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KNJIŽNA, KNJIŽEVNA IN KNJIŽNIČNA VZGOJA V PRVEM 

TRILETJU OSNOVNE ŠOLE  

POVZETEK 

Preko knjižne, književne in knjižnične vzgoje, ki se med seboj dopolnjujejo, se v največjem 

obsegu razvija in spodbuja branje ter odnos do knjige. Zanimalo nas je, kako to počnejo 

učitelji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ko so učenci najbolj dovzetni za njihov 

vpliv. Ni treba posebej poudarjati, kako pomembno je dobro branje za razvoj funkcionalno 

pismenega posameznika. 

V teoretičnem delu je predstavljeno začetno opismenjevanje in razvijanje bralne zmožnosti, 

značilnosti ter strategije branja umetnostnih in neumetnostnih besedil in bralna motivacija, ki 

je ključnega pomena, da bi se branja sploh lotili. Natančneje so v nadaljevanju predstavljeni 

še vsi trije tipi vzgoje – knjižna, književna in knjižnična. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali se učitelji v prvem triletju zavedajo pomena branja, razlik 

med branjem umetnostnih in neumetnostnih besedil, kako učence spodbujajo in motivirajo za 

branje ter kako in koliko pri tem vključujejo šolsko knjižnico. 
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BOOK, LITERARY AND LIBRARY EDUCATION IN THE FIRST 

TRIAD OF PRIMARY SCHOOL  

ABSTRACT 

The biggest part of book, literary and library education is stimulating reading and respect 

towards the book. We were interested in finding how teachers do it in the first educational 

period, when students are most sensible to their influence. It is unnecessary to emphasise 

how important good reading is for the development of the functional literate individual. 

In the theoretical part has been presented the beginning of literacy and development of 

reading abilities, traits and strategies of reading fiction and non-fiction material and reading 

motivation which is the key point to start reading. Further on all three educational methods 

has been presented - the book, literary and library. 

Doing this research we wanted to find out if teachers are aware of the importance of reading, 

the differences between reading fiction and non-fiction material in the first triad, how they 

motivate students to read as well as how and how much they involve school library in the 

process. 
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1 UVOD 

Veliko je bilo že povedanega o branju, kar kaže na to, da gre za pomembno dejavnost, ki je 

vpeta v praktično vse vidike našega življenja: izobraževanje, delo, zabavo, prostočasne 

aktivnosti, medije, administrativno-pravne zadeve in še bi lahko naštevali; poleg tega nam 

lahko branje samo nudi ugodje kot tako. In bolje kot bomo imeli razvite tehnike branja, lažje 

nam bodo dostopne stvari, ali z drugimi besedami povedano – bolj funkcionalno pismeni 

bomo. 

V šoli se branje, spodbujanje branja ter odnos do knjige v največjem obsegu udejanjajo preko 

knjižne, književne in knjižnične vzgoje, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Zanimalo 

me je, kako to počnejo učitelji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ko so učenci 

najbolj dovzetni za njihov vpliv. 

V diplomski nalogi bom najprej predstavila začetno opismenjevanje in razvoj usvajanja branja 

in pisanja, saj v prvem triletju (predvsem pa v prvem razredu) še ne moremo govoriti o 

branju. Po opismenjevanju se začne razvijanje bralne zmožnosti in šele nato lahko govorimo o 

branju. Branje pa ni enako branju, saj branje umetnostnih besedil zahteva drugačne strategije 

kot branje neumetnostnih besedil, saj je njun cilj popolnoma drugačen – pri prvem gre za 

užitek ob branju, pri katerem je pomemben vsak delček besedila, pri drugem pa želimo doseči 

neki cilj, priti do določenih informacij, rešiti problem. Ker je za učence branje relativno 

zahtevna naloga, je pomembno, da jih dobro motiviramo za branje, kar lahko počnemo na 

različne načine, predvsem z zunanjo motivacijo, za katero upamo, da bo kmalu postala 

notranja. 

Knjižna vzgoja ali vzgoja za knjigo se začne že v predšolskem obdobju, ko se otrok spoznava 

s knjigo, jo prelistava, posluša, kar mu odrasli prebirajo iz nje. Kasneje, ko jo lahko že 

samostojno uporablja, je pomembno, da mu ponudimo različne možnosti za uporabo različnih 

vrst knjig.  

