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POVZETEK
V diplomski nalogi sem raziskala, kako starši vplivajo na razvoj otrokove bralne pismenosti,
koliko pozornosti namenjajo bralnemu razvoju otrok ter na kakšen način in v kolikšni meri
vpliva izobrazba staršev na otrokov bralni razvoj. V teoretičnem delu diplomske naloge sem
opredelila pojem pismenost, vrste pismenosti in načela ter dejavnike spodbujanja bralne
pismenosti. Pri tem sem izpostavila vlogo staršev, vpliv okolja in pomen branja. V
empiričnem delu sem ţelela ugotoviti, v kolikšni meri se starši zavedajo svoje vloge pri
razvoju bralne pismenosti njihovih otrok.
V enotah, kjer sem raziskovala, se starši zavedajo pomena bralne pismenosti otrok v
predšolskem obdobju in se na tem področju tudi dodatno izobraţujejo. Druţine se med seboj
razlikujejo po tem, koliko časa namenijo skupnemu branju in odnosu do branja. Še vedno
najpogosteje berejo mame, stare med 31 in 35 let, srednje in višje izobraţene. Iz raziskave
sem ugotovila, da velik deleţ staršev bere svojim otrokom vsaj trikrat na teden ali vsak dan.
Pomemben pa je tudi podatek, da so se glede na pogostost branja otrokom starši s srednjo
izobrazbo pribliţali staršem z visoko izobrazbo. Torej je zavedanje pomena branja med starši
veliko ne glede na izobrazbo.

KLJUČNE BESEDE: bralna pismenost, branje, predšolski otrok, vpliv staršev, izobrazba.

ABSTRACT
The BA thesis explores how parents influence the development of children's literacy, how
much attention is paid to the development of children's reading development and in what way
and to what extent the parents’ education impacts the children's reading development. The
theoretical part of the thesis defines the concept of literacy, types of literacy and the principles
and factors of promoting it. In doing so, I highlighted the role of parents, the impact of the
environment and the importance of reading. In the empirical part, I wanted to determine the
extent to which parents are aware of their role in the development of their children’s literacy.
In educational groups included in the research the parents are aware of the importance of
children’s literacy in pre-school age and are willing to further educate themselves in this area.
Families differ in how much time they devote to mutual reading and their overall attitude
toward reading. Still, mothers mostly read; they are between 31 and 35 years old, with
secondary or university education. The research shows that a large proportion of parents read
to their children at least three times a week or every day. Important is also the fact that the
parents with secondary education read to their children almost as frequently as those with
university education. So the parents’ awareness of the importance of reading is high
regardless of their educational level.

KEY WORDS: literacy, reading, pre-school child, parent's impact, education
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UVOD
Za predšolskega otroka in njegov razvoj je zbliţevanje s knjigo in zgodnje navajanje na rabo
pisanega gradiva izrednega pomena. Tako je zapisano v Kurikulumu za vrtce (2004: 31-33), v
katerem so cilji jezikovne vzgoje, namenjeni prav spoznavanju in doţivljanju literarnih
vsebin, ki otroku pribliţajo knjigo kot vir informacij, ob njej doţivlja ugodje, veselje, zabavo,
razvija si sposobnost domišljijskega doţivljanja literarnega sveta, pridobiva sposobnost
poslušanja in pripovedovanja ter spoznava moralno etične dimenzije. Učenje novih besed se
začne ţe v obdobju dojenčka in se intenzivno nadaljuje v zgodnjem otroštvu ter traja vse
ţivljenje.
Ţe nekaj let se srečujem v vrtcu z otroki prvega starostnega obdobja. To so otroci stari od
enega do treh let. Zavedam se, da je branje in pripovedovanje otrokom izrednega pomena, saj
je namenjeno medsebojnemu sporazumevanju in pomembno vpliva na socialni ter osebnostni
razvoj vsakega posameznika. Kot vzgojiteljica pri svojem delu načrtujem številne dejavnosti,
s katerimi uresničujem cilje jezikovne vzgoje. Tako posvečam veliko pozornosti opremi
knjiţnih kotičkov, srečevanju s knjiţničarji, pripovedovanju ob slikah, branju ob različnih
priloţnostih, pripravi lutkovnih predstav, izdelovanju knjig itn. Najmlajšim otrokom po
navadi pripovedujem ob slikah in se z njimi pogovarjam. Skrbno izbiram knjige, ki so
primerne otrokovi starosti. Pozorna sem na kakovost izbranega gradiva. V našem vrtcu smo
vključeni v skupni projekt Vsak po svoji poti do pismenosti, kajti strokovni delavci se
zavedamo, da se pismenost ne začne z vstopom v šolo, ampak ţe veliko prej. K izvedbi tega
projekta smo povabili tudi nekatere strokovnjake in predavatelje. V vrtcu ţe nekaj let uvajamo
predšolsko bralno značko Pedenjbralček, tako da si starši skupaj z otrokom iz bralnega
kotička izposodijo knjige, katerih vsebino starejši tudi obnovijo.
Prav zato sem se odločila za diplomsko nalogo z naslovom VPLIV STARŠEV NA RAZVOJ
OTROKOVE BRALNE PISMENOSTI. Ţelela sem raziskati, kako starši vplivajo na razvoj
otrokove bralne pismenosti, koliko pozornosti namenjajo bralnemu razvoju otrok ter na
kakšen način in v kolikšni meri vpliva izobrazba staršev na otrokov bralni razvoj.
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I.

TEORETIČNI DEL

1

KAJ JE PISMENOST?

Pojem pismenost 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 je ta beseda
dobila nov pomen – označevala je zmoţnost branja in pisanja v maternem jeziku (Pečjak
2010: 11). V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika je pismenost definirana kot znanje branja
in pisanja. Pismen je torej tisti, ki zna brati in pisati (SSKJ, 1994: 844). Nekateri
psiholingvisti definirajo pojem pismenost na več načinov. V oţjem pomenu besede je
najpogosteje definirana kot človekova sposobnost branja in pisanja. M. Cenčič (2000) jo
opredeljuje kot zapleteno, sestavljeno ter povezano dejanje in proces, ki ne obsega le branja in
pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje. Podobne definicije povzemajo tudi slovenski
jezikoslovci M. Kriţaj – Ortar, M. Bešter, 1995, 2000; S. Pečjak, 2000, ki se pismenosti
lotevajo predvsem z jezikoslovnega in psihološkega vidika. Z jezikoslovnega vidika je
proučevanje pismenosti usmerjeno predvsem na strukturo jezika, s komunikacijskega vidika
opismenjevanja pa vključujemo vse štiri komunikacijske dejavnosti: govorjenje, poslušanje,
branje in pisanje. Te dejavnosti so namenjene medsebojnemu sporazumevanju in pomembno
vplivajo na socialni in osebnostni razvoj posameznika

(Grginič, 2005: 8). Definicije

pismenosti se med seboj razlikujejo v določenih vidikih (Pečjak, 2010: 11):
- nekatere od njih pojmujejo kot kontinuum, katerih skrajni točki sta nepismenost –
pismenost z vmesnimi stopnjami bolj ali manj razvite pismenosti,
- druge govorijo o delitvi pismenosti na individualno in socialno/druţbeno pismenost
(pismenost posameznika v razmerju s pismenostjo določene socialne skupine,
- tretje spet poudarjajo zgodovinsko-geografski vidik pismenosti. Pred 200 leti je imel pismen
posameznik drugače razvite sposobnosti kot danes. Takrat je zadostovalo, da se je znal
podpisati, danes mora pismen človek obvladati še vse kaj drugega (Pečjak, 2010: 12).
Različne definicije pismenosti obravnavajo pismenost kot konstrukt, ki zajema različne
sestavine. Glede na strukturne elemente bi lahko pismenost razdelili v nekaj skupin.
1.

Prvi sklop definicij so definicije, ki pri pismenosti poudarjajo spretnost branja. Tako

pravi definicija bralne pismenosti, uporabljena na mednarodni raziskavi IEA 1991. leta, da je
bralna pismenost sposobnost razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva
druţba in so pomembne za posameznika. V raziskavi PISA 2006 je bralna pismenost
opredeljena kot razumevanje, uporaba in razmišljanje o pisnem besedilu. Za branje pravijo, da
je primarna dejavnost za doseganje pismenosti in da so druge dejavnosti sekundarnega
2
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pomena. Pismenost se torej pogosto uporablja kot sinonim za bralno pismenost. Venezky
(1990) pravi, da je tudi pisanje največkrat odziv na prebrano (Pečjak, 2010: 13).
2.

V drugo skupino definicij spadajo tiste, ki opredeljujejo pismenost kot osnovno ali

primarno spretnost branja in pisanja, ki omogoča primerjavo v času in prostoru (Graff,
1987; v Harris in Hodge, 1995). Podobno razmišlja tudi Lankshear (1987) prav tam, ki pravi,
da gre pri pismenosti za branje in pisanje, ki ga usmerjajo vprašanja kaj, kako, kdaj, zakaj
brati in pisati. Definicija Graya (1956) prav tam, sodi tudi v to skupino, ki pravi, da je
pismena oseba z znanjem in spretnostmi branja in pisanja, ki ji omogoča delovanje v vseh
aktivnostih, značilnih za njeno kulturo in druţbeno skupino, ki ji pripada (Pečjak, 2010 :13).
3.

Tretjo skupino definicij predstavljajo tiste, ki razširjajo spretnosti pismenosti in poleg

branja in pisanja vključuje še npr. računanje. Taka definicija UNESCA (1987), sicer izpeljana
iz Grayeve definicije, ki navaja, da je oseba pismena, kadar lahko sodeluje v vseh ţivljenjskih
dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakodnevno delovanje v druţbeni skupnosti
ter uporablja svoje bralne, pisne in računske spretnosti (Pečjak, 2010: 13).
Beseda opismenjevati pomeni učiti se brati in pisati, beseda opismeniti pa naučiti se brati in
pisati (SSKJ, 1994: 844). V prvem poglavju sem opredelila pojem pismenosti, v drugem
poglavju bom predstavila vrste pismenosti, načela in elemente pismenosti.

3
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2

VRSTE PISMENOSTI

2.1

PORAJAJOČA SE PISMENOST

Danes se v sodobni strokovni literaturi namesto izraza pripravljenost za branje in pisanje vse
bolj pogosto uporablja izraz porajajoča se pismenost (ang. emergent literacy). Izraz porajajoča
se pismenost poudarja, da je opismenjevanje postopen in dolgotrajen proces in zajema večji
del predšolskega obdobja (Pečjak v Grosman, 2003: 119). V tem obdobju otroci spoznavajo
pismenost na zelo globalen način. To je čas v razvoju otroka med najzgodnejšo pismenostjo,
ko otrok čečka in se pretvarja, da bere, ter poznejšim učenjem branja in pisanja v šoli (Pečjak
v Grosman, 2003: 119). V sodobnem času se otrok ţe zelo zgodaj srečuje s pisnim jezikom,
najprej v druţinskem in bliţnjem okolju, nato v vrtcu. V vsakdanjih dogodkih, povezanih s
pismenostjo, pridobiva znanje o pomenu in oblikah tiska. Večji del otrokovega zgodnjega
razvoja pismenosti poteka spontano in neopazno, ko v določenem trenutku prepoznava prve
znane besede ali črke, skupaj s starši gleda slikanice, posluša pesmice, izštevanke in išče rime.
Od navideznega branja, poskusov pisanja, prepoznavanja posameznih glasov/črk,
domiselnega črkovanja do pisanja lastnega imena in slikovnega branja pogostih napisov v
bliţnji okolici (Grginič, 2008: 10 – 11). Pri porajajoči se pismenosti in s tem povezanim
spoznavnim razvojem ima kot otrokova osrednja dejavnost v predšolskem obdobju
pomembno vlogo igra. Skozi simbolno igro otroci razvijajo vedenje o pismenosti, odkrivajo
njen pomen, njeno rabo pa povezujejo z vsakdanjimi dogodki. Prav zato bi morali imeti otroci
veliko različnih priloţnosti v okolju, obogatenem s pismenostjo (Durkin, 1993; Morrow,
1993, 2001, pov. po Grginič 2005: 11).
2.1.1 NAČELA PORAJAJOČE SE PISMENOSTI
V predšolskih in šolskih programih s porajajočo se pismenostjo ( Labbo in Teale, 1997 idr,
pov. po Grginič 2005: 14) izpostavljajo naslednja načela:
1)

