znanje ter vedenja, ki razvojno gledano predhodijo formalnemu branju in 

pisanju,« (L. M. Umek, S. Kranjc, U. Fekonja, 2006, str. 112) 

 

1.1.2 ZAČETNA PISMENOST 

 

M. Bešter Turk (2003, str. 61) pravi, da se otroci govorjenja in pisanja precej dobro naučijo že 

pred vstopom v šolo, v družinskem krogu, branja in pisanja pa se začnejo sistematično učiti 

šele v šoli, ko so za to tudi psihofizično zreli. V šoli potekajo dejavnosti začetnega 

opismenjevanja, ki vključujejo tako pripravo na pisanje in branje kot tudi sistematično in 

vodeno spoznavanje črk ter urjenje tehnike branja in pisanja na primeru preprostih besedil, 

kar zagotavlja začetno pismenost. 

 

1.1.3 PISMENOST ŠOLAJOČE SE MLADINE 

 

Pismenost šolajoče se mladine po M. Bešter Turk (2003, str. 61) pomeni nadgrajevanje 

začetne pismenosti učencev. V osnovni šoli gre sicer za t. i. nevtralno pismenost, tj. za vse 

enake rabe pismenosti, pri čemer upoštevamo starost učencev in njihove potrebe, izkušnje, 

sporazumevalno, spoznavno zmožnost itd. 

 

1.1.4 PISMENOST ODRASLIH 

 

Pismenost odraslih je bila v Mednarodni raziskavi pismenosti odraslih, v kateri je leta 1998 

sodelovala tudi Slovenija, definirana kot »sposobnost razumeti in uporabljati tiskane 

informacije iz vsakdanjega življenja v družini, pri delu in skupnosti za doseganje osebnih 

ciljev ter razvoj lastnega znanja in potencialov.« Rezultati te raziskave so pokazali, da se 
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velika večina slovenskega odraslega prebivalstva, ki je sodelovalo v raziskavi, uvršča na prvi 

dve ravni pismenosti, kar pomeni, da razumejo in uporabljajo preprosta, nezapletena besedila, 

medtem ko je delež ljudi, ki se uvrščajo na najvišje ravni, kar pomeni, da poiščejo informacije 

v zgoščenih besedilih, ki vsebujejo moteče informacije, do rešitev pridejo s sklepanjem, rabo 

specializiranega znanja ter s primerjavo kompleksnih informacij, precej skromen (Možina, 

2009). 
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1.1.5 DRUŽINSKA PISMENOST 

 

Družinska pismenost zajema vse dejavnosti, ki potekajo znotraj družine in so povezane s 

pismenostjo. Pri tem mislimo predvsem na dva rodova znotraj družine in na dejavnost, ki 

poteka medgeneracijsko med otroki in odraslimi. Z vidika predšolskega otroka zajema 

družinska pismenost dejavnosti, ki so pred formalnim opismenjevanjem in predstavljajo 

pripravo na učenje branja in pisanja (Knaflič, 2009, str. 7). Je koncept, ki vključuje naravno 

nastajajoče izobraževalne dejavnosti v okviru doma in družine (Grginič, 2005, str. 10). 

Aktivnosti družinske pismenosti (branje, risanje ali pisanje, s katerimi starši posredujejo 

komunikacijska sporočila, označujejo, oblikujejo sezname, sledijo navodilom, se seznanjajo z 

idejami v knjigah, ki jih pišejo ipd.) odsevajo etično, rasno ali kulturno identiteto skupnosti, v 

kateri živijo družine (Grginič, 2006, str. 12). Ista avtorica (2006, str. 12) navaja W. Tealea, ki 

meni, da je najpomembnejša značilnost družinske pismenosti ustvarjanje neodvisnih 

priložnosti za otrokovo raziskovanje pisnega jezika in njegovo opazovanje drugih, ko 

uporabljajo pisni jezik. 

1.2 RAZVOJ PISMENOSTI PRI PREDŠOLSKEM OTROKU 

Kropp (2000, str. 2) branje označuje kot »največji samostojni napor, ki ga prestane človeški 

razum, in to v otroštvu.« 

Otroci se že v prvem starostnem obdobju srečujejo s tiskanimi mediji in seznanjajo se že z 

začetkom in smerjo branja, zavedajo se, da so simboli v knjigah črke, ločijo med prvo in 

zadnjo stranjo knjige, vedo, da so slike namenjene gledanju, besede in besedilo pa branju 

(Grginič, 2008, str. 11). Kropp (2000, str. 58) trdi, da ima branje s tako majhnim otrokom s 

»pravim branjem« ravno toliko skupnega kot njegovo premetavanje plišaste žogice in 

košarka, a je nadvse pomembno ravno zaradi tega, ker razvija njegov odnos do knjig in pisane 

besede, ki je bistvenega pomena za poznejše branje. 

V drugem starostnem obdobju že prihajajo do spoznanja, da posameznim glasovom pripadajo 

določene črke in pravimo, da se počasi začnejo zavedati abecednega principa. 

M. Grginič (2008, str. 11) navaja nekatere avtorje (J. Mason, R. G. Lomax in L. M. McGee), 

ki otrokovo znanje pisnega jezika in bralnih procesov v drugem starostnem obdobju 
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razvrščajo na koncept tiska, grafično zavedanje, fonološko zavedanje, glasovno-črkovno 

zvezo in besedno branje. 

Ko govorimo o konceptu tiska, govorimo o otrokovem zavedanju govorjenih in pisnih 

jezikovnih enot, razumevanju splošne zveze med temi enotami in njihovim pomenom, o 

poznavanju procesov in pravil branja ter pomenskem branju. Gre za otrokovo zavedanje, da 

imata tisk in branje smisel in pomen v vsakdanjem življenju in da tisk predstavlja predmete in 

govor. 

Grafično zavedanje predstavlja usmerjenost otrokove pozornosti h grafičnim značilnostim 

tiskanih črk in besed, k razločevanju podobnih črk in besed ter njihovi orientaciji. Dokazano 

je, da otrok prepozna besede kot enkratne vidne vzorce še pred zavedanjem glasovno-črkovne 

skladnosti (Grginič, 2008, str. 12). Kropp (2000, str. 23) omenja princip novozelandske 

vzgojiteljice, ki je pri učenju otrok branja uporabljala predvsem besede iz otrokovega 

vsakdanjika in ugotovila, da so bile te veliko učinkovitejše od tistih običajnih, napisanih na 

didaktičnih karticah. 

Fonološko zavedanje po drugi strani omogoča otroku razločevati glasovne elemente v 

besedah ter ločevati podobnosti in razlike med temi elementi. Fonološko zavedanje je 

predpogoj za razumevanje abecednega principa (Grginič, 2008, str. 12). 

Glasovno-črkovna zveza omogoča otroku odkrivanje asociativne zveze med glasom in črko 

tudi v neznanih besedah. Sprva otrok poskuša pisati na različne načine, poslužuje se na primer 

čačk, risanja, nefonetičnih črkovnih verig, posnemanja formalnega pisanja, lažnih črk, 

posebnih oblik ipd. Pri pisanju si pomaga z domiselnim črkovanjem, glasovom na svoj način 

prireja črke, jih izpušča ali pa uporablja napačne. Domiselno črkovanje postopoma vodi k 

standardnemu črkovanju, pri katerem posameznik upošteva jezikovna pravila formalnega 

črkovanja. 

Zadnjo stopnjo predstavlja besedno branje, ki obsega otrokovo sposobnost analitičnega branja 

izoliranih besed. 

Bralno zmožnost lahko otroci, še posebej v spodbudnem okolju, razvijejo že v predšolskem 

obdobju (Grginič, 2008, str. 12), res pa je, da nekateri otroci do nje pridejo hitreje, drugi 

počasneje, a Kropp (2000, str. 25) trdi, da zaradi tega ni dolgoročnih razlik v kakovosti branja. 