Ko govorimo o knjigi in branju, bo večina pomislila na književno vzgojo, ki poteka v okviru 

slovenskega jezika. Vendar pa gre pri tem le za vzgojo za književnost, ali z drugimi besedami 

leposlovje, umetnostna besedila, pri čemer so izvzeta neumetnostna besedila. 
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Šolska knjižnica igra pomembno vlogo pri podpori učnemu in vzgojnemu procesu šole. Z 

uvedbo devetletke je bil vpeljan program knjižnično informacijsko znanje (KIZ) kot osrednje 

sredstvo za knjižnično vzgojo. 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali se učitelji v prvem triletju zavedajo pomena branja, 

razlik med branjem umetnostnih in neumetnostnih besedil, kako učence spodbujajo in 

motivirajo za branje obeh tipov besedil ter kako in koliko pri tem uporabljajo knjižnico: kako 

torej udejanjajo vzgojo za knjigo in književnost ob souporabi knjižnice. 
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2 ZAČETNO OPISMENJEVANJE 

Če želimo govoriti o knjigi, ne moremo mimo osnovnih principov in prvin, ki so neločljivo 

povezani z njo. Da bi knjigo lahko uporabljali, moramo najprej začeti z opismenjevanjem, s 

katerim se »posameznik usposobi za branje in pisanje najrazličnejših besedil, si z njimi v 

vsakdanjem življenju pomaga in jih zna uporabljati. Temeljna faza v tem procesu je začetno 

opismenjevanje, ki obsega tako pripravo na branje in pisanje kot sistematično obravnavanje in 

utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja in pisanja« (Zrimšek, 2003: 7). 

V preteklosti se je v šolah opismenjevalo predvsem na literarnih besedilih, kar pa se ni 

pokazalo kot uspešno, in sicer niti ne z vidika priljubljenosti branja umetnostnih besedil  

kakor tudi ne z vidika usposobljenosti za branje neumetnostnih besedil, zato se je z reformo 

osnovne šole spremenil koncept opismenjevanja, ki se je podaljšal z enega na tri leta 

(Kordigel, 1999). 

Kozinc (1996, povzeto po: Zrimšek, 2003) navaja izhodišča sodobnega komunikacijskega 

pouka opismenjevanja, ki se začne že v predšolski dobi in nato nadaljuje v času osnovnega 

šolanja ter se ob zaključku z nacionalnim preizkusom preveri, ali so bili minimalni standardi 

znanja, določeni na državni ravni, doseženi. Ta izhodišča so: 

• Opismenjevanje je naraven proces. 

• Opismenjevanje se uresničuje v življenjskih okoliščinah, ki so otrokom blizu, in v 

funkciji. 

• Skladno se razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti (branje, pisanje, govor, 

poslušanje). 

• Povezuje se prosto in sistematično opismenjevanje. 

• Zavedanje prvotnosti govorjenega besedila in strukturnega razlikovanja med ustnim in 

pisnim sporazumevanjem. 

• Spodbujata se produktivni dejavnosti, ob tem pa se zagovarja individualnost. 

• Upošteva se različno predznanje učencev – individualizacija pouka. 

• Besede za učenje branja in pisanja so pravopisno kontrolirane, težje besede pa se 

uvajajo postopoma. Pravopisna pravila se uvajajo le implicitno. 
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• Učenci umetnostna besedila v glavnem poslušajo, branje pa urijo ob neumetnostnih 

besedilih. 

2.1 Razvoj usvajanja branja in pisanja 

N. Zrimšek (2003) razlaga, da je branje in pisanje težko ločeno obravnavati. Prenosnik, v 

katerem se sporazumevamo, je namreč v obeh primerih vidni. Prav tako ob opismenjevanju 

otroke branja in pisanja učimo v istočasnem procesu. Otrok s pisanjem utrdi povezavo glas – 

črka, v mislih razčlenjuje besede na glasove in hkrati za seboj tudi bere. Odnos med branjem 

in pisanjem je sovisen, neločljiv drug od drugega, zato ne moremo govoriti ločeno o 

posamezni dejavnosti. Pri pisanju gre le za natančnejše analiziranje znanja o odnosih med 

črkami in glasovi, pri branju pa je potrebna nekoliko višja raven kontrole. 

Otroci usvajajo branje in pisanje po istih korakih. Pri nas se je uveljavil model razvojne 

teorije branja, kot ga je predstavila U. Frith (povzeto po: Zrimšek, 2003) in opisuje tri stopnje. 