Izkušnje s pismenostjo so del vsakodnevnega otrokovega ţivljenja in aktivnosti v

igralnici. Ključni del programa temelji na ustvarjanju priloţnosti, v katerih otroci oblikujejo
resnično ţeljo po branju in pisanju, ki jih v nadaljevanju vodi v učenje branja in pisanja. Če
otrok ţivi v takšnem okolju, kjer so pisne aktivnosti vidne v vsakdanjih dogodkih, kjer sta
branje in pisanje funkcionalna in centralna dela dnevnih aktivnosti, bo privzel vedenje,
značilno za takšno okolje.
2)

Otroci so aktivni udeleţenci učnega procesa ter graditelji lastnega znanja. Učenje

pismenosti izhaja predvsem iz otrokovega preizkušanja pismenosti v funkcionalnih
4
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okoliščinah. Vzgojiteljeva naloga je, ustvariti spodbudno okolje, v katerem imajo otroci
moţnost sodelovati v takšnih okoliščinah. Vloga staršev/vzgojiteljev ni le čakanje, da se
otroci sami učijo v danih okoliščinah, pač pa posredovanje, spodbujanje in delovanje na
način, ki najbolj podpira otroke pri učenju in jim pomaga.
3)

Otroci so v istem razvojnem obdobju na različnih stopnjah pisanja in branja,

uporabljajo različne oblike pismenosti in jih z različnimi učnimi strategijami odkrivajo.
Nekateri otroci so bolj motivirani pri odkrivanju zakonitosti pisnega jezika s pisanjem znanih
besed, kjer uporabljajo domiselno črkovanje, medtem ko drugi otroci pogosteje spoznavajo
pisni jezik s prepoznavanjem znanih besed v knjigah, ki so jih pogosto poslušali.
4)

Kurikulum otroku omogoča pridobivanje različnih izkušenj s pismenostjo v vseh štirih

sporazumevalnih dejavnostih, govorjenju, poslušanju, pisanju in branju. Zgodnje bralne in
pisalne strategije so neločljivo povezane z razvojem govora (Purcell – Gates, 1988, pov. po
Grginič 2005: 14 ).
Naloga učiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok je upoštevati osnovna načela v svoji
pedagoški praksi. (M. Whitehead, 1999, pov. po Grginič 2005: 15 ) v raziskavi ugotavlja, da
morajo otroci
-

biti aktivni udeleţenci v lastnem učenju,

-

imeti veliko priloţnosti za sodelovanje z odraslimi, ki jih podpirajo in spodbujajo v
njihovem razvoju,

-

razviti lastne učne strategije in pridobiti bogate izkušnje,

-

imeti veliko priloţnosti za igro in govor,

-

biti v okolju, kjer so na voljo različne oblike tiska in

-

skladno razvijati svoj jezik in pismenost.

Dejavnosti, ki vplivajo na razvoj porajajoče se pismenosti pri otroku, je na eni strani
razvijanje ustreznih spretnosti in znanja, na drugi strani pa oblikujemo takšno okolje, ki bo
spodbudno delovalo na razvoj teh spretnosti. Potrebno je:
-

otroka zgodaj pritegniti k dejavnostim branja in pisanja, zlasti z lastnim zgledom,

-

ustvariti tiskovno bogato okolje, v katerem se lahko otrok srečuje z različnimi vrstami pisnega
gradiva od revij, časopisov, znakov, napisov, otroške literature ipd. (tako doma kot v vrtcu),

-

spodbujati take igre, pri katerih bo za dosego ciljev potrebno kaj prebrati ali napisati (Pečjak v
Grosman, 2003: 121).
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Otroci ob priloţnostih, kot so označeni prostori za shranjevanje materialov, organizirani
igralni kotički, z imeni označeni predali otrok, poštni kotički, raznovrstna navodila v
posameznih kotičkih, vremenske karte in koledarji, prepoznajo, kako odrasli uporabljajo
pismenost v vsakdanjem ţivljenju. Odkrivajo moţnosti, kako uporabiti pisne vire v
določenem okolju (Grginič, 2005: 15).
2.1.2 ELEMENTI PORAJAJOČE SE PISMENOSTI
a) Zaznavanje in prepoznavanje tiska: otrok prepoznava napise iz oţjega in širšega okolja,
ki se pogosto pojavljajo:
-

logotipi trgovin, krajev, prometnih znakov …

b) Spoznavanje s črkami:
-

otrok išče enake črke,

-

prepoznava črke med drugimi znaki, npr. slikami, številkami …

-

povezuje črke z glasovi.

c) Pogovorno branje:
-

otrok posluša zgodbe, ki jih berejo odrasli, in se pogovarja o slišanem,

-

opazuje slike in prepoznava zgodbe po naslovnici,

-

»bere« knjigo.

č) Razumevanje vloge tiska:
-

otrok čečka in se pretvarja, da piše,

-

piše z določenim namenom,

-

pozna smer pisanja in branja,

-

razume, da je tekst sestavljen iz besed, te pa iz črk,

-

pozna in razume izraze črka, beseda, začetek besede …

-

ve, da s tiskom pridobivamo nove informacije.

d) Razumevanje navodil:
-

otrok sledi preprostim navodilom z dvema informacijama, zahtevnejšim
navodilom s štirimi informacijami,

-

sledi nasprotnim navodilom.

e) Glasovno zavedanje:
-

otrok ločuje besede v stavku,

-

prepoznava zloge – prvi in zadnji zlog,

-

prepoznava posamezne glasove v besedi – prvi, zadnji, srednji,

-

razstavlja besede na posamezne glasove in iz glasov tvori besede.
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f) Računalniško opismenjevanje:
-

ve, da računalnik uporabljamo za pisanje in čemu sluţi miška,

-

prepoznava in poimenuje črke na tipkovnici,

-

natipka svoje ime.

g) Spontano pisanje:
otrok spontano piše (od posameznih črt, različnih znakov do črk).
http://arhiv.acs.si/programi/Bralna_pismenostprogram%20za%20kolektiv.pdf (16. 07. 2012)
2.2

FUNKCIONALNA PISMENOST

Izraz funkcionalna pismenost poudarja, da zmoţnosti branja/pisanja/računanja niso same sebi
namen, ampak sluţijo boljšemu funkcioniranju posameznika v okolju, v katerem ţivi (Pečjak,
2010: 13).
To pomeni, da je funkcionalno pismen človek tisti, ki ima razvite osnovne štiri jezikovne
komunikacijske sposobnosti oziroma je govorno, slušno, pisno in bralno učinkovit v
vsakodnevnih ţivljenjskih situacijah (Pečjak, v Dolinšek – Bubnič 1999: 16).
Komunikacijske dejavnosti pa sestavljajo:
-

produktivne dejavnosti, to je govorjenje in pisanje (tvorjenje sporočil),

-

receptivne dejavnosti, to je poslušanje in branje (sprejemanje sporočil)

Funkcionalno bralno pismenost opredeljujemo s tremi ključnimi sestavinami: s tehniko
branja, z bralnim razumevanjem in s fleksibilnim branjem (Pečjak, v Dolinšek – Bubnič 1999:
16).
2.3

DRUŢINSKA PISMENOST

Druţinska pismenost zajema vse dejavnosti, ki potekajo znotraj druţine in so povezane s
pismenostjo. Raziskave kaţejo, da so vplivi domačega okolja pomembni ter da se pogostost in
kakovost dejavnosti v domačem okolju, povezanih s pismenostjo, močno odraţata na otrokovi
uspešnosti v procesu opismenjevanja (Knaflič, 2009: 7). Starši, druţina in oţje druţbeno
okolje imajo pomembno vlogo, saj je od njih odvisno, v kakšni meri bodo omogočili otrokom
izkušnje z dejavnostmi, ki so povezane s pismenostjo pa tudi z različnimi načini, kako se
izvajajo dejavnosti, povezane s pismenostjo. Nekateri otroci vstopajo v šolo z znanjem in
spretnostmi, ki so skladni s šolskimi zahtevami. Gre za otroke, katerim so bodisi doma ali v
7

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Tanja Žagar: Vpliv staršev na razvoj otrokove bralne pismenosti

vrtcu veliko brali, ki dobro obvladajo jezik, poznajo črke ... Ti otroci, ki so bolje pripravljeni
za opismenjevanje, hitreje in več pridobivajo v šoli. Nekateri drugi otroci pa so v manj
ugodnem poloţaju, saj njihovo znanje in spretnosti, ki so jih pridobili v predšolskem obdobju,
v šoli niso tako uporabni in se v šoli ne nadgrajuje. Takšni otroci pogosto niso deleţni
skupnega branja in pripovedovanja. Pismenost je zanje nekaj oddaljenega, pogosto ne
zmorejo slediti šolskemu načinu dela in ga ne razumejo. S tem pa se njihov poloţaj slabša. V
šoli napredujejo počasneje, svojega znanja in spretnosti v šoli ne morejo uveljavljati (Knaflič,
2009: 8). Številne druţine vključujejo otroke v lastno branje dnevnega časopisa, pisem,
reklamnih gradiv, revij ali pripravljajo večerno druţinsko branje pravljic. Velikokrat so otroci
ţe zgodaj vključeni v pisanje sporočil, branje elektronske pošte. Ob druţinskih albumih se
učijo medsebojne povezanosti tiska in fotografij. Otroci so v prostem času pogosto vključeni
v različne skupne dejavnosti, npr. priprava hrane, kuhanje, brskanje po kuharskih knjigah,
branje navodil. Sodelujejo pri pisanju nakupovalnega seznama, pogosto s starši gredo v
trgovine, na pošto in banko. Številne druţine se udeleţujejo različnih druţbenih aktivnosti,
športnih prireditev in tako imajo priloţnost spoznati različne oblike in funkcije pismenosti
(Grginič, 2005: 20). Druţinski pismenosti dajejo pečat tudi kulturne značilnosti druţine.
Različna kulturna okolja dajejo različen poudarek posameznim dejavnostim, povezanim s
pismenostjo. Branje kot način preţivljanja prostega časa je na primer različno prisotno v
različnih okoljih; ponekod je to vrednota, drugod pa zapravljanje časa (Knaflič, 2009: 9).
2.3.1 PROGRAMI DRUŢINSKE PISMENOSTI
Raziskava o pismenosti odraslih v Sloveniji je pokazala pomemben vpliv izobrazbe staršev na
pismenost otrok, zato je toliko pomembnejše ozaveščanje o vlogi staršev in hkrati tudi iskanje
različnih oblik pomoči staršem pri izpolnjevanju te vloge (Knaflič v Grosman, 2003: 150).
Ena od načrtovanih oblik so programi druţinske pismenosti, ki zajemajo različne
izobraţevalne pristope za zvišanje ravni pismenosti pri vseh druţinskih članih. Cilj programa
je izboljšanje spretnosti branja, spoznavanje bralnega gradiva za otroke in odrasle, pa tudi
spoznavanje pomena pismenosti za vsakdanje ţivljenje. Za uspešnost in učinkovitost
programov je zelo pomembno, da so prilagojeni potrebam posameznih skupin staršev. Pri
pripravi programa je potrebno upoštevati kulturne in socialne značilnosti druţin, ki se
vključujejo v programe (Knaflič v Grosman, 2003: 150).
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2.3.2 RAZLIČNOST DRUŢIN
Starši z višjo izobrazbo imajo dovolj šolskega znanja, dobro so spoznali šolski sistem in se
čutijo usposobljene, da svoje otroke sami pripravijo na šolo. Imajo svoja pričakovanja glede
vloge vrtca, hkrati pa se zavedajo, da je pomembna tudi njihova vloga. Starši, ki so se
izobraţevali krajši čas in so morda veliko pridobljenega znanja pozabili, so v drugačnem
poloţaju. Ti starši se zaposlijo na delovna mesta, ki ne rabijo toliko bralnih in pisalnih
spretnosti. Ker se sami ne čutijo dovolj usposobljene, imajo glede razvojnih spodbud,
pomembnih za vstop v šolo, velika pričakovanja prav od vrtca. Med manj izobraţenimi starši
srečujemo pogosto starše, ki bi se radi ukvarjali s svojimi otroki, a ne vedo, kako. Motivacija
teh staršev izhaja iz ţelje, da bi svojemu otroku ponudili čim več. Pripravljenost staršev je
predpogoj za sodelovanje med vrtcem in starši (Knaflič v Grosman, 2003: 65). V zelo
teţkem poloţaju so druţine, v katerih je osnovni problem revščina. Zaradi slabega gmotnega
poloţaja nudijo otroku na splošno manj spodbudno okolje, z manj igrač, otroških knjig, manj
dejavnosti, ki spodbujajo otrokove sposobnosti. Otrokom dajejo tisto, kar zmorejo (Knaflič v
Grosman, 2003: 66-67). Druţine se razlikujejo po tem, za kakšen namen uporabljajo
pismenost, na kakšen način in po pogostosti uporabe. So druţine, v katerih se veliko bere in
pogovarja o prebranem. Razlike se nanašajo tudi na vrednotenje dejavnosti in stališč,
povezane s pismenostjo. Poglede v pojmovanju pismenosti otroci povzamejo od staršev in
drugih odraslih v svojem okolju (Knaflič, 2009: 11 - 12).
2.4