V tem poglavju sem govorila o pismenosti, sedaj pa naj se osredotočim na branje. 
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2 BRANJE 
 

Glagol »brati« Slovar slovenskega knjižnega jezika (1995, str. 63) opredeljuje kot: 

1. Razpoznati znake in jih vezati v besede. 

2. Razumevati ustaljene, dogovorjene znake. 

Branje je ena izmed štirih sporazumevalnih dejavnosti (poslušanje, branje, pisanje, 

govorjenje) (Križaj Ortar, Bešter Turk idr., 2008, str. 29), spet pa najdemo mnoštvo definicij 

kaj to sploh je. S. Pečjak (1999, str. 11–12) pravi, da se razlike pojavljajo predvsem zaradi 

tega, ker različni avtorji poudarjajo različne procese. Za nekatere je temeljni proces, ki se 

dogaja pri branju, proces zaznavanja. Ti branje opredeljujejo kot percepiranje vrstnega reda 

črk in njihove sinteze s tem, da se bralec dalj časa zadrži na elementih besed, na njihovem 

položaju v prostoru, na obliki in velikosti črk. Za druge je temeljni proces branja proces 

pomenskega dekodiranja pojmov. Tu S. Pečjak (1999, str. 12) navaja definicijo Goodmana 

(1970), ki pravi, da je »branje v psiholingvistični proces, pri katerem bralci po svojih 

najboljših močeh rekonstruirajo sporočila, ki so podana v pisni ali grafični obliki«. Spet tretji 

pa poudarjajo predvsem zaporednost posameznih operacij pri branju. Kot značilen primer 

Pečjakova (1999, str. 12) navaja Perfettijevo definicijo iz leta 1985, ki pravi, da je »branje v 

prvi fazi proces dekodiranja besed, ki je odvisen od povezave novih besed s pojmi iz 

bralčevega spomina in izgovorom besed. V drugi fazi pa gre za pomen razumevanja sporočila 

besedila.« 

 

2.1 BRALNA MOTIVACIJA 

S. Pečjak, N. Bucik idr. (2006, str. 7) bralno motivacijo pojmujejo kot nadpomenko za 

različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k branju, dajejo bralnemu procesu 

smisel in pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti 

(ponovno doživeti). 

Otroci, ki se čutijo sposobne in uspešne, so bolj notranje motivirani in manj zaskrbljeni. To 

lahko spodbujamo z nalogami, ki so zanje zanimive, jim predstavljajo izziv in omogočajo 

napredek, hkrati pa ne presegajo njihovih zmožnosti. Izziv kot optimalno učno strategijo je 

zagovarjal tudi Vigotski, ki kot edino pravo učenje označuje tisto učenje, ki je pred učenčevim 
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razvojem, tj. v območju bližnjega razvoja (Bucik in Pečjak, 2004, str. 53–54). To območje je 

opredeljeno kot razkorak med otrokovo dejansko razvojno ravnjo, ki odraža njegovo 

sposobnost samostojnega reševanja problemov ali izvajanja neke dejavnosti, in potencialno 

ravnjo, ki jo otrok lahko doseže ob pomoči mentalno razvitejšega partnerja (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2003, str. 23). 

Za spodbujanje motivacije za branje pa je posebej pomembno upoštevanje posameznikovega 

osebnega interesa.  Velja, da ko bo otrok s pomočjo knjige zadovoljil nek svoj interes, si bo 

želel prebrati še več podobnih knjig (prav tam). 

Otroci, ki so bili že v predšolskem obdobju bolj zainteresirani za branje, se tudi pozneje 

večkrat lotijo branja in aktivnosti, ki s povezane z branjem, ter postanejo boljši bralci kot tisti, 

ki so manj zainteresirani (prav tam). 

Za motivacijo je pomemben tudi primeren vzor. S. Pečjak in K. Košir (2006, str. 27) 

poudarjata pomembnost prisotnosti učinkovitega bralnega modela za doseganje notranje 

motiviranosti učencev. To je po njunem mnenju lahko kdorkoli – nekdo iz domačega okolja, 

nekdo iz šolskega okolja ali pa nekdo tretji. Smoter je angažirani bralec. To je bralec, ki se pri 

branju angažira zaradi užitka, ki mu ga branje nudi. Za takega bralca zunanji svet v času 

branja izgine, postane »slep in gluh« za vse okoli sebe. Takemu bralcu rečemo tudi 

entuziastični bralec. 

Kropp (2000, str. 22) ostro nasprotuje umetnim spodbudam za branje, kot so žigi v zvezku, 

odlične ocene, denarne spodbude ali celo za otroka še nesmiselne obljube, da bo nekega dne 

lahko cenil priznanega pisca. Motivacija mora biti vedno branje samo, zgodbe, ki jih ponuja 

in obvladovanje sveta, ki ga omogoča. 

M. Kordigel (1997, str, 152) trdi, da je literarno-estetsko doživetje ob poslušanju mogoče le, 

če tudi posrednik, ki pravljico pripoveduje, to počne z veseljem in naklonjenostjo do svojega 

početja.  



10 

 

2.1.1 NOTRANJA IN ZUNANJA MOTIVACIJA 

 

S. Pečjak, N. Bucik idr. (2006, str. 9) pišejo, da na splošno velja, da je notranja motivacija za 

branje, ki izhaja iz notranje želje in potreb posameznika, bolj učinkovita od zunanje in vodi do 

trajnejšega bralnega interesa. Notranja motivacija se pojavi zaradi osebnih interesov in lastnih 

izkušenj, ki jih posameznik razvije v razloge za branje, medtem ko izvor zunanje motivacije 

izhaja od drugih. Prvine notranje motivacije so tako kompetentnost, interes, zatopljenost in 

prepričanje o pomembnosti branja, prvine zunanje motivacije pa so priznanje, dosežek, 

tekmovalnost in socialna motivacija. Notranja motivacija vodi k pogostejšemu, 

vseživljenjskemu branju, k večji bralni in učni učinkovitosti in k boljši pismenosti, medtem 

ko zunanja motivacija vodi k redkejšemu branju, celo branju le v času izobraževanja, k manjši 

bralni in učni učinkovitosti ter k slabši pismenosti. 

 

2.1.2 MOTIVACIJA GLEDE NA SPOL 

 

S. Pečjak, N. Bucik in sod. (2006, str. 25–26) navajajo različne raziskave, ki potrjujejo, da 

obstajajo pomembne razlike glede interesa za branje glede na spol. Opozarjajo, da bi bilo 

potrebno več pozornosti nameniti dečkom, saj naj bi se njihov odnos do branja z leti še 

slabšal. Izpostavljajo dejstvo, da je v okolju premalo posluha za interese fantov, kar pomeni, 

da bi verjetno, v primeru, da bi imeli na voljo več literature z vsebino, ki bi jim bila blizu, tudi 

sami večkrat posegli po knjigi. 

 

2.1.3 MOTIVACIJA IN IZOBRAZBA STARŠEV 

 

Pri nas se o vplivu materine izobrazbe na otrokov (predvsem govorni) razvoj veliko piše L. 

M. Umek, ki je v svojem članku Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj: slovenska vzdolžna 

študija iz leta 2006 zapisala, da je materina izobrazba povezana tudi s kvaliteto družinskega 

okolja. Matere z višjo izobrazbo imajo načeloma tudi višji socialno-ekonomski status, kar 

pomeni, da lahko otroku ponudijo več materiala in dejavnosti. Hkrati imajo več znanja ter 

višja pričakovanja v zvezi z otrokovim razvojem. 
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2.2 DRUŽINSKO BRANJE 

Otrok od rojstva do treh mesecev le strmi v slike in knjigo, kar pomeni da, če je tiho in ne 

joka, sprejema branje. Dojenčki od treh do šestih mesecev so bolj očitno vključeni v branje, 

začnejo se usmerjati k slikam in tudi k poslušanju, pogosto želijo prijeti knjigo in jo dati v 

usta. Otroci, stari od šest do devet mesecev, poskušajo obračati strani v knjigi, na bralčevo 

intonacijo se odzivajo tako, da z glasovi izražajo zadovoljstvo. Eno leto stari otroci pokažejo 

vključenost v glasno branje tako, da znane predmete vneto gledajo in ob tem izražajo glasove, 

kot bi brali; želijo že sami obračati strani. Pri petnajstih mesecih otroci, ki so jim brali, lahko 

pokažejo prednjo in zadnjo stran knjige, začnejo prepoznavati in poimenovati osebe v knjigi 

in skupaj z odraslimi verbalizirati branje. (Grginič,  2006, str. 15) 

Otroci imajo radi točno določeno zaporedje dejanj, uživajo v ritualih, zato imata 

pripovedovanje in glasno branje pogosto pomembno vlogo v vsakdanji rutini pred otrokovim 

spanjem v celotnem predšolskem obdobju in tudi v zgodnjem šolskem obdobju. Prav tako 

imajo radi ponavljanje vedno istega besedila, zato jim moramo vedno znova prebirati iste 

zgodbe, ki jih znamo na pamet že tako mi kot tudi otrok. To početje ni brez prave vrednosti. 