Razložene stopnje so pogojene s pridobitvijo nove spretnosti. Kako hitro se vpelje nova 

spretnost, lahko enkrat vidimo skozi branje in drugič skozi pisanje. 

1. Slikovna ali logografska strategija 

Otrok prepoznava in uporablja pisno sporočilo kot sliko. V tem obdobju se ozavešča o 

pojavu in funkciji pisanja in branja, poskuša spontano pisati in brati ter razvija različne 

predbralne in predpisalne veščine. 

Otrok takoj prepozna besede po značilnih grafičnih potezah. Vsako besedo prepozna 

kot posebno značilno shemo. Sicer prepoznava posamezne črke znotraj teh besed, 

vendar vrstni red zanj ni pomemben, niti to, ali so zajete vse črke. Če poenostavimo: 

otrok bo znal prebrati napise kot so STOP, Mercator, Coca-cola in podobne logotipe, 

ki jih pogosto srečuje in ve kaj pomenijo in kako se izgovorijo, vendar jih bo 

prepoznal le kot celotno sliko. V bistvu gre za globalno branje besed, kar pa se izkaže 

kor neprimerno za otrokovo napredovanje, saj začne zamenjevati podobne besede. 

Do katere stopnje se slikovna strategija razvije, je odvisno od tega, kdaj se otrok začne 

sistematično učiti branja in pisanja in po kateri metodi se uči. 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jana Medvešček, diplomsko delo 

5 

 

2. Abecedna ali alfabetska strategija 

Otrok se sistematično opismenjuje, sistematično spoznava odnos glas – črka (in 

obratno), vezavo glasov, črk v besede in besedilo. 

Abecedni sistem naše pisave od otrok zahteva obvladovanje abecedne strategije. Vsaki 

črki pisave ustreza en glas. Bralec mora torej razčleniti notranjo zgradbo pisane in 

izgovorjene besede in odkriti, kako sta ti različni predstavitvi med seboj povezani. 

Abecedne strategije vključujejo razčlenjevanje besed v glasove in črke, spoznavanje 

pravil o načinu ujemanja črk in glasov, kot tudi vezavo glasov v besedo. 

Otrok mora razčleniti notranjo zgradbo napisane in izgovorjene besede (vidno in 

slušno razločevanje) in enote pravilno povezati. Na tej stopnji je izrednega pomena 

prepoznavanje vseh sestavin v pravilnem vrstnem redu. Te sestavine se ne pojavijo 

spontano z razvojem govora, saj za razumevanje ustnega jezika ni potrebno, da se 

posameznik zaveda glasovne sestave besed in da je sposoben s to sestavo zavestno 

ravnati. Teh sposobnosti nepismeni odrasli posamezniki, ali tisti, ki obvladajo 

nealfabetski sistem pisanja (Kitajci, Japonci), nimajo razvitih. 

3. Pravopisna ali ortografska strategija: 

Z obvladovanjem abecedne strategije posameznik preide na ortografsko strategijo, ki 

je razvojno višja. Zajema namreč tvorjenje višjih enot, kot je posamezna črka. Tako 

lahko posameznik na tej stopnji takoj prepozna morfeme in si s tem olajša sintezo, 

obenem pa neki morfem prepozna še v drugih besedah, kar omogoča povečanje 

zapomnitve in boljše razumevanje. 

Otrok postane sposoben direktno prepoznavati dele besed ali cele besede, kar 

omogoča hkratno razumevanje prebranega ali zapisanega. Po sodobnih definicijah pri 

branju ne gre le za sposobnost hitrega in tekočega prevajanja črk v glasove, ampak za 

hkratno tvorjenje pomena v povezavi z bralčevim predznanjem, informacijo pisnega 

sporočila in kontekstom bralne situacije. 

Ko se določena spretnost izuri do take mere, da jo lahko opravljamo samodejno, se 

šele lahko osredinimo na pomen, medsebojne povezave, da torej razumemo prebrano 

in se iz tega lahko tudi kaj naučimo. 

Tudi pisanje se ne razvije samo po sebi, pač pa sledi določenim razvojnim zakonitostim. 

Začetne faze pisanja so (Zrimšek, 2003: 13): 
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1. Čečkanje: Otrok v drugem letu starosti začne čečkati in se navdušuje nad svojo novo 

motorično spretnostjo. Ko ugotovi, da njegove čačke puščajo sled, ga začne zanimati 

tudi oblika. 

2. Risanje in »pisanje« se razvije v tretjem in se nadaljuje v četrtem letu. Otrok že 

upošteva smer pisanja (pri nas) od leve proti desni, simbole zapisuje v vrstice, pri 

čemer ponavlja podobne črte in like. 