BRALNA PISMENOST

Za razvoj pismenosti na različnih ravneh razumevanja je bistvenega pomena premišljeno in
sistematično delo v obdobju t. i. porajajoče se pismenosti ter v zgodnjem bralnem in pisalnem
obdobju, ko se otroku razvijajo različna znanja, delne spretnosti in sposobnosti, ki so sestavni
del celovite zmoţnosti branja in pisanja, opozarja V. Medved Udovičeva, (2011: 11). V tem
obdobju je zato izjemno pomembno spodbujanje otrokovega govornega razvoja in pogost ter
kakovosten stik s simbolnim jezikom. Kot sem ţe omenila, se ţe predšolski otroci srečujejo
vsaj z vizualnimi besedili v slikanicah in risankah ter govorjenimi besedili s poslušanjem.
Slikanica je kot besedno – likovni monolit estetsko dovršen izdelek, ki omogoča tako v
predšolskem kot v zgodnjem šolskem obdobju izvrstno bralno spodbudo za razvijanje
različnih bralnih strategij (V. Medved Udovič, 2011:13). Pomembna delna sposobnost bralne
pismenosti, ki se razvija v obdobju porajajoče se pismenosti ter v prvem letu učenja branja in
pisanja ter pomembno vpliva na razvoj bralne pismenosti tudi pozneje, pripomore k
pismenosti na višjih ravneh razumevanja (prav tam).
9
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govorne dejavnosti in ga v celoti povezujemo z razumevanjem ter izraţanjem ne glede na
kontekst, v katerem besedilo nastaja. L. Marjanovič Umek in nekateri drugi raziskovalci,
ugotavljajo, kako je mogoče pri otroku pripovedovanje, ki je njegova potreba, ustrezno
spodbujati in glede na starostno stopnjo nadgrajevati ter kako izdelati didaktične strategije, ki
bi sluţile za razvijanje pred pripovedovalne dejavnosti kot predpogoj za nadaljnje tvorjenje
pripovedovalne sheme (Grosman, 2011).
Pri nas je porajajočo se pismenost raziskovala B. D. Jurišić (2001). Na osnovi rezultatov
raziskave porajajoče se pismenosti in zgodnje bralne pismenosti predšolskih otrok, starih pet
do šest let, je oblikovala petstopenjski intervencijski model. Namen je predvsem
preprečevanje teţav pri učenju branja pri predšolskih otrocih, ki sodijo v skupino s tveganjem
in na začetku šolanja pri delu z učenci, ki imajo motnje branja. Intervencijski model obsega
otrokov prvi stik s tiskom iz oţjega in širšega okolja, spoznanja o tisku, razumevanje pravil in
funkcije tiska, spoznavanje s črkami, dejavnosti ob poslušanju, ko odrasli berejo otroku
(razgovorno branje), domiselno črkovanje s pisanjem (izumljeno pisanje), razumevanje
navodil,

fonološko

zavedanje,

črkovno-glasovno

skladnost,

prehodne

ravni

h

konvencionalnemu branju z dekodiranjem in računalniško opismenjevanje. B. D. Jurišić
(2001) je doseţke porajajoče se pismenosti in jezikovne spretnosti petletnikov razvrstila v pet
stopenj (Grginič, 2005: 18).
-

1. in 2. stopnja: Otrok ob poslušanju opazuje in poimenuje slike v knjigi, zna odgovoriti
na preprosta vprašanja, prepozna nekaj napisov v okoljskem kontekstu, prepozna
predvsem črke iz svojega imena in iz črk sestavi ime, prepozna svoje ime med drugimi, v
domiselnem črkovanju uporablja princip ponavljanja, loči besede, recitira krajše rime in
izštevanke, sledi preprostim navodilom in se igra z računalnikom.

-

3. stopnja: Poslušati ţeli določeno knjigo, pretvarja se, da »bere« (ob slikah pripoveduje
besedilo), spoznava funkcijo dogovorjena pravila tiska (npr. začetek in smer branja),
razume različne oblike in namen pisnih sporočil, pri domiselnem črkovanju uporablja
princip ponavljanja in različnosti, prepozna svoje ime med drugimi in poimenuje vse črke
svojega imena, črke povezuje z glasovi, poimenuje začetne glasove, rime, razume
preprosta navodila, zloge zdruţi v besede, loči krajše / daljše besede, razume, da
računalnik uporabljamo tudi za pisanje.

-

4. stopnja: Sledi branju odraslih, dogodke iz knjige povezuje z lastnimi doţivetji,
pripoveduje vsebino knjig, pravilno poimenuje večino velikih tiskanih črk in jih po
nareku zapiše, zapiše tudi krajše besede, besede razčlenjuje na zloge in iz zlogov
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ponovno sestavlja besede, razume navodila z več kot dvema informacijama, zna napisati
nekaj besed, ki si jih sam narekuje, pri branju si pomaga z začetno črko in najprej ugiba,
prepozna tudi tisk, ki ni v okoljskem kontekstu, na računalniku igra igrice, uporablja
program za risanje, prepozna črke na tipkovnici in ekranu.
-

5. stopnja: Poimenuje črke abecede in jih poveţe z glasovi, razume in izvede navodila s
štirimi informacijami. Besede razčlenjuje na zloge, glasove, daljšo zgodbo samostojno
obnovi, odgovarja na zahtevnejša vprašanja, z dekodiranjem prebere krajše besede (tudi
neznane) in povedi, po samonareku napiše krajše besede (s fonološkimi napakami), piše
in bere z namenom ob pomoči odraslega, pozna pisne jezikovne izraze (stavek/poved,
pika, zlog, začetni glas…), preizkuša se v pisanju na računalniku (piše svoje ime, znane
besede) (Grginič, 2005: 18-19). V nadaljevanju bom predstavila različne modele razvoja
bralne pismenosti.

2.5

MODELI RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI

Razvoj bralne pismenosti prikazujejo številni modeli, ki se v psihologiji branja pojavljajo ţe
od dvajsetih let preteklega stoletja naprej. Nekateri modeli so celostni in zajemajo razvoj
bralnih sposobnosti od predbralnega obdobja, ko otrok še ni bralec, do obdobja zrelega bralca.
Med njimi so najpogostejši modeli, ki govorijo o zgodnjem razvoju bralnih sposobnosti otrok
v predšolskem obdobju in začetnem obdobju šolanja (Marsh s sodel., 1981; L. Ehri,
1995/1999). Med celostna, vseţivljenjska modela bralnih sposobnosti pa uvrščamo (Chall,
1983/1996; Gillet s sodel., 2003) (Pečjak, 2010: 51).
2.5.1 MODEL MARSHA S SODELAVCI
Model je Marsh skupaj s sodelavci – Fridmanom, Welchom in Desbergom izdelal leta 1981
na osnovi izsledkov eksperimentalnih študij. Model govori o začetnih stopnjah razvoja bralnih
sposobnosti v obliki štirih stopenj.
1. stopnja : jezikovno ugibanje
Na tej stopnji branja otrok uporablja preprosto strategijo mehaničnega povezovanja, torej
učenja besed »na pamet«. Ta povezava se vzpostavi med vidnim draţljajem, ki prej ni bil
analiziran, in ne analiziranimi besednimi odzivi. Pri tem si otrok pomaga z enim vidikom
draţljaja (npr. s prvo črko ali izbere kakšno drugo značilnost besede. Otrok torej prepoznava
in »bere« cele besede – bere globalno, pri čemer si pomaga s kontekstom. Ko otrok naleti na
neznano besedo, ki je brez smiselne povezave, je ne more »prebrati«. Pri tem bo uporabil
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strategijo ugibanja. Osnovna strategija prepoznavanja besed na tej stopnji je torej zamenjava
neznane besede s tisto, ki je pomensko in skladenjsko ustrezna (Pečjak, 2010: 52-53).
2. stopnja: ugibanje s pomočjo diskriminacijske mreţe
Na drugi stopnji se otrok odziva na neznano besedo na osnovi podobnosti vidnih znakov te
besede z znano besedo. Medtem ko se otrok na prvi stopnji omeji običajno le na uporabo prve
črke, pa na tej stopnji doda še druge znake, npr. dolţina besede, oblika besede in končna črka.
Izraz diskriminacijska mreţa pomeni, da otrok predeluje grafemske znake le do tolikšne mere,
kot je nujno potrebna za razlikovanje ene tiskane besede od druge.
3. stopnja: zaporedno dekodiranje
Za to stopnjo je značilna uporaba kombinacijskih pravil, ki otroku omogočajo dekodiranje.
Tedaj ugotovi, da je moţno prebrati neznano besedo tako, da vsako črko pretvori v glas, da
torej glaskuje. Spozna in začne uporabljati abecedni, črkovni princip. Za ta prehod otroka od
prvih dveh stopenj, ki sta bolj globalni, k tretji, analitični stopnji branja, sta odgovorna dva
dejavnika: povečanje števila besed, ki jim je otrok izpostavljen, in povečana zmoţnost
kognitivne predstave. Večja kognitivna zrelost omogoči otroku predelavo vrstnega reda serije
črk in koordiniranje tega zaporedja z zaporedjem glasov.
4. stopnja: hierarhično dekodiranje
S širjenjem bralnih izkušenj in urjenjem spretnosti dekodiranja postajajo strategije branja
vedno bolj izdelane.

V tem stadiju postane otrok sposoben uporabljati pravila hkrati z

upoštevanjem konteksta. Otrok je na tej stopnji prispel do najvišje ravni v razvoju zgodnje
pismenosti in besede v besedilu predeluje na enak način kot odrasli bralec ( Pečjak, 2010: 5253).

2.5.2 MODEL L. EHRI
L. Ehri (1991) je izpostavila, da si otrok v procesu branja pomaga s štirimi različnimi
strategijami, s katerimi prepoznava napisane besede. Te so:
-

strategija dekodiranja – pri kateri otrok s pomočjo vzpostavljene asociativne
povezave črka/glas pretvarja opaţene črke v glasove in povezuje glasove v besede;
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-

strategija analogije – otrok novo besedo primerja z ţe znano besedo in po
analogiji poskuša novo besedo prebrati tako, kot je prebral staro besedo;

-

strategija napovedovanja/uganjevanja – otrok enostavno poskuša predvideti/
uganiti, katera beseda bi bila to (na osnovi prve črke, konteksta slik, če so
prisotne);

-

strategija znanih besed pa pomeni, da je otrok ţe večkrat prebral to besedo, si jo
zapomnil in jo pri novem branju le prikliče iz spomina (Pečjak, 2010: 54).