Otroku namreč vsebina služi za simbolno igro, v kateri ponovno preigrava vsebino zgodbe, ki 

se mu zdi še posebej privlačna, ga je morda vznemirila ali pa je v realnosti ne more obvladati 

ali pa v igri preigrava različne vloge, ki jih imajo junaki in tako postopno razvija sposobnost, 

da se vživlja v položaj druge osebe in se vede kot ona (Marjanovič Umek in  Zupančič, 2003, 

str. 27–28). 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003, str. 30) navajata nekatera pomembna načela, ki 

naj bi jih upoštevali, če želimo, da bi branje pri otroku doseglo želene učinke z vidika 

otrokovega razvoja in učenja: 

– Branje otroku ne more biti nekaj, kar se dogaja mimogrede, na hitro, za nekaj minut – 

nasprotno, branje zahteva čas, umirjenost ter zainteresiranost bralca in praviloma prekinitev, 

ki jo želi otrok, ko mu berejo. 

– Tudi dojenček ni premajhen za branje s strani odraslega tako kot tudi otroci, ki že znajo 

brati, zelo uživajo, če jim odrasli še vedno berejo. 

– Pri branju ne smemo hiteti kot tudi ne izpuščati posameznih stavkov, odstavkov ali celo 

strani, ker se nam zdi, da so za otroka nezanimive, da jih ne bo razumel, smo jih že večkrat 
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prebrali ali pa želimo priti čim prej do konca. 

– Predšolski otrok bo z zanimanjem sledil branju v nadaljevanju, kar pomeni, da lahko danes 

nadaljujemo z branjem zgodbe tam, kjer smo včeraj prenehali. 

– Branje mora biti za otroka ritual, npr. otrok vedno zleze v naročje očetu, ki je v svojem 

počivalniku; otrok je zvečer v postelji, ob njem je medvedek, ki ga čvrsto stiska, pravljice ali 

zgodbice pa bereta izmenoma dedek in babica … 

– Otroku morajo biti knjige dosegljive že od prvega leta dalje. Nekatere morajo biti samo 

njegove, pomembno je, da ima tudi on možnost, da sam »bere« knjige. 

– Smiselno je spodbujati tudi druge otrokove dejavnosti, npr. igro z lutkami, igro vlog oz. 

sociodramsko igro, likovno izražanje, gibalne igre, v katere otroci prenesejo vsebino knjige in 

jo na različne načine pretvorijo ali nadgradijo. 

– Na otrokova enostavna ali zahtevnejša vprašanja o knjigi (npr. kdo in zakaj je to napisal, ali 

lahko ta ali oni junak postane živ, ali je lisica v knjigi ista kot lisica v gozdu) je treba vedno 

odgovoriti. 

– Tisti, ki otroku bere, se mora pri branju kar se da potruditi – npr. odrasla oseba mora v 

branje vključiti smiselne poudarke in intonacije, v njenem branju naj bi bila »prepoznavna« 

čustvena izraznost, kar pomeni, da otrok pri poslušanju prepozna, kdaj gre za nekaj veselega, 

strašnega, občutljivega. 

– Pravljice in zgodbe, ki jih odrasli berejo otroku, enako radi in z enakim zanimanjem 

poslušajo dečki in deklice. 

Ko začne otrok sam brati, je zelo pomembno, da starši ne prenehajo z družinskim branjem. 

Lahko zamenjajo vloge in so starši poslušalci ali se pri branju izmenjujejo, najpomembnejše 

pa je, da starši ne izgubijo interesa za knjige in branje otrok, ko prenehajo z družinskim 

branjem. Starši naj bi brali vsaj do osmega leta otrokove starosti. Kasneje naj bi pokazali 

zanimanje za knjige, ki jih otrok bere in se o njih pogovarjali. 



13 

 

2.2.1 OBLIKE DRUŽINSKEGA BRANJA 

 

DIALOŠKO BRANJE 

V dialoškem branju so zamenjane vloge odraslih in otrok. Namesto odraslih, ki berejo 

otrokom, se otroci učijo postati pripovedovalci zgodb. Odrasli prevzemajo vlogo aktivnega 

poslušalca, postavljajo vprašanja in dopolnjujejo zgodbo z informacijami. Ob otrokovih 

opisih slikovnega gradiva v knjigi jih opozarjajo na napačno sklepanje, njihovi odgovori se s 

ponavljanjem in pohvalo izboljšujejo in bogatijo. V dialoškem branju se ob spreminjajočih 

vprašanjih odraslega bralca razvija otrokovo izražanje, njegova jezikovna zmožnost. Pri 

mlajših otrocih odrasli postavljajo vprašanja ob slikah na posamezni strani, kjer otrok opiše 

osebe, živali, predmete (npr. Kaj je to? Kako se oglaša koza?), pri štiri- in petletnih otrocih pa 

že lahko z vprašanji preverjajo otrokove doživljanje dogajanja v knjigi (Grginič, 2006, str. 

16–17). 

Zevenbergen in Whitehurst (2003, str. 3–5) naštevata 7 osnovnih navodil za dialoško branje: 

1. Postavljanje »kaj« vprašanj – tako o naslikanih objektih kot o vsebini knjige. 

2. Nadgrajevanje otrokovih odgovorov z vprašanji. Primer: »Da. To je pes. Kakšne barve je 

pes?« 

3. Ponavljanje otrokovih trditev, pritrjevanje. Primer: »Da, to je luč.« 

4. Primerna pomoč otroku. Če otrok na primer še ne pozna besede, mu jo povemo in ga 

spodbudimo, da jo ponovi. 

5. Pohvala in spodbuda. 

6. Sledenje otrokovim interesom. Če se otrok na primer še posebej posveti enemu delu knjige, 

mu to lahko brez slabe vesti dopustimo in ga pri tem spodbujamo. Ni pomembno, da vsem 

delom knjige posvetimo enako količino pozornosti. 

7. Zabava. Pomembno je, da se otrok pri dialoškem branju zabava. 

Ko je to usvojeno, avtorja predlagata nadgradnjo z odprtim tipom vprašanj in z 

nadgrajevanjem otrokovih trditev z namenom razširitve njegovega besednjaka. 



14 

 

L. Marjanovič Umek in Z. Zupančič (2003, str. 31), trdita, da otroci, ki so imeli v prvih letih 

malo možnosti za pripovedovanje, tudi od četrtega leta starosti dalje ne znajo pripovedovati 

zgodbe, ne glede na to, ali gre za pripovedovanje  o dnevnih izkušnjah, ali pripovedovanje 

obrealističnih ali bolj shematiziranih situacijah. 

 

AKTIVNOSTI PO BRANJU ZGODBE 

Otroci se pripravijo na poslušanje zgodbe in iz nje pridobijo podatke ter si zapomnijo vsebino, 

ki jo potem ob vprašanjih po branju povejo odraslim. 

M. Kordigel (1997, str. 151) poudarja, da od predšolskih otrok še ne smemo pričakovati ali 

celo zahtevati reproduciranja na ukaz. Cilj je, da otroci nekatera znanja usvojijo le do 

taksonomske stopnje prepoznavanja, da jih bodo po potrebi lahko zopet priklicali v spomin. 

 

IGRE VLOG 

Igre vlog celotne pripovedi ali le njenih delov izboljšujejo otrokovo razumevanje zgodbe, ga 

usposabljajo za pripovedovanje po delih, pripovedovanje v pravilnem zaporedju in z več 

podrobnostmi ter pospešujejo njegovo zavedanje strukture pripovedi. 

Avtorici L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003, str. 30–31) navajata še raziskavo 

raziskovalcev Pellegrinija in L. Galda, ki sta ugotovila, da so otroci, ki so pogosteje poslušali 

pravljice in zgodbice ter vsebine teh v simbolni igri podoživeli, jih ustrezno pretvorili, določili 

vloge za posamezne junake iz knjige, vzpostavili smiselne konverzacijske vzorce, na področju 

govora (govornega razumevanja in izražanja) dosegli višjo razvojno raven. 