3. Znaki, podobni črkam: V četrtem letu otrok začne pisati znake, podobne črkam, 

vendar jih še ne povezuje z glasovi; zapisuje jih v vrsto in kombinira z risbo. Ker že 

razume, da lahko vsebino izrazimo s pisanjem, črkam pripisuje pomen in želi, da mu 

starši preberejo, kar je napisal. 

4. Prve prave črke: Petletnik uporablja prave črke, saj v besedilih že sliši glasove in črke 

posnema. Tako mu zapisane črke predstavljajo celo besedo, zlog. Besede pa zapisuje 

tudi z izbranimi samoglasniki ali z njenim soglasniškim skeletom. 

5. Fonetični zapis: nekateri sedemletniki že pišejo tako kot slišijo (fonetično), zapis pa 

seveda ni pravopisno pravilen. 
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3 BRANJE 

Ko govorimo o knjigi, je glavna veščina, ki jo moramo obvladati, prav branje. Zato bomo v 

tem poglavju nekoliko natančneje pregledali, kaj to je, kaj je pri branju pomembno, kako brati 

ter kaj vpliva na to, ali bo nekdo bral ali ne. 

3.1 Celostni pouk branja 

Pouk branja je treba oblikovati tako, da dobimo bralno pismene učence, za kar je potreben 

celosten pouk branja, ki naj poteka po naslednjih načelih (Pečjak, 1999): 

• Pouk branja moramo obravnavati v povezavi z aktivnostmi iz resničnega življenja in 

obravnavati vsebine, ki so otrokom blizu. 

• Pouk branja moramo obravnavati v povezavi z drugimi komunikacijskimi dejavnostmi 

– poslušanjem, govorjenjem, pisanjem. 

• Bralni pouk mora spodbujati učence k branju vseh vrst besedil; tako umetnostnih kot 

tudi neumetnostnih. 

Za lažje razumevanje celotnega procesa bomo proces razdelili na tri delne cilje, ki naj bi jih z 

branjem dosegli (Pečjak, 1999: 60): 

Prvi delni cilj je, da naj bi imel učenec pozitivno stališče do branja, torej pravilno in jasno 

predstavo o tem, kaj branje je in čemu služi. Učenci naj bi s pomočjo pouka oblikovali 

predstavo o branju kot o aktivnosti, s pomočjo katere pridemo do pomena besedila in s 

pomočjo katere se učimo. 

Drugi delni cilj je razumevanje procesa branja – na eni strani gre za razumevanje določenih 

spretnosti, ki potekajo relativno avtomatično (npr. knjigo začnemo brati na začetku, beremo 

od leve proti desni, prepoznavanje črk, branje znanih besed), na drugi strani pa za 

razumevanje nekaterih metakognitivnih strategij, ki jih ne moremo obravnavati zgolj kot 

spretnost, ki jih bo bralec uporabljal avtomatično, saj zahtevajo načrt za učinkovito učenje. 

Tretji delni cilj je razumevanje vsebine besedila; bralec ugotovi, kaj je avtor hotel povedati. 

Z vidika tega cilja ločimo umetnostna in neumetnostna besedila. 
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3.1.1 Bralne strategije 

Časovno ločimo tri metakognitivne strategije (Pečjak in Gradišar, 2002): 

• Predbralne strategije vključujejo dejavnosti pred začetkom branja, njihov namen pa je 

aktiviranje predznanja učencev (pogovor, možganska nevihta), določitev namena 

branja (informativno branje, diagonalno branje, študijsko branje) in spoznavanje 

zgradbe besedila (napoved o besedilu).  

• Strategije med branjem uporabljamo predvsem z namenom, da učenec prilagodi 

hitrost branja bralnemu cilju in zahtevnosti besedila, da ga razume. Uporabljamo jih za 

dopolnjevanje manjkajočih podatkov, označevanje novih, neznanih besed, 

označevanje in zapisovanje bistvenih informacij. 

• Strategije po branju uporabljamo za iskanje in določanje bistvenih informacij in 

podrobnost, da bi ocenili in organizirali sporočilo iz besedila v tako obliko, ki bo 

pripomogla k zapomnitvi prebranega. 