Leta 1999 je L. Ehri razloţila razvoj zgodnjih bralnih sposobnosti otroka s štirimi fazami. Pri
tem v različnih fazah uporablja različne bralne strategije. Avtorica poudarja, da učinkovit
bralec uporablja vse štiri strategije.
1. Predabecedna stopnja: To je obdobje porajajoče se pismenosti. Za branje na tej stopnji
je značilno, da otroci:
-

Lahko berejo besede, ki se pogosto pojavljajo v njihovem okolju, v določenem
kontekstu (Spar, McDonalds, Pošta …).

-

Teţko si zapomnijo besede zunaj konteksta v obliki slik ali logotipov (naučijo se
nekaj besed, ki pa jih po navadi pozabijo).

-

Lahko si zapomnijo in preberejo nekatere besede, ki si jih zapomnijo zaradi
njihovega videza (npr. besedo ATA, ker ima prvi in zadnji znak isti).

-

Pogosto si pomagajo s strategijo uganjevanja.
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2.

Delna abecedna (fonetična) stopnja: Otroci na tej stopnji:
-

Poznajo ţe nekaj črk in vedo imena zanje (po navadi tistih, ki sestavljajo njihovo
ime).

-

Uporabljajo strategijo uganjevanja, pri čemer si pomagajo s črkami, ki jih poznajo.

-

Pri branju »vidnih besed« (besed, ki jih pogosto srečujejo) začnejo prvo oz. zadnjo
črko povezovati s prvim oz. zadnjim glasom, torej vzpostavljajo zvezo črka/glas.

-

Če morajo slišano besedo glaskovati, po navadi izpuščajo samoglasnike in
glaskujejo kot soglasniški skelet. Besedo koren glaskujejo kot kren.

Popolna abecedna stopnja: Učenci na tej stopnji:

3.

-

Razumejo abecedni sistem (odnos črka / glas) in to znanje uporabljajo pri
analiziranju besed.

-

Uporabljajo strategijo dekodiranja pri branju vseh besed tako znanih kot neznanih,
novih. Tako poteka branje na tej stopnji počasi, včasih počasneje kot v predhodni
stopnji, pri čemer pa je to branje natančno.

-

Z branjem se jim močno poveča obseg branja »vidnih besed«.

-

Uporabljajo tudi strategijo branja po analogiji.

4. Utrjena abecedna stopnja: Ta stopnja se začne ţe v predhodni stopnji. Branje na tej
stopnji postane bolj zrelo, kar se kaţe v naslednjih vidikih:
-

Zaradi dobro utrjene avtomatizirane zveze črka/glas prične učenec brati ţe daljše
enote (ne več posameznih besed, ampak skupine besed).

-

Narašča obseg besedišča.

-

Učenec uporablja poleg ostalih strategij tudi strategijo branja s pomočjo analogij.

-

Pri novih, neznanih ali teţkih besedah se učenec vrne na strategijo dekodiranja
črka/glas (Pečjak, 2010: 55).

2.5.3

MODEL J. CHALL

J. Chall je model bralnih stopenj prvič objavila leta 1983 v knjigi Stopnje bralnega razvoja,
drugič pa je ista knjiga izšla leta 1996 z nekaterimi novimi teoretičnimi in raziskovalnimi
izsledki, ki potrjujejo veljavnost stopenj. Pri oblikovanju stopenj razvoja bralnih sposobnosti
je izhajala iz Piagetove teorije spoznavnega razvoja, ki poteka v obliki stopenj. Določena
Piagetova načela, je avtorica prenesla med načela svojega modela. Ta načela v razvoju bralnih
stopenj so naslednja:
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1. Vsaka bralna stopnja ima specifično strukturo, ki je kvalitativno drugačna od drugih
stopenj.
2. Stopnje si sledijo v hierarhičnem zaporedju.
3. Branje predstavlja na vseh stopnjah obliko reševanja problema, v katerem se bralec
prilagaja okolju s procesi asimilacije in akomodacije.
4. Individualni napredek posameznika v stopnjah je posledica njegovega kognitivnega
razvoja in njegove interakcije z okoljem.
5. Za višje stopnje je značilna večja sposobnost branja v jeziku, ki je bolj zapleten in
abstrakten, ter fleksibilen pristop k branju.
6. Reakcije bralcev na besedilo so na višjih stopnjah bolj splošne, več je procesov sklepanja,
bralci so bolj kritični do bralnega gradiva.
7. Za različne stopnje je značilna količina predhodnega znanja, potreba za branje in
razumevanje prebranega.
8. Za vsako stopnjo je značilna specifična bralna tehnika, ki traja tako dolgo, dokler bralec
ne preide na višjo stopnjo.
9. Branje ima poleg kognitivne tudi čustveno- motivacijsko dimenzijo. Bralec si na podlagi
prebranega oblikuje določena stališča oziroma odnos do vsebine, ki jo bere ( Pečjak,
2010: 57 ).
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STOPNJE BRALNEGA RAZVOJA PO CHALL
-

Stopnja 0: Predbralno obdobje (priprava na branje) traja od rojstva do 6. leta. V tem
času otroci razvijajo sposobnost metajezikovnega zavedanja. To pomeni, da spoznavajo
različne vidike jezika – pomenskega, skladenjskega in pridobivajo znanje o naravi besed
(da lahko iste črke ali glasove uporabljajo na začetku in koncu besed, da lahko besede
razdelijo na več delov, da lahko dele besed sestavijo v novo ipd.). Na drugi strani pa se v
predšolskem obdobju razvijajo nekatere sposobnosti, ki so ključnega pomena za začetek
samega procesa opismenjevanja in za napredovanje v poznejši bralni učinkovitosti. Med
njimi so zlasti pomembne sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja.

-

Stopnja 1: Obdobje začetnega branja ali dekodiranja traja med 6. in 7. letom. Na tej
stopnji učenci spoznajo in se naučijo črke in glasove zanje ter ponotranijo kognitivno
znanje o jeziku. Otroci naj bi imeli ob koncu te stopnje povsem razvito sposobnost
vidnega in v glavnem tudi sposobnost slušnega razločevanja. Challova navaja, da gre na
tej stopnji otrok skozi tri faze razvoja. V prvi fazi je bolj kot na obliko besed pozoren na
njihov pomen. V drugi fazi postane otrok pozoren predvsem na grafično podobo besed in
manj na pomen, v tretji fazi pa naj bi prišlo do sinteze obojega. Otrok naj bi bral gladko
in natančno, ker svojo pozornost porazdeli tako na grafično podobo kot tudi na njihov
pomen.

-

Stopnja 2: Utrjevanje spretnosti branja (tekoče branje) zajema starostno obdobje med
7. in 8. letom. Učenec na tej stopnji utrjuje hitro in natančno prepoznavanje črk oziroma
besed, torej bralno tehniko. Z urjenjem naj bi prišlo do ponotranjenja spretnosti
dekodiranja, avtomatizacije tehnike branja, posledica česar je večja hitrost branja. Hitrost
in natančnost branja sta prva pogoja za razumevanje. Šele tedaj, ko postane dekodiranje
avtomatično, se pozornost osvobodi za višje ravni razumevanja.

-

Stopnja 3: Branje za učenje (odkrivanje pomena) traja med 9. in 14. letom. Za to
stopnjo je značilno, da učenec z branjem pridobiva novo znanje in informacije. Branje
postane temeljno sredstvo za učenje. To stopnjo deli Chell v dve fazi: 3A, ki traja od
devetega do enajstega leta, in fazo 3B, ki traja od dvanajstega do štirinajstega leta. V fazi
3A gre za razvoj sposobnosti branja s prevladujočim egocentričnim namenom. Ne izraţa
še svojega odnosa do besedila. Informacije, s katerimi se v besedilu srečuje, sprejema
relativno še nekritično. V fazi 3B je učenec ţe sposoben vzpostaviti določeno razmerje do
besedila, sposoben je analizirati, kaj bere, sintetizirati prebrano ter se kritično odzivati na
stališča, s katerimi se pri branju srečuje. Na stopnji 3 se spremeni funkcija branja. Če je
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bilo na prvih dveh stopnjah branje cilj učenja, postane branje na tej stopnji sredstvo
učenja.
-

Stopnja 4: Večstranski pogled na prebrano (odnosi in stališča) traja med 14. in 18.
letom. Temeljna značilnost bralca v tem obdobju je sposobnost sprejemanja, primerjanja
in presojanja prebranega ne samo z enega vidika, ampak z več zornih kotov. Na tej
stopnji ima najpomembnejšo vlogo metakognicija učenca, ki vključuje zavedanje lastnih
dejavnosti med branjem, kot so načrtovanje, sprejemanje in vrednotenje lastnega branja.

-

Stopnja 5: Konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet. Ta stopnja naj bi trajala od
18. leta dalje in predstavlja zrelo obdobje pri branju. Glavna značilnost te stopnje je
konstruktivnost, kar pomeni, da si bralec sam izgrajuje lastni sistem znanja s pomočjo
višjih miselnih procesov, kot so analiza, sinteza in vrednotenje (Pečjak, 2010: 57-59). V
naslednjem poglavju bom predstavila še dejavnike spodbujanja bralne pismenosti.
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3
3.1

DEJAVNIKI SPODBUJANJA BRALNE PISMENOSTI
VLOGA STARŠEV

Starši svoje otroke uvajajo v svet pismenosti ţe mnogo pred vstopom v šolo, ker jih k temu
spodbuja zanimanje in radovednost otrok, lastne izkušnje in ţelje. S svojim ravnanjem,
stališči in odnosom do branja starši ţe zelo zgodaj vplivajo na otrokov bodoči odnos do
knjige. Naravno je, da starši dajejo otrokom tisto, kar so v otroštvu dobili od svojih staršev in
okolja, v katerem so odraščali. K stalnim spremembam in prilagajanjem vzgoje prispeva tudi
to, da otroci rastejo in se spreminjajo, da se med seboj zelo razlikujejo ter da način vzgoje, ki
je primeren za enega otroka, pri drugem ni učinkovit. Vzgoja otrok je zelo zahtevna in
odgovorna naloga, saj je potrebno veliko učenja, prilagajanja in iskanja novih poti. Ena od
vzgojnih nalog staršev je tudi priprava otroka na šolo. Del te priprave je uvajanje otroka v svet
knjige in pismenosti v najširšem pomenu besede (Knaflič v Grosman, 2003: 34).
Ameriški avtor Paul Kropp v svoji knjigi Vzgajanje bralca opozarja, kako pomembno je, da
človek bere; ne samo da se nauči brati, ampak da bere vse ţivljenje. Starše spodbuja in jim
svetuje, kako vzgajati, da bo otrok postal bralec za vse ţivljenje. V knjigi poudarja pomen
vpliva druţinskega okolja in delovanja druţinskih članov na otrokovo branje, razpravlja o
vplivu televizije, večernem branju. Avtor pravi, da samo starši lahko svojemu otroku
zagotovijo, da bodo knjige in veselje, ki ga daje branje, del njegovega otroštva. Nihče drug
otroka ne more tako spodbuditi za branje kot mama in oče (Kropp, 2000: 6). Kropp predlaga
tri temeljna pravila, ki jih naj starši upoštevajo, da bo njihov otrok postal bralec za vse
ţivljenje:

3.2

-

Vsak dan berite s svojim otrokom.

-

Kupujte raznolike knjige in revije za svojega otroka in zase.

-

Razumno omejite gledanje televizije, videa in igranje računalniških video igric.