V občutljivem predšolskem obdobju je nadvse pomembno družinsko okolje in njegov vpliv, 

na katerega se bom osredotočila v nadaljevanju besedila. 
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3 VLOGA DRUŽINE 

»Redki neprofesionalni posredniki se zavedajo pomena predšolske književne vzgoje. Otroku 

je potrebno zbuditi zanimanje in ljubezen do književnosti, da bi zmogel postati dober bralec in 

hkrati bralec kvalitetne literature.« (Haramija, 1999, str. 320) 

C. Barratt - Pugh (2000, v Grginič, 2006, str. 10) meni, da se otroci učijo o pismenosti in tem, 

kako jo »ustvarjati« skozi udeležbo v vrsti aktivnosti v družini in skupnosti. Že od rojstva so 

vključeni v različne skupne dejavnosti, ki vključujejo vrsto pisnih aktivnosti, npr. pisanje 

telefonskega sporočila, nakupovalnega seznama, napisov na reklamah, etiketah, oblačilih in 

čevljih, zgodbah za branje, receptih in znanih znakih v bližnji okolici. 

Družine se med seboj razlikujejo glede vloge, ki jo prevzamejo starši – nekateri otrokom 

berejo, drugi poslušajo njihove pripovedi, tretji jih zraven zapisujejo, spet četrti zapisovanje 

prepustijo otroku in od tega odnosa je odvisen tudi razvoj otrokove pismenosti. Marjanovič 

Umek in Zupančič (2003, str. 23) navajata dejstvo, da ko otrokovi partnerji pri igri (tudi 

gledanje slikanic, pripovedovanje in branje zgodb štejeta pod obliko igre) in v drugih 

okoliščinah vsakdanjega življenja, zavestno ali nezavedno spodbujajo njegov razvoj, otroka 

usmerjajo k novim in spoznavno zahtevnejšim dejanjem.  

Zanemariti ne gre niti materialnih sredstev, ki so otroku na voljo – nekateri imajo dobro 

založeno domačo knjižnico, drugi imajo na voljo več neumetnostnih besedil, nekaterim je 

dovoljeno pisati po stenah, drugim ne itd. Otroci, ki so obdani z različnim bralnim gradivom, 

kmalu opazijo razlike v vrstah tiskanega gradiva, prepoznavajo slikanice, knjige, revije, 

časopise, koledarje itn. in ta spoznanja jih postopoma uvajajo v svet pismenosti, omogočajo 

razumevanje pismenosti v najširšem pomenu, njenih možnosti in vloge v današnjem svetu. 

(Knaflič, 2003, str. 36) 

W. Teale (1986, v Grginič, 2006, str. 12) meni,da je najpomembnejša značilnost družinske 

pismenosti ustvarjanje neodvisnih priložnosti za otrokovo raziskovanje pisnega jezika in 

njegovo opazovanje drugih, ko uporabljajo pisni jezik. 
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H. P. Leichter (1984, v Grginič, 2006, str. 12) izpostavlja tri načine, kako družina vpliva na 

otrokov razvoj pismenosti: 

1. Medosebno sodelovanje 

To obsega izkušnje s pisanjem in branjem, ki jih otrok pridobiva v družinskem okolju skupaj s 

sorojenci, starši in z drugimi družinskimi člani. 

2. Fizično okolje 

To obsega pripomočke za sporazumevanje in pisne vire, ki jih uporabljajo v družini in imajo 

velik vpliv na otrokov razvoj pismenosti. V domu, ki je bogat s pisnim materialom, so knjige 

otroku na voljo na vsakem koraku. Otroci imajo neomejen in samostojen dostop do širokega 

spektra pisnega materiala. Knjige, revije, magnetne črke ipd. lahko otrok neomejeno 

raziskuje. Pomembno vlogo ima  tudi računalnik, ki močno spodbuja otrokov razvoj 

pismenosti. Raziskave potrjujejo, da morajo biti otroci izpostavljeni tisku, ki mora postati 

pomemben del njihovega odraščanja. Pomembna je tudi izposoja knjig v knjižnici. Novi, 

alternativni pristopi k opismenjevanju pogosto posegajo po uporabi zvočnih gradiv, ki v 

kombinaciji s knjigami predstavljajo zelo močno opismenjevalno metodo. 

3. Čustvena in motivacijska klima  

Ta se nanaša na odnose med družinskimi člani, še zlasti odseva odnos staršev do pismenosti in 

njihova pričakovanja glede dosežkov otrok na področju pismenosti. Kot dejavnik se 

obravnavajo tudi pozitivne in negativne izkušnje staršev s pismenostjo ter ambicioznost 

družinskih članov. 

Predšolski otroci so še v t. i. slikaniškem obdobju, v katerem še niso sposobni samostojnega 

branja, zato je toliko pomembnejša vloga odraslih pri izbiri slikanic in njihovi recepciji.  

(Medved Udovič, 2005 a, str. 15). Avtorica predlaga tudi izbiro slikanic brez ali z malo 

besedila. Te lahko otrok samostojno »bere«, preizkuša lastne strategije razreševanja slikovnih 

sporočil, jih povezuje v zgodbo ali pa likovne situacije preprosto le opisuje oz. poimenuje. 

V. Medved Udovič (2011, str. 40) slikanico priporoča tudi kot izvrsten inštrument in izhodišče 

za delo, pri katerem naj bi otrokovo glasovno zavedanje, ki je temelj za razvoj dobre začetne 

pismenosti, razvijali v različnih dejavnostih igranja z besedami, npr. prepoznavanja in 

oblikovanja rim in aliteracije, ločevanja med dolgimi in kratkimi besedami, členjenja vezane 
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govorice na besede, členjenja besed na zloge in glasove, spajanja zlogov in glasov v besede 

ter odvzemanja, dodajanja in nadomeščanja zlogov in glasov v besedah. 

D. Haramija (1999, str. 322) opozarja, da otrok v predbralnem obdobju nima avtonomije pri 

izbiranju knjig, hkrati pa nima dovolj bralnih izkušenj, da bi si zmogel izbirati književna dela. 

Odvisen je od posrednikov: 

– kaj mu bodo brali, 

– kolikokrat so mu pripravljeni brati književno delo, ki mu je všeč, 

– kdaj mu bodo brali 

– kako dolgo mu bodo brali, 

– ali mu bodo sploh brali. 

Po raziskavi, ki jo navaja M. Grginič (2006, str. 13), je imela večina dobrih mlajših bralcev v 

opazovanih družinah naslednje skupne značilnosti: 

– veliko stikov s pisano/tiskano besedo, 

– pogosto so slišali kompleksno rabo jezika, pisano in govorjeno, 

– zgodaj so se naučili, da obstaja povezava med pisanimi in izgovorjenimi besedami (glasovi). 

– veliko pogosteje so videli starejše pri branju različne literature (leposlovja, revij, časopisov, 

informacij o delu), 

– vsem so odrasli brali veliko knjig, 

– starši so kupovali ali si izposojali knjige zase in otroke, knjižnico ali knjigarno so pogosto 

obiskali skupaj z otrokom, 

– doma so hranili veliko zalogo knjig in pisnega materiala,  

– branje in pisanje sta bila na splošno ovrednotena kot pomembni aktivnosti. 
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L. Knaflič (2003, str. 34) navaja raziskave, ki so pokazale, da otroci dosežejo v povprečju 

raven pismenosti, kot so jo dosegli njihovi starši, in si pridobijo bralne navade, ki so zelo 

podobne navadam njihovih staršev. 

Avtorji ugotavljajo, da je otrokova govorna udeležba v družinskem branju najmočnejše orožje 

pri pospeševanju otrokovega razvoja pismenosti in razvoja govorne zmožnosti. Razmišljanje, 

pogovarjanje o prebranem, bralčevo (poslušalčevo) podoživljanje, analiziranje in primerjanje 

besedil imajo torej pomemben delež pri bralnem uspehu. K uspehu pa veliko pripomore tudi 

občasno obnavljanje, spraševanje o tem, kar se je zgodilo in/ali ugibanje o tem, kaj bi se lahko 

zgodilo. (Grginič, 2006, str. 15) 

Kot rečeno v uvodu, je branje nadvse pomembno za otrokov kasnejši uspeh in to področje 

bom skušala osvetliti v naslednjem poglavju. 
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4 POMEN BRANJA ZA OTROKA IN NJEGOV KASNEJŠI USPEH 

Zavedamo se, da so za otrokov razvoj intelektualne in jezikovne spodbude v zgodnjem 

otroštvu še kako pomembne, tudi zato, ker jih je kasneje nadvse težko nadomestiti.  