VPLIV OKOLJA

Najpomembnejše okolje za spodbujanje otrokove bralne pismenosti je prav gotovo druţinsko
okolje. V druţinskem okolju se prične ţe z razvojem otrokovega govora in nadaljuje v
spodbujanje zgodnje pismenosti otroka. Slovenske avtorice L. Marjanovič Umek, Podlesek,
Fekonja, (2005) po Marjanovič Umek in drugi, (2011), navajajo pet vidikov druţinskega
okolja, ki so pomembni za razvoj otrokovega govora: spodbujanje otrokovega govornega
izraţanja in pojasnjevanje; vključevanje v skupno branje, obiskovanje knjiţnice in lutkovnih
predstav, pogovor med skupnimi dejavnostmi staršev in otrok.
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Ker je govor otrok pomemben napovednik pismenosti, imata izobrazba staršev in kakovost
druţinskega okolja pričakovano pomemben učinek tudi na bralno pismenost otrok. Različne
raziskave potrjujejo, da pomemben dejavnik kakovosti druţinskega okolja, ki se povezuje
tako z izobrazbo staršev kot tudi z govorno kompetentnostjo otrok, je prepričanje staršev o
pomenu spodbujanja otrokovega govora in zgodnje pismenosti (npr. DeBaryshe, 1995;
Weigel idr., 2006 po Marjanovič Umek in drugi, 2011: 19). Navajajo tudi, da so mamina
izobrazba, dohodek in bralne navade pomembni napovedniki njenih prepričanj o pomenu
glasnega branja otroku in so pozitivno povezani s pogostostjo in kakovostjo skupnega branja z
otrokom (prav tam).
3.3

POMEN BRANJA

Branje je največkrat izrazito individualna jezikovna dejavnost. Med vsemi jezikovnimi
zmoţnostmi je edino branje na razpolago v neomejenih količinah, saj poteka v samoti in zanj
potrebujemo le knjigo in svoj čas. Zaradi dejavne bralčeve udeleţbe je branje tudi
nenadomestljiva vaja v rabi jezika in prispeva k razvoju in izboljšanju vseh drugih jezikovnih
zmoţnosti: k boljšemu pisanju, saj bralec ves čas branja opazuje pisano rabo jezika v vseh
njenih posebnostih, k boljšemu poslušanju, ker se bralec ves čas uči pazljivo slediti besedilu,
in k razvitejšemu govoru, ker bralec spoznava izrazne moţnosti jezika in pridobiva nove
besede (Grosman, 2003: 10 - 11). Dr. Meta Grosman piše o pomenu bralne pismenosti, ob
tem pa tudi o zaskrbljenosti nezadostne pismenosti velikega dela prebivalstva. Pri nas pa so
razmislek o pomenu bralne pismenosti in o potrebi njenega povečanja spodbudili nedavni
rezultati mednarodnih raziskav PISA in PIRLS, ki so razkrili nizko funkcionalno pismenost
večine odraslih Slovencev in sproţili javno spraševanje o njenih vzrokih (Grosman, 2006: 7).
Ob tem dejstvu se je potrebno vprašati, kolikšen je zares pomen zgodnjega opismenjevanja
otrok ţe v predšolskem obdobju in kakšno vlogo pri tem imamo vzgojitelji.
3.4

POMEN SKUPNEGA BRANJA

Otroku pomeni poslušanje branja knjige bliţino staršev in skupno opravljanje neke dejavnosti.
Skupne dejavnosti otroku ustvarjajo občutek večje povezanosti in varnosti. Bogatenje
besednega zaklada in pridobivanje najrazličnejšega znanja, ki ju omogoča branje, otroku
pozneje olajša učenje branja in pisanja, saj se otrok, ki pozna in razume več besed, laţje nauči
brati in pisati (Knaflič v Grosman, 2003: 35). Branje in pripovedovanje je tudi priloţnost za
bogato komunikacijo in jezikovni razvoj. Gre za občutek ugodja. Branje prispeva k razvoju
sposobnosti za fantazijsko razumevanje, ki otroku pomaga reševati konfliktne situacije. Ob
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branju otrok spoznava in usvaja različne oblike izraţanja, asociativne in druge oblike
mišljenja. Pomembno je, da starši skupaj z otrokom berejo ali pripovedujejo čim večkrat (I.
Matko Lukan v Grosman, 2009: 27-28).
3.5

POMEN GLASNEGA BRANJA

Z glasnim branjem otrokom in njihovim odkrivanjem tiska v okolju spodbujamo in
pospešujemo razvoj besednjaka, kar so pokazale raziskave številnih raziskovalcev (D. Durkin,
1978, M. W. Smith, 1994 in drugi, pov. po Grginič, 2005: 35). Igranje vlog celotne pripovedi
ali posameznih delov po poslušanju (po glasnem branju otrokom) izboljšuje otrokovo
razumevanje zgodbe, usposablja otroke za pripovedovanje po delih, pripovedovanje v
pravilnem zaporedju in z več podrobnostmi ter pospešuje otrokovo zavedanje strukture
pripovedi (A. D. Pellegrinni in L. Galda, 1991, L. Mandel Morrov, 2000, pov. po Grginič,
2005).
3.6

DIALOŠKO BRANJE

Znane so številne oblike druţinskega branja, ki naj bi vplivale na razvoj otrokove jezikovne
zmoţnosti, med njimi je razširjena aktivnost dialoško branje, ki sta jo raziskovala G. J.
Whitehurst in Ch. J. Lonigan 1998, 2001, pov. po Grginič, 2005: 37). V dialoškem branju so
zamenjane vloge odraslih in otrok, namesto odraslih, ki berejo otrokom, se otroci učijo postati
pripovedovalci zgodb. Odrasli prevzamejo vlogo aktivnega poslušalca, postavljajo vprašanja
in dopolnjujejo zgodbo z informacijami. V dialoškem branju se ob spreminjajočih vprašanjih
odraslega bralca razvija otrokovo izraţanje, njegova jezikovna kompetenca ( Grginič, 2005:
37). M. Čudina – Obradinović (1996) v M. Dolinšek – Bubnič, 1999) podobno meni, da sta
najbolj pomembni prvini v dialoškem branju razumevanje in prevzemanje aktivne vloge
staršev oziroma vzgojiteljev. Njihova vloga je postopno vodenje otroka k vse bolj kompleksni
uporabi besed. Ta vrstni red vodi v smeri spodbujanja otroka, da najprej poimenuje
posamezne stvari, ţivali, nato lastnosti in funkcije posameznega predmeta, vse to pa nazadnje
privede do otrokovega vse daljšega in bogatejšega govora. Druga stopnja kompleksnosti pa
zahteva to, da otrok sam pove nekaj besed ter postopno samostojno opisuje sliko in vsebino
zgodbe (M. Dolinšek – Bubnič, 1999: 17).
3.7

PONAVLJANJE IN RITUALI

Otroci ţelijo isto vsebino slišati večkrat tudi zaporedoma, kar odrasli včasih teţko razumejo. S
ponovnim poslušanjem imajo otroci priloţnost, da bolje razumejo in si zapomnijo vsebino, ki
jim je bila všeč. Pogosto je razlog za zaporedno branje istega besedila ţelja po podoţivljanju
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čustev, ki spremljajo zgodbo, naraščanje napetosti ob nekem dogajanju in končen razplet, po
katerem ponovno nastopi čustveno ravnovesje (Knaflič v Grosman, 2003; 36).
3.7.1 PONAVLJANJE
Ponavljanje je temeljna značilnost človekovega delovanja in učenja. Zelo nazorno se izraţa v
funkcijski igri, ko otrok neutrudno ponavlja posamezna dejanja, gibe. Tudi ob poslušanju
preproste zgodbe malčki radi spontano ponavljajo za pripovedovalcem bodisi posamezne
besede, dele stavka ali celotni stavek. Ponavljanje predstavlja biološko načelo razvoja, ki
otroku omogoča zadostno utrjevanje izkušenj in je temelj učenja (L. Marjanovič Umek, M.
Zupančič v Grosman, 2003: 26).
3.7.2

RITUALI

Rituali so oblika socialnega vedenja, ki se ob določenih priloţnostih znova in na enak način
ponavljajo, obenem pa imajo poudarjene, izstopajoče značilnosti. S psihološkega vidika se v
ritualu zdruţujejo ponavljanje in doţivetja iz okolja. Podobno lahko zasledimo pri
interaktivnem gledanju slikanice, ko otrok obrne stran, s prstom pokaţe na sliko, bralec jo
poimenuje ali pove, kaj se na sliki dogaja, otrok pokaţe na naslednjo sliko itd. Tudi zanimanje
in veselje ob branju ali pripovedovanju zgodbe izhajata iz otrokove potrebe po ritualizaciji
dejanj. To sta sam ritual glasnega branja (pripovedovanja) z neprekinjenim jezikovnim
zaporedjem in dopolnjevanjem razumevanja besedila z vprašanji (L. Marjanovič Umek, M.
Zupančič v Grosman, 2003: 26).
3.8

VLOGA VZGOJITELJICE

Vzgojiteljica se pri sodelovanju z druţino srečuje z različnimi starši, ki tako kot otroci
zahtevajo različne pristope. Če se odloči za spodbujanje branja v druţini, mora upoštevati
razlike v druţini, ki se nanašajo na stopnjo izobrazbe, gmotni poloţaj, kulturne značilnosti
ipd. Pri tem mora biti vzgojiteljica še posebno previdna, ker s tem posega v druţinsko
ţivljenje. Razumljivo je, da si vzgojiteljica ţeli, da bi v dejavnostih, ki jih predlaga,
sodelovalo čim več otrok in njihovih staršev. Vendar je branje med ljudmi različno razširjeno,
zato je teţko privabiti vse k sodelovanju.
Kadar starši iz različnih razlogov res ne morejo sodelovati v dejavnostih, ki so pomembne za
otrokov nadaljnji razvoj, naj bi vzgojiteljica posvečala tem otrokom več časa, da bi
primanjkljaj nadoknadila, kajti so otroci, ki poslušajo pravljice in pojejo pesmi le v vrtcu.
Vzgojiteljica v takih primerih dopolnjuje starše in je zato njena vloga še posebej dragocena
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(Knaflič v Grosman, 2003: 67). V naslednjem poglavju bom govorila o povezanosti
govornega razvoja in zgodnjega opismenjevanja.
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4

OTROKOV GOVORNI RAZVOJ IN ZGODNJE OPISMENJEVANJE

Ker sta branje in pisanje komunikacijski zmoţnosti, je povezanost med otrokovim govornim
razvojem in zgodnjo pismenostjo znana ţe dolga desetletja, manj pa so bile v preteklosti
proučevane specifične govorne kompetentnosti, ki se pozitivno povezujejo z zgodnjo
pismenostjo otrok, poudarja Ljubica Marjanovič Umek (2005). V raziskavah (L. Marjanovič
Umek, M. Zupančič v Grosman, 2003: 28) so bili izpostavljeni ključni dejavniki govornega
razvoja v obdobjih dojenčka, malčka in predšolskega otroka, ki se posredno ali neposredno
povezujejo z zgodnjo pismenostjo:
-

Zgodnja komunikacija med odraslo osebo in otrokom, in sicer ţe v prvih dneh
otrokovega ţivljenja.

-

Pripovedovanje in branje rim, pesmi, ugank, pravljic, zgodb, ki jih
pripovedujejo odrasli in starejši vrstniki, pri čemer je tudi pomembno
ponavljanje.

-

Skupno in pozneje ţe samostojno gledanje slikanic, otroških knjig in revij,
filmov, lutkovnih igric, pri čemer je zlasti pri samostojnem gledanju in branju
pomembna vloga ilustracij.

-

Ponavljanje vsebin in igranje v simbolnih igrah.

-

Ustvarjanje čim več različnih priloţnosti (npr. vsakodnevne situacije, dnevna
rutina, različne vrste iger, obiski kulturnih prireditev, izleti v naravo, obiski
knjiţnic …), v katerih otroci morajo uporabljati govor v različnih situacijah in
tako tudi v različnih govornih poloţajih.
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5

ZAČETKI PISMENOSTI V ZGODNJEM OTROŠTVU

Opismenjevanje je nepretrgan proces, ki se začne veliko pred spoznavanjem črk in učenjem
branja in pisanja in se razvija vse ţivljenje. Otrok v predšolskem obdobju razvije posamezne
sposobnosti in spretnosti, ki mu omogočajo razumevanje sistema pisave in odprejo vrata v
lastno pismenost. Spoznanja o pismenosti pred opismenjevanjem se imenujejo zgodnja
pismenost (ang. early literacy). Predšolska spoznanja in izkušnje, povezane s pismenostjo, za
katere je ugotovljeno, da imajo največji pomen pri opismenjevanju, so: glasovno zavedanje,
grafično zavedanje, poslušanje pripovedi in pripovedovanje ter branje knjig (Knaflič, 2009:
12).
Razvoj zgodnje pismenosti je proces, v katerem so prepletene vse sporazumevalne dejavnosti
oz. komunikacijske zmoţnosti.
Otroci ţe v prvem starostnem obdobju spoznavajo vlogo pisnega jezika; ob seznanjanju s
knjigami, tako z leposlovnimi kot priročniki, ob glasnem branju odraslih se seznanjajo s
smerjo branja, zavedajo se, da so simboli v knjigah črke. Mlajši otroci se s knjigami in
drugimi oblikami tiska sprva le igrajo, »berejo« jih tako, da posnemajo odrasle pri branju. V
drugem starostnem obdobju ob pribliţevanju pismenosti prihaja otrok postopoma do
spoznanja, da je mogoče izgovorjene besede zapisati in jih nato ponovno prebrati.
Koncept tiska vključuje otrokovo zavedanje govorjenih in pisnih jezikovnih enot,
razumevanje splošne zveze med temi enotami in njihovim pomenom, poznavanjem procesov
in pravil branja ter pomensko znanje. Značilno je otrokovo zavedanje, da imata tisk in branje
smisel in pomen v vsakdanjem ţivljenju, da tisk predstavlja predmete in govor (Grginič,
2008: 11).
Pri razvijanju grafičnega zavedanja je otrokova pozornost usmerjena h grafičnim
značilnostim tiskanih črk in besed, k razločevanju podobnih črk in besed ter njihovi
orientaciji. Sposobnost vidnega razločevanja črk otrok razvije še pred poimenovanjem črk in
znanjem besede kot tudi pred glasovnim zavedanjem. Pred zavedanjem glasovno – črkovne
skladnosti otrok prepozna besede kot enkratno vidne vzorce. Z znanjem o črkovno – glasovni
skladnosti začne otrok odkrivati asociativno zvezo med glasom in črko tudi v neznanih
besedah (Grginič, 2008: 12).

Pomemben element zgodnje pismenosti je glasovno zavedanje, kamor sodi otrokova
sposobnost ločevanja daljših in krajših besed, določanje števila besed v povedih,
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prepoznavanje prvega glasu v povedih, razstavljanje besed na zloge, zdruţevanje zlogov v
besede, iskanje in tvorjenje rim, povezovanje besed, ki se rimajo ipd (N. Bucik v Knaflič,
2009: 110). Običajno otrok prej zaznava zlog kot posamezni glas, zato kmalu zazna rime.
Poigravanje z rimami je zaradi ritmičnosti in zvočnosti otrokom zabavno.
Ponavljanje rim in iskanje novih je lahko uvod v glasovno (fonološko) zavedanje (Knaflič,
2009: 12). Pripovedovanje, poslušanje pripovedi, predvsem pa branje knjig otroku pomagajo,
da spozna pisni jezik oziroma pisni način izraţanja, ki je lahko drugačen od ustnega. Branje
otrokom je ena najpogosteje uporabljenih oblik seznanjanja otroka s tiskanim gradivom in
pismenostjo nasploh. Otrokom se je v našem okolju ţe od nekdaj bralo knjige pravljic,
pripovedk in pesmi, kar ima nenadomestljivo vlogo še danes. Kakovostno otroško literaturo,
ne glede na to, ali gre za zapis ljudskega izročila ali avtorsko delo, odlikuje večplastnost
sporočila. Notranja zgodba pritegne otrokovo pozornost in vzdrţuje radovednost, otrok lahko
dlje časa sledi in si pridobiva več izkušenj z branjem (Knaflič, 2009: 13). Pogovor o
prebranem naj bi bil sestavni del bralne dejavnosti. Če odrasli, ki berejo otrokom, preverijo,
ali sledijo branju in razumejo prebrano, se otrok zgodaj navaja sodelovati pri vsebini besedila.
Ţe predšolski otrok se srečuje z različnimi vrstami besedila in oblikami tiskanih gradiv
(časopis, knjiga, navodilo, voščilnica …), ob njih spoznava različne namene in rabe
pismenosti. Med poslušanjem besedila otrok spoznava knjiţni jezik, ki ga v vsakdanjem
ţivljenju ne uporabljamo, s katerim se bo srečal šele v šoli. Poslušanje branja in
pripovedovanja knjig in zgodb bogati otrokov besedni zaklad, širi obzorje, je neprecenljiv vir
novega znanja in novih izkušenj, meni dr. Livija Knaflič (Knaflič, 2009: 13 - 14).
S tem poglavjem sklenem teoretični del diplomske naloge. Sledi empirični del.
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II.
1

EMPIRIČNI DEL
VZOREC

Vzorec je namenski. Raziskavo sem opravila v treh enotah Vrtca Pedenjped Novo mesto. V
vzorec sem zajela starše predšolskih otrok, ki obiskujejo vrtec v obeh starostnih skupinah (od
1 do 3 let in od 3 do 6 let). Vse tri enote skupaj imajo 21 oddelkov. Razdelila sem 200
vprašalnikov, vrnjenih sem dobila 138, kar je 69 %. Končni vzorec zajema 138 staršev, in
sicer 105 mater in 33 očetov.
2

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Raziskovalna metoda, ki sem jo uporabila v empiričnem delu, je deskriptivna. Za tehniko
zbiranja podatkov sem izbrala anketiranje. Kot pripomoček sem uporabila anonimni anketni
vprašalnik za starše, ki vsebuje 19 vprašanj, in sicer 18 vprašanj zaprtega in 1 vprašanje
odprtega tipa. Podatke anonimnih anketnih vprašalnikov sem statistično obdelala in jih
prikazala s tabelami in diagrami ter s kratkimi interpretacijami.
3

CILJI

Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, ali se starši zavedajo svoje vloge pri razvoju bralne
pismenosti svojih otrok.
V raziskovalni nalogi so me vodila raziskovalna vprašanja. Ţelela sem ugotoviti:
-

ali starši načrtujejo skupno branje in koliko časa namenijo skupnemu branju,

-

kako pogosto obiskujejo knjiţnico skupaj z otrokom,

-

kaj vpliva pri starših na izbor bralnega gradiva za otroke,

-

na kakšen način starši najpogosteje posredujejo vsebino pravljice,

-

v kolikšni meri se starši zavedajo bralne pismenosti otrok v predšolskem obdobju
in kakšen vpliv ima izobrazba na to zavedanje.
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STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV ANKETNEGA LISTA

4

OPIS VZORCA
Vprašanje št. 1
Spol
Vprašanje po spolu me je zanimalo, ker sem ţelela izvedeti, ali se preteţno mame vključujejo
v vzgojo otrok, ali se v to vlogo postavljajo tudi očetje. Od 138 vrnjenih anket je sodelovalo le
33 očetov, kar pomeni 24 %, in 105 mater, kar pomeni 76 % vseh vrnjenih anket.

24 %

Očetje

76 %

Matere

Diagram 1: Spol anketirancev.

.

Vprašanje št. 2
Starost
Z navedbo starosti sem ţelela izvedeti starost anketirancev. Prikazana je z Diagramom št. 2.
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70
60
50
40

Očetje

30

Matere

20

skupaj

10
0
od 20 do od 26 do od 31 do od 36 do 40 in več
25
30
35
40

Diagram 2: Starost anketirancev.

Iz diagrama je razvidno, da je v anketi sodelovalo skupaj največ staršev starih med 31. in 35.
letom (45 %) vseh anketirancev.
Vprašanje št. 3
Izobrazba
Starše sem zaradi večje nazornosti pri interpretaciji razdelila v dve skupini, ki se nanašata na
stopnjo izobrazbe, in sicer:
a) 1. skupina – starši z niţjo stopnjo izobrazbe (dokončana osnovna šola, srednja šola),
b) 2. skupina – starši z višjo stopnjo izobrazbe (višja šola, visoka šola, magisterij in več).
V vzorcu je bilo zajetih največ staršev s srednjo stopnjo izobrazbe (54,35 %), sledijo starši z
visoko šolo (19,54 %), starši z višjo šolo (11,59 %), starši z dokončano osnovno šolo (10,14
%) in na koncu starši z magisterijem in več (4,35 %). Izobrazba anketirancev je prikazana z
Diagramom št. 3.
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0

0
35,51 %

Niţja st. izobrazbe

64,49 %

Višja st. izobrazbe

Diagram 3: Stopnja izobrazbe staršev anketirancev.

Glede na dobljene podatke ugotavljam, da je v anketi sodelovalo več staršev z niţjo stopnjo
izobrazbe. Tu so zajeti starši s končano osnovno šolo in končano srednjo šolo, ki jih je največ
(54,35 %), velik deleţ predstavljajo tudi starši z visoko šolo (19,57 %). Sledita jima višja šola
(11,59 %) ter osnovna šola (10,14 %). Najmanj je staršev z magisterijem ali več, le 4,35 %
vseh staršev.
Odgovore staršev sem obdelala še glede na 5. vprašanje, kolikokrat na teden se posvetijo
skupnemu branju z otrokom. Glede na to sem razdelila tudi pogostost branja v dve skupini:
1. skupina: starši, ki berejo zelo pogosto (vsak dan, več kot trikrat na teden),
2. skupina: starši, ki berejo bolj poredko (dvakrat na teden, enkrat na teden, manj kot enkrat
na teden)
izobrazba

0

Enkrat na teden

1

8

2

3

0

14

10,14

Dvakrat na teden

11

20

4

6

0

41

29,71

Več kot trikrat na

2

22

5

2

4

35

25,36

šola

Skupaj %

in več
Skupaj
0

šola

0

Visoka
0

Višja šola
0

Srednja

0

Manj kot enkrat na

šola
0

odgovori

Osnovna

Magisterij

Moţni

teden
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Skupaj %

in več
Skupaj

Magisterij

šola

Visoka

Višja šola

šola

Srednja

odgovori

šola

Moţni

Osnovna

izobrazba

teden
Vsak dan

1

25

5

15

2

48

Število odgovorov

15

75

16

26

6

138

Struktura %

10,87

54,35

11,59

18,84

4,35

34,78

100

Tabela 1: Tedensko branje z otrokom.

30
25

Manj kot enkrat

20
15

Enkrat na teden

10

Dvakrat na teden

5
0

Več kot trikrat na
teden
Vsak dan

Diagram 4: Tedensko branje z otrokom glede na izobrazbo.

Glede na rezultate raziskave sem pozitivno presenečena, da si starši, ne glede na izobrazbo,
vzamejo toliko časa za branje otrokom. Le starši s končano osnovno šolo ne berejo toliko
vsak dan, namenijo pa čas branju vsaj dvakrat tedensko. Starši s srednjo šolo berejo svojim
otrokom več kot dvakrat tedensko. Podobni rezultati so tudi pri starših z višjo oz. visoko šolo
in magisterijem ali več. Ti starši berejo vsaj trikrat tedensko, večina pa vsak dan. Glede na
rezultate ugotavljam, da starši z višjo izobrazbo namenjajo več časa za branje otrokom.
Podatek pa kaţe, da se vse več staršev, tudi z niţjo izobrazbo, zaveda pomena branja z
otrokom ţe v predšolskem obdobju.
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Vprašanje št. 4
Število otrok v druţini
Zanimalo me je število otrok v druţini in s tem povezanost načrtovanja skupnega branja. Ali
vpliva na načrtovanje skupnega branja z otrokom tudi število otrok v druţini?

2,90 % 12,32 %
1 otrok
31,16 %

53,62 %

2 otroka
3 otroci
4 otroci in več

Diagram 5: Število otrok v druţini.

Podatki prikazujejo, da prevladujejo v druţinah trije otroci (53,62 %), sledijo druţine z dvema
otrokoma (31,16 %), nato en otrok (12,32 %), druţine s štirimi otroki predstavljajo 2,9 %
vseh anketiranih. Glede na to, da prevladujejo druţine s tremi otroki, kaţe podatek, da je
skupno branje kljub temu pogosto prisotno.
Vprašanje št. 5
Kolikokrat na teden namenite skupnemu branju z otrokom?