V. Medved Udovič (2005 b, str. 83) navaja ugotovitev raziskave bralne pismenosti PIRLS, da 

so bili bralni dosežki slovenskih tretješolcev boljši, če so bili pred začetkom šolanja vključeni 

v dejavnosti, ki spodbujajo pismenost (na primer branje knjig, pripovedovanje zgodb, igranje 

besednih iger ipd.). L. Knaflič (2003, str. 35) to povezuje s pestrostjo otrokovega besedišča – 

otrok, ki pozna več besed, se namreč lažje nauči brati in pisati ravno zaradi tega, ker se mu ni 

potrebno hkrati ukvarjati še z razumevanjem novih besed. To potrjuje tudi raziskava S. Pečjak 

iz leta 1989, ki je ugotovila, da znaša povezava med širino besednega zaklada in stopnjo 

razumevanja pri učencih 4. razreda kar 0,77, kar je visoka stopnja povezanosti (Pečjak, 2010, 

str. 31). Knjige so po N. Bucik (2003, str. 46–47) idealna priložnost za bogatenje besednjaka 

zaradi treh značilnosti: 

1. Vsebujejo tudi besede, ki jih otrok v vsakdanjem jeziku ne sliši pogosto. 

2. Otroci so med branjem v komunikaciji z odraslim pozorni in ta usmerjena interakcija 

omogoča vrsto priložnosti za spodbujanje jezikovne zmožnosti – pogovor gre namreč pogosto 

preko meja zgodbe. 

3. S ponovnim branjem iste knjige otrok ponavlja in utrjuje na novo naučene besede. 

Huthrie in Wigfield (2000, v Bucik in Pečjak, 2004, str. 64–65) poudarjata, da se učencu šele, 

ko postane zavzet bralec, odprejo možnosti za učenje, kar je povezano z nadaljevanjem 

šolanja. 

Hkrati je branje pomembno tudi za čustven razvoj otroka, o čemer v svojem članku piše tudi 

M. Kordigel (1997, str. 149). Po njenem sta otrokova domišljijska igra in književnost še 

posebej pomembni tudi zato, ker dajeta občutek varnosti, saj sta to edini področji, ki otroku 

omogočata spreminjanje in prilagajanje sveta njegovim predstavam in potrebam. Pravljica s 

svojo urejenostjo in jasnostjo v prvi vrsti zadovoljuje prav otrokovo potrebo po varnosti. 

Oblikovana je namreč po vnaprej predvidljivem vzorcu, otrok se zaveda, da se, če bodo 

upoštevali svarila in prepovedi, dobrim, pridnim, ubogljivim in nesebičnim zagotovo ne bo 

zgodilo nič hudega. Z M. Kordigel se strinja tudi S. Žibert (2006, str. 34), ki izpostavi, da 

pravljice o otrokovih stiskah govorijo na njemu razumljiv način, pri čemer ne podcenjujejo 
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resnih notranjih bojev odraščanja. Otrokom sporočajo, da je spopadanje s težavami bistveni 

del človekovega bivanja, pri čemer lahko te težave reši in na koncu zmaga le z njihovim 

razreševanjem, ne pa z begom pred njimi. 

M. Kordigel (1997, str 156–157) še posebej izpostavi temeljna dela slovenske in svetovne 

mladinske književnosti, v katerih so skrite modrosti starejše generacije, ki jih sporočajo svoji 

mladini. 

V. Medved Udovič (2011, str. 39) izpostavlja pretirano posvečanje pozornosti neumetnostnim 

besedilom že pri zgodnjem učenju slovenščine, kar se ji zdi neprimerno, saj so otroci v 

predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju še v tako imenovani slikaniški starosti oz. 

pravljičnem obdobju, kar opiše kot »čas pridobivanja pozitivnih izkušenj s knjigo, ko ga 

nagovarjajo slikovne zgodbe, ki jih dešifrira, skladno s svojim horizontom pričakovanj, vse 

dotlej, dokler jih tehnično bralno ne preraste in se obrne k tipu knjige z obsežnejšim tekstom.« 

L. Knaflič (2003, str. 35) opozarja še na pomembnost spoznavanja knjižnega jezika s pomočjo 

knjig, še posebej v družinskem okolju, kjer se za posamezne besede uporablja le narečna 

oblika. 

V. Medved Udovič (2011, str. 45) omeni tudi koristnost branja literature za premagovanje 

kulturnih stereotipov. Poudari, da je sicer nerealno pričakovati, da se bodo dokončno zatrli, 

zagotovo pa jih je v knjigi mogoče prepoznati in bralcu omogočiti boljše razumevanje sebe in 

njegovega odnosa do drugačnosti. 
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M. Kordigel (1997, str. 149) se zavzema za ustvarjanje lastnih domišljijskih svetov in 

sodelovanje v pisateljevih ter pesnikovih domišljijskih svetovih, saj to po njenem utrjuje 

spoznanje, da so v življenju dragocene tudi stvari, ki na prvi pogled nimajo nobene funkcije, 

ne vodijo k nikakršnemu cilju in tako tudi nimajo nobene tržne vrednosti. To je po njenem 

ključ do ohranjanja človekove dovzetnosti za humanistične vrednote, ki so v današnjem svetu, 

ki je naravnan k storilnosti in pragmatičnim ciljem, že skorajda redkost. 

 

S tem poglavjem sklenem teoretični del diplomskega dela. Sledi empirični del. 
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II  EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Menim, da je pismenost v današnjem svetu ključnega pomena za preživetje. Človek, ki ima 

težave z razumevanjem ali sestavljanjem besedila, z branjem oz. z izpolnjevanjem obrazcev 

ipd., ima precej manjše možnost za uspeh. Kot pri skoraj vseh dejavnostih, je tudi pri tej 

pomembno, da začnemo z razvojem že v predšolskem obdobju.  

Že v teoretičnem delu sem veliko pisala o pomenu družine in prisotnosti primernega modela 

za razvoj pismenosti. Številne avtorice (npr. S. Pečjak, K. Košir, M. Kordigel) potrjujejo, da je 

v tem občutljivem obdobju za razvoj dobrega, entuziastičnega bralca ključnega pomena 

primerno okolje, kamor poleg materialnih pogojev, v katerih se nahaja otrok, štejemo tudi 

vzor, ki ga ima otrok v družini.  

Temu sem se v empiričnem delu svojega diplomskega dela posvetila tudi sama. Zanimalo me 

je, kakšne bralne navade imajo starši in ali je njihov odnos do branja, količina prostega časa, 

izobrazba in podobno, kako povezan z njihovim branjem otrokom, ki je ključnega pomena za 

razvoj njihove pismenosti. 

 

2 CILJI RAZISKOVALNEGA DELA 

Skladno s problemom raziskave ter na podlagi literature sem izoblikovala naslednje cilje: 

– ugotoviti, ali spremenljivke, kot so spol, stopnja izobrazbe, količina prostega časa, število 

otrok v družini, vplivajo na bralne navade staršev predšolskih otrok; 

– kako pogosto starši berejo zase in kako pogosto berejo otroku; 

– ugotoviti, ali starši otrokom berejo le umetnostna (prozna) besedila ali tudi neumetnostna 

besedila; 

– ugotoviti, ali starši v proces branja otrokom vključujejo tudi dodatne aktivnosti in katere 

izmed njih so najpogostejše; 

- ugotoviti, ali starši poznajo termin »dialoško branje«. 
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3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Skladno s cilji sem nato oblikovala hipoteze: 

H 1: Mame otrokom berejo pogosteje kot očetje. 

H 2: Stopnja izobrazbe je premosorazmerna s količino branja. 

H 3: Količina prostega časa je premosorazmerna s količino branja. 

H 4: Starši, ki pogosto berejo zase, pogosto berejo tudi otrokom. 

H 5: Z naraščanjem števila otrok v družini se znižuje količina branja. 

H 6: Starši zase najpogosteje berejo neumetnostna besedila. 

H 7: Starši otrokom ne berejo neumetnostnih besedil. 

H 8: Veliko pogosteje kot poezijo starši prebirajo prozo. 