0
10,14
%

Manj kot enkrat na
teden
Enkrat na teden

34,78 %
29,71 %

Dvakrat na teden
Več kot trikrat na
teden

25,36 %

Vsak dan
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Diagram 6: Tedensko skupno branje z otrokom.

Največ anketirancev je odgovorilo na vprašanje,, kolikokrat na teden namenijo skupnemu
branju; da berejo vsak dan (34,78 %), več kot trikrat na teden jih bere 25,36 %, dvakrat na
teden jih bere 29,71 %, enkrat na teden 10,14 %, manj kot enkrat na teden ne bere nihče.
Ugotavljam, da se starši zavedajo pomena skupnega branja ţe v predšolskem obdobju.
Vprašanje št. 6
Kdo najpogosteje bere?
5,80 % 1,45 %

13,04 %

Mama
Oče
Brat, sestra
Drugi

79,71 %

Diagram 7: Kdo najpogosteje bere?

Podatki so pokazali, da najpogosteje bere svojim otrokom mama (79,71 %), očetje 13,04 %,
starejši bratje ali sestre 5,8 %. Kot drugo so starši navedli (1,45 %), da otrokom anketiranih
staršev pogosto berejo babice in dedki.
Vprašanje št. 7
Kdo izbere knjigo za branje?
V raziskovalni nalogi sem ţelela izvedeti, kdo izbira knjigo za branje. Izkazalo se je, da si
najpogosteje izbereta knjigo otrok in starši skupaj (41,30 %) ali otrok sam (36,96 %) in le
4,35 % staršev izbere knjigo brez predhodnega pogovora z otroki.
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0
36,96 %
41,30 %

Otrok sam
Tisti, ki mu bere
Otrok in bralec skupaj
4,35 %

Diagram 8: Izbor knjige za branje.

Diagram prikazuje, da pri največ vprašanih izbirata knjiţno gradivo, ki je namenjeno otroku,
oba skupaj, bralec in otrok. Le nekaj odstotkov manj je tistih, katerih otroci lahko sami
izberejo knjigo.
Menim, da je prav, da ima otrok moţnost, da sodeluje pri izboru gradiva za branje, ki je
namenjeno njemu.
Vprašanje št. 8
Na kakšen način najpogosteje posredujete vsebino knjige?

0,72 %

10,87 %

0

Z branjem
S pripovedovanjem
88,41 %

Drugo

Diagram 9: Način posredovanja vsebine knjige.

33

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
Tanja Žagar: Vpliv staršev na razvoj otrokove bralne pismenosti

Diagram prikazuje, da kar 88,41 % staršev posreduje vsebino knjige svojim otrokom z
branjem, kar me ni presenetilo. 10,87 % jih posreduje s pripovedovanjem, kar se mi zdi prav,
da starši vključijo tudi druge načine posredovanja vsebin knjig. Le eden od staršev je navedel,
da pogosto novo knjigo predstavi svojemu otroku z lutko. Kar nekaj je načinov posredovanja
vsebin na otrokom zabaven, motivacijski način.
Vprašanje št. 9
Kaj vpliva na vaš izbor bralnega gradiva za otroke?

1,450 %
22,46 %
Vsebina
Ilustracija
Avtor
Drugo
76,10 %

Diagram 10: Izbor bralnega gradiva za otroke.

Na izbor bralnega gradiva za otroke najbolj vpliva ilustracija (76,10 %), kar me ne preseneča,
saj otroke pri izboru knjige v prvi vrsti pritegne ilustracija. Drugi najpogostejši odgovor je
vsebina (22,46 %). Le 1,45 % staršev meni, da na izbor vplivajo avtorji.
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Vprašanje št. 10
Kako pogosto se o prebrani knjigi tudi pogovarjate z otrokom?
0
21,74 %

Vedno
Občasno

55,80 %

22,46 %

Redko
Nikoli

Diagram 11: Pogostost pogovarjanja z otrokom o prebrani knjigi.

Več kot polovica staršev se z otroki pogovarja o prebrani knjigi (55,80 %). Občasno se o
prebranem pogovarja 22,46 % staršev, le redko pa 21,74 % staršev. Nihče od anketiranih ni
navedel, da se o prebrani knjigi ne pogovarja nikoli.

4,80 %
11,14 %
15,91 %
Niţja izobrazba

51 %

Višja izobrazba
11,32 %
5,83 %
Vedno

Občasno

Redko

0
Nikoli

Diagram 12: Pogostost pogovarjanja z otrokom o prebrani knjigi glede na izobrazbo staršev.

Diagram prikazuje, da se starši z višjo stopnjo izobrazbe v večini vedno pogovarjajo z
otrokom o prebrani knjigi. Občasno se pogovarja enak odstotek staršev ne glede na njihovo
izobrazbo. 5,83 % staršev z višjo izobrazbo se po rezultatih sodeč le redko pogovarja o
prebrani knjigi. To je mogoče razumeti kot posledico dejstva, da imajo višje izobraţeni starši
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manj časa. Predvidevam, da je to povezano z njihovo kariero, sluţbo in branju ne dajejo
večjega pomena. Nihče ni odgovoril, da se nikoli ne pogovarja z otrokom o prebrani knjigi.
Vprašanje št. 11
Ali poznate izraz dialoško branje? Če ga poznate, izraz opredelite.
Zanimalo me je, v kolikšni meri starši poznajo izraz dialoško branje.
0

34,78 %

Da
Ne
65,22 %

Diagram 13: Poznavanje izraza DIALOŠKO BRANJE.

Diagram nam kaţe, da 65,22 % staršev pozna izraz dialoško branje, 34,78 % staršev pa tega
izraza ne pozna.
Tisti starši, ki so na vprašanje št. 11 odgovorili pritrdilno, so pravilno opredelili ta izraz.
Najpogosteje so navedli, da se pri dialoškem branju vlogi bralca in poslušalca zamenjata.
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43
Ne

4

Da
44

47

Višja izobrazba Nižja izobrazba

Diagram 14: Poznavanje izraza DIALOŠKO BRANJE glede na izobrazbo staršev.

Glede na stopnjo izobrazbe staršev ugotavljam, da večina višje izobraţenih staršev pozna
izraz dialoško branje. Teh je 34,06 % vseh anketiranih staršev. 31,16 % staršev z niţjo
izobrazbo pa tega izraza ne pozna. Ugotavljam, da so tudi starši z niţjo izobrazbo kar dobro
informirani o izrazu dialoško branje.
Vprašanje št. 12
Kako pogosto otroku kupite otroško revijo? (Cicido, Ciciban, Zmajček ipd.)

0 %
4,35
32,61 %

20,29 %

Zelo pogosto
Pogosto
Občasno
Redko
Nikoli

42,75 %

Diagram 15: Pogostost kupovanja otroških revij.
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Iz pridobljenih podatkov ugotavljam, da kupovanje otroških revij ni prav pogost pojav. Le 6
staršev (4,35 %) je navedlo, da kupujejo otroške revije zelo pogosto, sledi jim 28 staršev
(20,49 % ). Zatem sledijo starši, ki redko kupijo otroško revijo (32,61 %). Občasno kupi
otroku revijo 42,75 % staršev. Nihče se ni opredelil, da ni nikoli kupil nobene otroške revije.
Tako je razvidno, da je vsak od staršev vsaj enkrat otroku kupil katero od otroških revij.
Vprašanje št. 13
Kako pogosto obiskujete javno knjiţnico skupaj z otrokom?
Izobrazba
Skupaj %
11,60

2

12

13

14

2

43

31,16

3

41

2

2

0

48

34,78

9

18

0

1

0

28

20,29

2

0

0

0

2

1,45

1

0

0

0

0

1

0,72

15

75

16

26

6

138

10,87

54,35

11,59

18,84

4,35

ali več

Skupaj

Magisterij

izobrazba

16

Visoka

4

Višja

9

šola

1

Srednja
2

šola

0

Osnovna

odgovori

izobrazba

Moţni

Večkrat
na teden
Enkrat na
teden
Enkrat na
14 dni
Enkrat na
mesec
Manj kot
enkrat

na 0

mesec
Ne obiskujemo
knjiţnic
Število
odgovorov
Struktura (%)

Tabela 2: Obiski knjiţnice glede na izobrazbo staršev.
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Večkrat na teden

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Enkrat na teden
Enkrat na 14 dni
Enkrat na mesec
Manj kot enkrat na
mesec
Ne obiskujemo
knjiţnic

Diagram 16:Obiski knjiţnice.

Pri obiskih knjiţnic je iz diagrama razvidno, da starši z niţjo stopnjo izobrazbe manjkrat
obiščejo knjiţnice s svojim otrokom. Le eden od staršev z osnovno šolo se je opredelil, da ne
obiskuje knjiţnice s svojim otrokom, in le eden s srednješolsko izobrazbo obišče knjiţnico
manj kot enkrat mesečno. Starši s srednjo šolo najpogosteje obiskujejo knjiţnico z otrokom
enkrat na štirinajst dni, starši z osnovno šolo pa enkrat mesečno. Starši z višjo in visoko
izobrazbo obiščejo knjiţnico z otrokom vsaj enkrat tedensko, medtem ko starši z magisterijem
in več tudi večkrat tedensko. 6,5 % staršev z visoko izobrazbo obišče knjiţnico tudi večkrat
na teden.
Vprašanje št. 14
Menite, da branje v predšolskem obdobju pozitivno vpliva na nadaljnji bralni razvoj
vašega otroka?
Moţni odgovori

Število odgovorov

Struktura (%)

Da.

131

94,93

Ne.

0

0

Ne vem.

7

5,07

Tabela 3: Vpliv branja na nadaljnji bralni razvoj otroka.
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140
120
100
80

Da

60

Ne
Ne vem

40
20
0
Odgovori staršev

Diagram 17: Ponazoritev odgovorov staršev.

94,93 % staršev meni, da branje predšolskemu otroku pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj
njihovega otroka. Le nekaj staršev ne ve, kolikšen vpliv ima branje na otrokov nadaljnji bralni
razvoj (5,07 %).
Vprašanje št. 15
Menite, da je predšolska bralna značka pomembna za bralni razvoj vašega otroka?
00
8,70 %

Zelo pomembna

Pomembna

Nima posebnega
vpliva na otrokov
bralni razvoj

91,30 %

Diagram 18: Pomen predšolske bralne značke za otrokov bralni razvoj.
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Večina staršev meni, da predšolska bralna značka zelo pomembno vpliva na otrokov bralni
razvoj (91,30 %). Le 8,70 % staršev meni, da je pomembna, in nihče od anketiranih staršev ne
meni, da predšolska bralna značka nima vpliva na bralni razvoj otroka.
Vprašanje št. 16
Na kakšen način seznanite otroka z novo knjigo?

Pustim, da jo najprej
sam pogleda.

0
34,78 %
48,55 %
10,14 %

Najprej mu jo
preberem, nato jo
pogleda on.
Skupaj jo prelistava in
se pogovarjava ob
ilustracijah.
Novi knjigi ne
namenjam posebne
pozornosti.

Diagram 19: Seznanitev otroka z novo knjigo.

Največ odgovorov je bilo, da starši pustijo otroku, da najprej sam pogleda knjigo. Teh je
48,55 %. 34,78 % staršev pravi, da skupaj z otrokom prelistajo knjigo in se pogovarjajo ob
ilustracijah. Takšnih staršev, ki otroku knjigo najprej sami preberejo, je 10,14 %. Nihče ni
odgovoril, da ne namenja posebne pozornosti novi knjigi.
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Vprašanje št. 17
Ali se izpopolnjujete na področju, ki zajema bralni razvoj predšolskega otroka?
00

38,41 %

Da.
Ne.

61,59 %

Diagram 20: Izpopolnjevanje staršev glede bralnega razvoja otroka.

Več kot polovica staršev (61,59 %) se izpopolnjuje na področju bralnega razvoja otroka.
90
80

11

70
60
50
40

Niţja izobrazba
74

30

Višja izobrazba

37

20
10

16

0
Da

Ne

Diagram 21: Izpopolnjevanje staršev na področju bralnega razvoja glede na izobrazbo staršev.

Glede na izobrazbo staršev iz diagrama ugotavljam, da se več staršev z višjo izobrazbo
izpopolnjuje na področju bralnega razvoja, medtem ko je več staršev, ki se ne izobraţujejo na
področju bralnega razvoja, z niţjo izobrazbo.
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Vprašanje št. 17 a)
Na kakšen način se izpopolnjujete?
LEGENDA:
a: Hodim na predavanje in seminarje
b: Berem strokovno literaturo
c: Informacije pridobim preko medijev (TV, splet…)
č: Izmenjam izkušnje s prijatelji
d: Pogovarjam se s strokovnjaki s tega področja
e: Drugo

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Število staršev

a

b

c

č

d

e

Diagram 22: Izpopolnjevanje staršev na področju bralnega razvoja otrok.

Staršev, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili, da se izpopolnjujejo na področju bralnega
razvoja otrok, je 85 (61,59 %). Iz diagrama je razvidno, da največ staršev pridobi informacije
preko medijev. Teh staršev je 41 (48,24 %), 16 jih hodi na predavanja in seminarje (18,82 %).
Strokovno literaturo bere 12 staršev (14,12 %), 14 staršev (16,47 %) pa si izmenja izkušnje s
prijatelji in le 2 izmed staršev (2,35 %) se tudi pogovarjata s strokovnjaki s tega področja.
Nihče ni izbral moţnost »Drugo«.
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Vprašanje št. 18
Na kakšen način ste v vrtcu informirani o bralnem razvoju vašega otroka? Možnih je več
odgovorov.
LEGENDA:
a: Dnevni pogovori
b: Pogovorne ure (enkrat mesečno)
c: Roditeljski sestanki
č: Pisna informacija
d: Telefonska informacija
e: Elektronsko sporočilo
f: Delavnice
g: Prireditve
h: Vključevanje v skupino
i: Ne dobim dovolj informacij
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Deleţ informiranosti v
%

a

b

c

č

d

e

f

g

h

i

Diagram 23:Načini informiranosti staršev o bralnem razvoju otroka v vrtcu.
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Graf prikazuje najpogostejše odgovore staršev, na kakšen način dobijo v vrtcu informacije o
bralnem razvoju otroka. Največ staršev (122 oz. 88,41 %) pridobi informacije o bralnem
razvoju otroka v vrtcu na roditeljskih sestankih. Preko elektronskih sporočil (120 oz. 87 %) in
dnevni pogovori (114 oz. 82,61 %). Sledijo pogovorne ure enkrat mesečno 86 odgovorov
(62,32 %), vključevanje v skupino (69 oz. 50 %), delavnice (63 oz. 45,65 %), pisna
informacija (42 oz. 30,43 %). Najmanj staršev (34 oz. 24,64 %) je odgovorilo, da dobijo
informacije preko telefonskih sporočil. Na prireditvah (18 oz. 13,04 %), da ne dobijo dovolj
informacij o bralnem razvoju otroka, so izpostavili le trije starši, oz. 2,17 %.
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III.

SKLEP RAZISKAVE

Brati majhnemu otroku, ki tega še ne zna sam, pomeni izkazovati mu ljubezen. Pomeni
pokazati mu, da nam je mar zanj, da smo srečni, če smo z njim skupaj, je razmišljanje dr.
Mance Košir v reviji Otroci. Ta misel me je spremljala ves čas nastajanja moje diplomske
naloge. Kako veliko in pomembno vlogo imajo starši pri razvoju otrokove bralne pismenosti!
Ugotovila sem, da velik deleţ staršev bere svojim otrokom vsaj trikrat na teden ali vsak dan.
Pomemben je tudi podatek, da so se glede na pogostost branja otrokom starši s srednjo
izobrazbo pribliţali staršem z visoko stopnjo izobrazbe. Torej je zavedanje pomena branja
svojim otrokom med starši velika ne glede na izobrazbo. Še vedno najpogosteje svojim
otrokom berejo mame, medtem ko je očetov le dobrih deset odstotkov. Knjigo izbirajo starši
skupaj z otrokom.
Pri izboru bralnega gradiva je močno v ospredju ilustracija, saj otroke v slikanicah prav
ilustracije najbolj pritegnejo. Vendar se moramo zavedati, da vsaka knjiga ni dobra knjiga.
Pogosto zasledimo knjige, ki so zgolj privlačnega videza, brez prave vsebine in sporočila.
Menim, da bi bilo koristno starše seznaniti tudi o tem, katere knjige so zares dobre in
primerne za njihove otroke. Kot vzgojiteljica v vrtcu opaţam, da starši niso prav posebej
pozorni na izbor knjig. To sem ugotovila, ko so otroci ob rojstnem dnevu v vrtec prinašali
knjige. Tak način bi lahko izvedli preko roditeljskega sestanka, delavnic, projektov ali
predavanj v obliki šole za starše, kjer bi si starši pridobili nova znanja in izmenjali izkušnje
med seboj.
Veseli me podatek, da se starši zelo pogosto ali vedno pogovarjajo z otrokom o prebrani
knjigi in tako razvijejo pogovor, v katerem lahko otrok sprašuje, razlaga in daje pobude. S
tem razširimo dialoško branje. Izraz dialoško branje, pozna po raziskavi sodeč, več kot
polovica staršev in ga tudi pravilno utemelji. Na to pa vpliva izobrazba staršev, saj se je
opredelila večina z višjo ali visoko izobrazbo. Ta oblika druţinskega branja daje druţini še
poseben čar, da je čas, ki ga starši namenijo skupnemu druţenju z otrokom, v veselje in ne v
breme. Skupno branje je priloţnost za bogato komunikacijo in jezikovni razvoj otroka, s tem
pa se razvije tudi interes za branje in pozitiven odnos do branja.
Opaţam, da se na splošno starši zavedajo pomena skupnega branja, saj se jih kar veliko
izobraţuje tudi na tem področju. Berejo strokovno literaturo, potrebne informacije pridobijo
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preko spleta, nekateri se udeleţijo kakšnega seminarja ali izmenjajo koristne informacije s
prijatelji.
Mislim, da se starši zavedajo pomena branja predšolskim otrokom. Temu pripisujem
pogostosti obiska javne knjiţnice. Starši skupaj z otrokom obiščejo knjiţnico vsaj enkrat na
teden, pogosto tudi večkrat.
Menim, da lahko starši za otrokovo pismenost storijo veliko. Predvsem to, da otroku
omogočijo prijetno vzdušje in prijazno okolje, v katerem se veliko bere, igra, piše in se
pogovarja. V vrtcu pa smo tu vzgojitelji, ki načrtujemo dejavnosti, s katerimi otrokom
nudimo najrazličnejše priloţnosti, da se otrok v predšolskem obdobju srečuje s pisnimi
besedili v različnih oblikah (knjige, revije, leksikoni, priročniki ...). S tem otroku omogočamo
napredek na govornem področju, načinu izraţanja, tvorbi stavkov, sproščeni komunikaciji in
na koncu interesu za zgodnje branje in pisanje.
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V.

PRILOGA
Priloga: Anketni list za starše

ANKETNI LIST

Spoštovani starši!
Sem Tanja Ţagar, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani – smer predšolska vzgoja.
Pišem diplomsko nalogo z naslovom Vpliv staršev na razvoj otrokove bralne pismenosti.
Prosim Vas za sodelovanje pri anketnem vprašalniku. Rezultate anonimne ankete bom
uporabila izključno za raziskovalni del diplomske naloge. Prosim Vas, da iskreno odgovorite
na vprašanja.
Pri posameznem vprašanju obkroţite črko pred ustreznim odgovorom.
Za izpolnjene vprašalnike se Vam zahvaljujem.
Študentka:
Tanja Ţagar

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
Pri posameznih vprašanjih obkroţite črko pred odgovorom, ki Vam najbolj ustreza. Če Vam
ne ustreza noben odgovor, napišite svojega pod moţnost »Drugo«.
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ANKETNI LIST ZA STARŠE
1. Spol:
a) Moški.
b) Ţenski.
2. Starost:
a) 20 – 25 let.
b) 26 – 30 let.
c) 31 – 35 let.
č) 36 – 40 let.
d) 40 in več.
3. Izobrazba:
a) Osnovna šola.
b) Srednja šola.
c) Višja šola.
č) Visoka šola.
d) Magisterij in več.
4. Število otrok v druţini:
a) 1.
b) 2.
c) 3.
č) 4 ali več.
5. Kolikokrat na teden namenite skupnemu branju z otrokom?
a) Manj kot enkrat na teden.
b) Enkrat na teden.
c) Dvakrat na teden.
č) Več kot trikrat na teden.
d) Vsak dan.
6. Kdo najpogosteje bere?
a) Mama.
b) Oče.
c) Starejši brat oz. starejša sestra.
č) Drugi:__________________
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7. Kdo izbere knjigo za branje?
a) Otrok sam.
b) Tisti, ki mu jo bere.
c) Izbereta jo otrok in »njegov« bralec skupaj.
8. Na kakšen način najpogosteje posredujete vsebino knjige?
a) Z branjem.
b) S pripovedovanjem.
c) Drugo:____________________
9. Kaj vpliva na vaš izbor bralnega gradiva za otroke?
a) Vsebina.
b) Ilustracija.
c) Avtor.
č) Drugo:____________________
10. Kako pogosto se o prebrani knjigi tudi pogovarjate z otrokom?
a) Vedno.
b) Občasno.
c) Redko.
č) Nikoli.
11. Ali poznate izraz DIALOŠKO BRANJE?
a) Da.
b) Ne.
11a) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, izraz opredelite.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12. Kako pogosto otroku kupite otroško revijo? (Cicido, Ciciban, Zmajček ipd.)
a) Zelo pogosto.
b) Pogosto.
c) Občasno.
č) Redko.
d) Nikoli.
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13. Kako pogosto obiskujete javno knjiţnico skupaj z otrokom?
a) Večkrat na teden.
b) Enkrat na teden.
c) Enkrat na 14 dni.
č) Enkrat na mesec.
d) Manj kot enkrat na mesec.
e) Ne obiskujemo knjiţnice.
14. Menite, da branje v predšolskem obdobju pozitivno vpliva na nadaljnji bralni
razvoj vašega otroka?
a) Da.
b) Ne.
c) Ne vem.
15. Menite, da je predšolska bralna značka pomembna za bralni razvoj vašega otroka?
a) Zelo pomembna.
b) Pomembna.
c) Nima posebnega vpliva na otrokov bralni razvoj.
16. Na kakšen način seznanite otroka z novo knjigo?
a) Pustim, da jo najprej sam pogleda.
b) Najprej mu ji preberem, nato jo pogleda on.
c) Skupaj jo prelistava in se pogovarjava ob ilustracijah.
č) Novi knjigi ne namenjam posebne pozornosti.
17. Ali se izpopolnjujete na področju, ki zajema bralni razvoj predšolskega otroka?
a) Da.
b) Ne.
Če ste odgovorili na prejšnje vprašanje pritrdilno, prosim, odgovorite še na naslednje
vprašanje.
17a) Na kakšen način se izpopolnjujete? (Moţnih je več odgovorov.)
a) Hodim na predavanja in seminarje.
b) Berem strokovno literaturo.
c) Informacije pridobim preko medijev (TV, splet …).
č) Izmenjam izkušnje s prijatelji.
d) Pogovarjam se strokovnjaki s tega področja.
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e) Drugo:_____________________
18. Na kakšen način ste v vrtcu informirani o bralnem razvoju vašega otroka? (Moţnih
je več odgovorov.)
a) Dnevni pogovori.
b) Pogovorne ure (enkrat mesečno).
c) Roditeljski sestanki.
č) Pisna informacija.
d) Telefonska informacija.
e) Elektronsko sporočilo.
f) Delavnice.
g) Prireditve.
h) Vključevanje v skupino.
i) Ne dobim dovolj informacij.
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