H 9: Starši uporabljajo tudi dodatne aktivnosti ob branju, izmed katerih so najpogostejša 

vprašanja po končanem branju besedila. 

H 10: Starši večinoma ne poznajo termina »dialoško branje« ali pa je njihovo razumevanje 

pomanjkljivo. 

 

4 METODOLOGIJA 

4.1 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja, saj se mi je zdela najprimernejša 

za to, da izvem kakšne bralne navade imajo starši predšolskih otrok. 

4.2 VZOREC  

Vzorec je bil neslučajnostni, in sicer priložnostni. 

Anketne vprašalnike sem razdelila v Vrtcu Zelena jama, Vrtcu Ciciban, ter v Vrtcu Vrhovci. 

Istočasno sem po elektronski pošti razposlala še spletne ankete. Na koncu sem skupno dobila 

vrnjenih 107 vprašalnikov, ki predstavljajo končni vzorec za obdelavo. 
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4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem pridobila s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki je vseboval 14 

vprašanj zaprtega tipa ter eno podvprašanje odprtega tipa. Vprašalnike sem razdelila 

vzgojiteljicam, ki so jih ob prihodu oz. odhodu otrok razdelile staršem, ti pa so jih takoj ali v 

naslednjih dneh vrnili, del rezultatov pa sem pridobila tudi s pomočjo spletne ankete.  

Celoten proces zbiranja podatkov je bil izveden skladno z zahtevami Zakona o varovanju 

osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 59/1999).  

Pri statistični obdelavi podatkov sem si pomagala s programoma Microsoft Word in Microsoft 

Excel. Pridobljene podatke in ugotovitve sem prikazala  z grafi. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 REZULTATI ANKETE IN NJIHOVA INTERPRETACIJA  

Najprej me je zanimal spol anketirancev. Od 107 vprašalnikov je nanje odgovorilo 91 mam, 

kar predstavlja 85 %, in 16 očetov, kar predstavlja 15 % vseh anketiranih. 

 

Graf 1: Spol anketirancev
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Nato me je zanimala starost anketirancev. 

26 staršev ali 24 % je bilo mlajših od 30 let, 39 staršev ali 37 % je bilo starih med 30 in 35 let, 

23 staršev ali 21 % vseh vprašanih je bilo starih med 35 in 40 let, 13 staršev ali 12 % je bilo 

starih med 40 in 45 let, 5 staršev ali 5 % je bilo starih med 45 in 50 let in 1 starš ali 1 % vseh 

vprašanih je bil star med 50 in 55 let. 
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Graf 2: Starost anketirancev 
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Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, število otrok v družini. 

V 44 družinah ali 41 % vseh družin je bil samo en otrok, v 49 družinah ali 46 % vseh družin 

sta bila 2 otroka, v 8 družinah ali 7 % vseh družin so bili 3 otroci in v 6 družinah ali 6 %vseh 

družin so bili 4 otroci. 
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Graf 3: Število otrok v družini. 
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Zanimala me je še starost otroka, o katerem so odgovarjali. 

2 otroka, kar predstavlja 1,8% vseh otrok, sta bila stara manj kot eno leto, 7 otrok, kar 

predstavlja 6,5 % vseh otrok, je bilo starih 1 leto, 9 otrok, kar predstavlja 8,4 % vseh otrok, je 

bilo starih 2 leti, 18 otrok, kar predstavlja 16,8 % vseh otrok, je bilo starih 3 leta, 29 otrok, kar 

predstavlja 27 % vseh otrok, je bilo starih 4 leta, 21 otrok, kar predstavlja 19,6 % vseh otrok, 

je bilo starih 5 let in 17 otrok, kar predstavlja 15,8 % vseh otrok, je bilo starih 6 let. 
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Graf 4: Starost otroka
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Nato me je zanimala stopnja izobrazbe anketiranca. Najnižja stopnja je bila 4., ki jo dosega 10 

staršev oz. 9 % vseh anketirancev, 22 staršev ali 20 % vseh anketirancev dosega 5. stopnjo 

izobrazbe, 14 staršev ali 13 % vseh anketirancev dosega 6. stopnjo izobrazbe, največ, 58 

staršev ali 54 % vseh anketirancev, dosega 7. Stopnjo izobrazbe, trije, kar ustreza 3 %, pa 

dosegajo najvišjo, tj. 8. stopnjo izobrazbe. 
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Graf 5: Stopnja izobrazbe anketiranih staršev 
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84 %

16 %

Zaposlenost anketiranih staršev

DA

NE

Zanimalo me je še, ali so starši zaposleni ali ne. Zaposlenih je bilo 90 staršev, kar predstavlja 

84 % vseh vprašanih, nezaposlenih pa je bilo 17 staršev, kar predstavlja 16 % vseh vprašanih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Zaposlenost anketiranih staršev 
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Zanimalo me je tudi, ali starši menijo, da imajo na voljo dovolj prostega časa, ki bi ga, če bi to 

želeli, lahko namenili branju. 

40 staršev, kar predstavlja 37 %, meni, da imajo dovolj prostega časa, ki bi ga, če bi to želeli, 

lahko namenili branju, 67 staršev, kar predstavlja 63 %, pa meni, da nimajo dovolj prostega 

časa. 

 

Graf 7: Mnenje staršev o tem, ali imajo dovolj prostega časa, ki bi ga, če bi to želeli, lahko 

namenili branju.
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Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, kako pogosto starši berejo zase.  

19 staršev, kar predstavlja 18 %, zase bere dnevno, 24 staršev, kar predstavlja 22 %, zase bere 

nekajkrat tedensko, 12 staršev, kar predstavlja 11 %, zase bere enkrat tedensko, 21 staršev, kar 

predstavlja 20 %, zase bere nekajkrat mesečno, 19 staršev, kar predstavlja 18 %, zase bere 

enkrat mesečno, 12 staršev, kar predstavlja 11 %, pa sploh ne bere. 
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Graf 8: Pogostost branja zase. 
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P og os tos t branja umetnos tnih bes edil 
v primerjavi z  neumetnos tnimi bes edili

25%

75%

Umetnos tna

Neumetnos tna

Z naslednjim vprašanjem sem želela izvedeti, ali starši pogosteje berejo umetnostna ali 

neumetnostna besedila. 27 staršev, kar prestavlja 25 %, pogosteje bere umetnostna besedila, 

80 staršev, kar predstavlja 75 %, pa pogosteje bere neumetnostna besedila. 

 

  

 

 

 

 

   

 

Graf 9: Pogostost branja umetnostnih besedil v primerjavi z neumetnostnimi besedili 
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Nato me je zanimalo, po kateri literarni zvrsti najpogosteje posežejo starši, ki pogosteje berejo 

umetnostna besedila. Od 27 staršev jih 16, kar prestavlja 59 %, najpogosteje seže po prozi, 1 

starš oz. 4 % najpogosteje bere poezijo, 10 staršev oz. 37 % pa jih najpogosteje bere 

dramatiko. 
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Graf 10: Najpogosteje brana literarna zvrst 
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Pogostost branja otroku

Nato me je zanimalo, kako pogosto berejo otroku. 56 staršev, kar ustreza 52 %, otroku bere 

dnevno, 41 staršev oz. 38 %, otroku bere nekajkrat tedensko, 5 staršev oz. 5 % otroku bere 

enkrat tedensko, 1 starš oz. 1 % otroku bere nekajkrat mesečno, trije oz. 3 % otroku berejo 

enkrat mesečno, 1 starš oz 1 % pa otroku sploh ne bere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11: Pogostost branja otroku
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Nato me je zanimalo katero izmed zvrsti umetnostnih besedil najpogosteje berejo otrokom. 79 

staršev ali 74 % pravi, da najpogosteje otrokom berejo prozo. 18 ali 17 % jih najpogosteje 

bere poezijo, 10 ali 9 % pa jih najpogosteje otrokom bere dramatiko. 
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Graf 12: Otroku najpogosteje brana literarna zvrst 
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Spraševala sem še po tem, ali otrokom kdaj berejo tudi neumetnostna besedila. 32 ali 30 % 

staršev jih je odgovorilo z da, 47 oz. 44 % otroku neumetnostna besedila bere zelo redko, 28 

ali 26 % pa jim neumetnostnih besedil sploh ne bere.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Branje neumetnostnih besedil otroku 
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Zanimalo me je še, katere dejavnosti spremljajo njihovo branje otrokom. Ponudila sem več 

možnosti, možnih pa je bilo več odgovorov. 18 staršev oz 17 % otroku postavlja vprašanja 

pred branjem besedila, 46 staršev oz 43 % vseh vprašanih postavlja vprašanja med branjem 

besedila, 75 staršem, kar predstavlja 70 % vseh vprašanih, otroci postavljajo vprašanja med 

branjem besedila, 63 staršev oz. 56 %  jih postavlja vprašanja po končanem branju, 34 staršev 

oz. 32 % se jih poslužuje obnove, 16 staršev oz 15 % z otroki likovno/glasbeno ali plesno 

ustvarja z izhodiščem v prebranem besedilu, 34 staršev oz. 32 % vseh vprašanih se z otroki 

igra besedne igre, dopolnjuje in preoblikuje zgodbo, ustvarja alternativne konce ipd., 1 starš, 

kar predstavlja 1 %, pa se ob branju ne poslužuje nobene dejavnosti. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14: Dejavnosti, ki spremljajo branje otroku 
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Nazadnje me je zanimalo še, ali so starši seznanjeni s terminom »dialoško branje« in kaj po 

njihovem pomeni. S terminom je seznanjenih 15 staršev, kar predstavlja 14 %, 92 staršev ali 

86 % vseh vprašanih pa termina ne pozna. 

14 %

86 %

Poznavanje termina "dialoško branje"

DA

NE

 

Graf 15: Poznavanje termina »dialoško branje«. 

 

Razlage termina »dialoško branje«, ki so jih zapisali starši: 

1. »Obojestransko sodelovanje pri branju (dialog).« 

2. »Bereta otrok in odrasel. Izmenjujeta vlogi.« 

3. »Branje dialoga, premi govor sodelujočih oseb, izmenjevanje vlog.« 

4. »Menjavanje vlog med odraslim in otrokom pri skupnemu »branju«. Tako otrok ni več 

samo poslušalec, ampak aktivno sodeluje, pripoveduje oz. sam »bere«.« 

5. »Branje s sočasno interpretacijo s strani bralca in poslušalca.« 

6. »Starš in otrok bereta izmenično. Eden pripoveduje (bere), drugi posluša. Otrok je aktiven 

pri branju.« 

7. »Menjava vlog.« 
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8. »Dialog med otrokom in staršem. Starš in otrok si razdelita vloge pri otroku že znani 

pravljici oz. zgodbici.« 

8. »Branje ne poteka kontinuirano, ampak ga spremlja dialog, pogovor z otrokom, otrok lahko 

prekinja branje z različnimi vprašanji, komentarji ipd.« 

10. »Dialoško branje je zamenjava vloge med otrokom in staršem. Se pravi, da otrok 

prevzame vlogo bralca oz. pripovedovalca glede na slike v knjigi, starš pa vlogo poslušalca 

oz. otroka. Med pripovedovanjem starš postavlja otroku vprašanja in ga po potrebi dopolnjuje, 

pohvali, popravi …« 

11. Dialoško branje pomeni, da pri branju vključujemo tudi otroka. Konkretno: preberem del 

pripovedi, ki jo otrok po spominu nadaljuje.« 

12. »Otrok »sodeluje« pri branju. Med branjem ga kdaj vprašamo po čem iz vsebine zgodbe.« 

13. »Gre za branje tako mene kot otroka izmenjaje. Npr. jaz začnem brati, nato nadaljuje on, 

zopet jaz in tako naprej.« 

14. »Branje v tandemu: starš: otrok (izmenjavanje).« 

15. »To pomeni, da beremo v dialogu. Torej, da bereta najmanj dve osebi, vsak nekaj teksta.« 
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5.2 PREVERJANJE HIPOTEZ 

V nadaljevanju bom preverila hipoteze, ki sem jih postavila na začetku empiričnega dela. 

Hipoteza 1: Mame otrokom berejo pogosteje kot očetje. 

Hipotezo lahko na podlagi pridobljenih rezultatov potrdim. Dnevno namreč otrokom bere  

53 % mam in 44 % očetov, nekajkrat tedensko otrokom bere 41 % mam in 32 % očetov, 

enkrat tedensko otrokom berejo 4 % mam in 0 % očetov, nekajkrat mesečno otrokom bereta 2 

% mam in 6 % očetov, redkeje pa otrokom berejo le očetje. 

Hipoteza 2: Stopnja izobrazbe je premosorazmerna s količino branja. 

Ker v vzorcu prednjačijo starši s sedmo stopnjo izobrazbe, primerjava med različnimi 

stopnjami ni popolnoma kredibilna, a na podlagi pridobljenih rezultatov lahko zapišem, da 

stopnja izobrazbe ni premosorazmerna s količino branja. Izmed staršev s 4. stopnjo izobrazbe 

jih namreč 33 % otrokom bere dnevno, 55 % nekajkrat tedensko in 11 % enkrat tedensko. 

Izmed staršev s 5. stopnjo izobrazbe jih 50 % otrokom bere dnevno, 41 % nekajkrat tedensko, 

4,5 % nekajkrat mesečno in 4,5 % nikoli. Izmed staršev s 6. stopnjo izobrazbe jih 64 % 

otrokom bere dnevno, 36 % pa jih bere nekajkrat tedensko. Izmed staršev s sedmo stopnjo 

izobrazbe jih 55 % otrokom bere dnevno, 33 % nekajkrat tedensko, 7 % enkrat tedensko, 3 % 

nekajkrat mesečno in 2 % enkrat mesečno. Izmed staršev z 8. stopnjo izobrazbe pa jih 33 % 

bere dnevno, 67 % pa nekajkrat tedensko. To pomeni, da dnevno najpogosteje berejo starši s 

6. stopnjo izobrazbe, nekajkrat tedensko največ berejo starši z 8. stopnjo izobrazbe, enkrat 

tedensko največ starši s 4. stopnjo izobrazbe, nekajkrat mesečno največ starši s 5. stopnjo 

izobrazbe, enkrat mesečno le starši s 7. stopnjo izobrazbe, nikoli pa le starši s 5. stopnjo 

izobrazbe. 

Hipoteza 3: Količina prostega časa je premosorazmerna s količino branja. 

Hipotezo lahko delno potrdim, saj najpogosteje (dnevno, 34 %) res berejo starši, ki menijo, da 

imajo dovolj prostega časa, ki ga lahko namenijo branju, vseeno pa odstotek staršev (28 %), 

ki menijo, da nimajo dovolj prostega časa in vseeno berejo nekajkrat tedensko, ni zanemarljiv. 

Izmed staršev, ki menijo, da imajo dovolj prostega časa, ki bi ga, če bi to želeli, lahko 

namenili branju, jih tako dnevno bere 34 %, nekajkrat tedensko 22 %, enkrat tedensko 10 %, 

nekajkrat mesečno 12 %, enkrat mesečno 12 %, nikoli pa 10 %. Izmed staršev, ki menijo, da 

nimajo dovolj prostega časa, ki bi ga lahko namenili branju, pa jih dnevno bere 6 %, nekajkrat 
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tedensko 28 %, enkrat tedensko 12 %, nekajkrat mesečno 21 %, enkrat mesečno prav tako 21 

% in nikoli 12 %. 

Hipoteza 4: Starši, ki pogosto berejo zase, pogosto berejo tudi otrokom.  

Hipotezo lahko glede na pridobljene podatke potrdim. Pogosto (v to kategorijo sem zajela 

starše, ki berejo dnevno in nekajkrat tedensko), bere 40 % vseh staršev, od tega jih 91 % 

pogosto bere tudi svojim otrokom. 

Hipoteza 5: Z naraščanjem števila otrok v družini se znižuje količina branja. 

Hipotezo sem na podlagi pridobljenih podatkov ovrgla. Dnevno namreč največ berejo v 

družinah s 4 otroki, nekajkrat tedensko v družinah s tremi otroki, enkrat tedensko pa prav tako 

v družinah s 4 otroki. Izmed družin z enim otrokom dnevno bere 54 % družin, nekajkrat 

tedensko 37 % družin, enkrat tedensko 2 %, enkrat mesečno 4 % in nikoli 2 % družin. Izmed 

družin z 2 otrokoma dnevno prav tako bere 54 % družin, nekajkrat tedensko 40 %, enkrat 

tedensko 4 % in nekajkrat mesečno 2 % družin. Izmed družin s 3 otroki jih dnevno bere 62,5 

% in nekajkrat tedensko 37,5 %. Izmed družin s 4 otroki pa jih dnevno bere 75 %, enkrat 

tedensko pa 25 %. Glede na to, da vzorci družin niso bili enakomerni, rezultati niso zanesljivi. 

Hipoteza 6: Starši zase najpogosteje berejo neumetnostna besedila. 

Hipotezo lahko na podlagi pridobljenih podatkov potrdim. 75 % staršev namreč zase 

pogosteje bere neumetnostna besedila. 

Hipoteza 7: Starši otrokom ne berejo neumetnostnih besedil. 

Hipoteze ne morem potrditi, iz grafa 13 pa je razvidno, da ni veliko staršev (30 %), ki 

otrokom berejo neumetnostna besedila. Zelo redko neumetnostna besedila otrokom bere 44 % 

in nikoli 26 % vseh staršev. 

Hipoteza 8: Veliko pogosteje kot poezijo starši berejo prozo. 

Hipotezo lahko potrdim, saj, kot je razvidno iz grafa 12, 74 % staršev najpogosteje bere 

prozo. Sledi poezija (17 %) in na koncu dramatika (9 %). 

Hipoteza 9: Starši uporabljajo tudi dodatne aktivnosti ob branju, izmed katerih so 

najpogostejša vprašanja po končanem branju besedila. 
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Hipotezo lahko delno potrdim. Starši uporabljajo dodatne aktivnosti ob branju, a glede na 

pridobljene podatke niso najpogostejša vprašanja po končanem branju besedila. Najpogostejša 

so otrokova vprašanja med branjem besedila, ki se pojavljajo pri 70 % družin, sledijo 

vprašanja po končanem branju (59 %), vprašanja med branjem besedila (43 %), besedne igre 

in obnova zgodbe (32 %), vprašanja pred branjem besedila (17 %), likovno/glasbeno/plesno 

ustvarjanje z izhodiščem v prebranem besedilu (15 %), le en starš, kar predstavlja 0,9 % pa se 

ne poslužuje nobene izmed naštetih dejavnosti. 

Hipoteza 10: Starši večinoma ne poznajo termina »dialoško branje« ali pa je njihovo 

razumevanje pomanjkljivo. 

Hipotezo lahko potrdim. Termin dialoško branje pozna le 14 % staršev, njihovi odgovori pa so 

večinoma pomanjkljivi in temeljijo na predvidevanjih. 
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6 SKLEP 

V teoretičnem delu sem potrdila svoje predvidevanja o tem, da je branje v predšolski dobi 

zelo pomembno. Raziskava je med drugim potrdila tudi to, da starši zase ne berejo ravno 

pogosto. Me pa veseli, da si jih velika večina, ne glede na stopnjo izobrazbe, vsak dan ali pa 

vsaj nekajkrat tedensko vzame čas za branje otroku. To kaže na to, da se starši vseeno 

zavedajo pomena branja otroku v zgodnjem otroštvu. Prav tako se zavedajo, da golo branje ni 

dovolj in večina ta dogodek spremeni v večplastno aktivnost, v kateri se prepletajo vprašanja, 

obnove, besedne igre, umetniško ustvarjanje ipd.  

To, da starši z otroki berejo, je zanje neizmernega pomena, saj jim odpirajo vrata v svet knjig, 

ki bo kasneje ključen za njihov življenjski uspeh. Starši vseeno premalo pozornosti posvetijo 

komponenti, ki je prav tako nadvse pomembna za to, da se bo njihov otrok razvil v bralca za 

vse življenje – to je vzor v družini. 

Kot bodoča vzgojiteljica sem se vprašala, kako bi se dalo stanje izboljšati. Če želimo 

izobraziti starše, je potrebno najprej izobraziti strokovne delavce, ki se ukvarjajo z otroki – 

vzgojitelje, učitelje in ostale pedagoške delavce. Ti se nato lahko lotijo osveščanja staršev, kar 

lahko poteka preko seminarjev, ki so organizirani prav v ta namen, vzgojiteljice lahko, tudi v 

povezavi z lokalno skupnostjo, organizirajo neke vrste bralnih krožkov, ki bi se jih lahko 

udeleževali le starši in si med seboj izmenjevali izkušnje, lahko pa bi nanje povabili tudi 

otroke. Tu se kaže odlična priložnost za povezovanje s knjižnico.  

Za malce manj angažirane vzgojiteljice še vedno ostane možnost, da staršem v branje 

predlagajo strokovno literaturo na to temo, na oglasni deski predstavljajo knjige ali le njihove 

odlomke, strokovne članke ipd. 

Možnosti je torej veliko in upam, da se stanje na področju branja staršev predšolskih otrok 

izboljša ali pa vsaj ostane na isti ravni. 
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8 PRILOGA 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za starše 

Spoštovani! 
 
Sem Nina Golob, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in v okviru 
diplomske naloge Starši predšolskih otrok in njihove bralne navade izvajam raziskavo na to 
temo. Vprašalnik, ki je pred vami, je anonimen, in prosim Vas, da ga izpolnite karseda 
iskreno. Zagotavljam Vam, da bodo pridobljeni podatki uporabljeni izključno v študijske 
namene. 
 
Zahvaljujem se Vam za pomoč! 
          Nina Golob 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

1. Navedite Vaš spol. 
� moški � ženski 
 

2. Vaša starost: ______ 
3. Število otrok v vaši družini: _______ 
4. Starost vašega otroka (navedite starost otroka, o katerem boste odgovarjali): ______ 

 
5. Vaša dokončana izobrazba (označite kvadratek pred ustreznim odgovorom): 

� 1. stopnja izobrazbe - nedokončana OŠ 
� 2. stopnja izobrazbe – Osnovna šola 
� 3. stopnja izobrazbe - nižja poklicna šola 
� 4. stopnja izobrazbe - srednje poklicna šola 
� 5. stopnja izobrazbe - gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje 
tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
� 6. stopnja izobrazbe - višje strokovno izobraževanje 
� 7. stopnja izobrazbe - visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno dodiplomsko 
izobraževanje, magisterij 
� 8. stopnja izobrazbe – doktorat 
 

6. Ali ste trenutno zaposleni? 
� da 
� ne 
 

7. Ali menite, da imate v Vašem vsakdanjiku dovolj prostega časa, ki bi ga, če bi to 
želeli, lahko namenili branju? 

� da 
� ne 
 

8. Kako pogosto berete zase? 
� dnevno 
� nekajkrat tedensko 
� enkrat tedensko 
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� nekajkrat mesečno 
� manj pogosto 
 

9. Ali pogosteje berete umetnostna ali neumetnostna besedila? 
� umetnostna 
� neumetnostna 
 
Na naslednje vprašanje odgovorite le v primeru, da ste na 8. vprašanje odgovorili z 
umetnostna. 
 
8.1  Katere literarne zvrsti najpogosteje berete? 
� proza 
� poezija 
� dramatika 
 

10. Kako pogosto berete otroku? 
� dnevno 
� nekajkrat tedensko 
� enkrat tedensko 
� nekajkrat mesečno 
� manj pogosto 
 

11. Katero izmed zvrsti umetnostnih besedil najpogosteje prebirate otroku? 
� prozo 
� poezijo 
� dramatiko 
 

12. Ali otroku kdaj prebirate tudi neumetnostna besedila (članke, recepte, navodila 
…)? 

� da 
� zelo redko 
� ne 
 

13. Ali vaše branje otroku spremljajo tudi kakšne dodatne aktivnosti? 
� da  
� ne 
 
V primeru, da ste na 12. vprašanje odgovorili pritrdilno, prosim nadaljujte z naslednjim 
vprašanjem, v nasprotnem primeru pa se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 
 

14. Katere dejavnosti spremljajo vaše branje otroku? (možnih več odgovorov) 
� vprašanja pred prebiranjem besedila 
� moja vprašanja med prebiranjem besedila 
� otrokova vprašanja med prebiranjem besedila 
� vprašanja po končanem branju 
� obnova zgodbe 
� likovno/glasbeno/plesno ustvarjanje z izhodiščem v prebranem besedilu 
� besedne igre (rime, iskanje sopomenk ipd.), dopolnjevanje zgodbe, preoblikovanje zgodbe, 
alternativni konci ... 