3.2 Nivoji bralnega razumevanja 

Razumevanje prebranega lahko poteka na različnih nivojih, kar pomeni, da različni bralci isto 

besedilo razumejo različno. Tisti slabši bodo razumeli le izpostavljena dejstva, boljši pa bodo 

razumeli širši pogled pisca in ga znali tudi kritično ovrednotiti. 

Najnižji je nivo besednega razumevanja oziroma razumevanja besed, ki se pojavljajo v 

besedilu, kar je seveda nujen, še zdaleč pa ne zadosten pogoj za razumevanje celotnega 

besedila, saj razumevanje posameznih besed še ne pomeni, da posameznik razume celotno 

besedilo. Ta nivo navadno preverjamo z vprašanji, ki se nanašajo na poznavanje posamezne 

terminologije in posameznih specifičnih dejstev, oseb, datumov, krajev ... 

Pri drugem nivoju gre za razumevanje s sklepanjem. Za ta nivo je značilno, da bralec dojame 

bistvo oziroma poglavitne ideje besedila, razume povezanost dogodkov, stališč in 

pripadajočih podrobnosti, zna si oblikovati jasno sliko o problemih in dogodkih ter zna 

sklepati in presojati na podlagi danih podatkov. Pri sklepanju ima ključno vlogo predznanje 

bralca, saj bralec besedilne informacije povezuje s svojim predznanjem in se te zato še 
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močneje utrdijo. Ta nivo preverjamo z zahtevnejšimi nalogami, kot so originalen naslov, 

iskanje ključnih besed, miselni vzorec, napoved dogodkov ...  

Najvišji nivo branja je kritično in ustvarjalno branje ter uporabno razumevanje. Na tej stopnji 

naj bi učenec oblikoval sodbo o besedilu na podlagi lastnih izkušenj, po svoje preoblikoval 

besedilo iz ene v drugo obliko, pojasnil metafore, uporabil dejstva pri reševanju drugih 

podobnih nalog, razčlenil besedilo glede na sestavine in dogodke ter ugotovil odnose med 

njimi. Opredelil naj bi besedilo glede na vsebino, tehniko, način pisanja in podobno. Na tem 

nivoju se zahtevajo višji miselni procesi; analiza, sinteza, selekcija, povezovanje, 

posploševanje in podobno. Učenci na tem nivoju v obliki vaj poenostavijo zgodbo, ilustrirajo 

prebrano besedilo, uporabijo slovnično znanje pri popravi moderne pesmi, ugotovijo vzrok in 

posledico (Pečjak, 1993: 57). 

3.3 Branje ni enako branju 

V preteklosti se je, kot že rečeno, opismenjevalo predvsem ob branju literarnih besedil, kar pa 

za bodoče bralce, sploh tiste slabše, ni ravno spodbudno, saj ob neuspehu in naporih ob branju 

takih besedil izgubijo zanimanje in motivacijo za branje. Poleg tega se je izkazalo, da učenci 

(v višjih razredih) slabo razumejo navodila, matematične naloge ipd. To so pokazale tudi 

starejše mednarodna raziskava o branju PISA, kjer so se slovenski učenci odlično odrezali pri 

branju in razumevanju umetnostnih besedil ter zelo slabo pri branju neumetnostnih besedil 

(povzeto po: Kordigel in Saksida, 1999: 11). Branje torej ni enako branju – različni tipi 

besedil zahtevajo različne pristope oziroma bralne strategije. Branje umetnostnih besedil, npr. 

pesmi, ne bo bistveno pripomoglo k razumevanju neumetnostnih besedil, npr. matematične 

naloge (Kordigel in Saksida, 1999: 11). 

Ločevanje umetnostnih in neumetnostnih besedil je zasnovano na pojmovanju funkcionalne 

pismenosti učencev, motivacije za branje, različnosti besedilnih svetov obeh področij, 

raznolikosti jezika in tehnike branja. Funkcionalna pismenost namreč predvideva sposobnost 

za uporabo pisnih jezikovnih oblik, potrebnih za delovanje v družbi, torej je tudi motivacija za 

branje popolnoma drugačna kot pri branju literarnih besedil. Oba tipa besedil se razlikujeta 

tudi glede na besedilno stvarnost. V prvem primeru gre za zapleten soodnos zunajliterarnih in 

medbesedilnih izkušenj, ki se prepletajo v fiktivni besedilni stvarnosti, v drugem pa gre za 
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jezikovno predstavljeno zunajliterarno realnost. Pri jezikovnih razlikah gre pri umetnostnih 

besedilih za kompleksnost jezika, saj razvitost jezika presega njeno jezikovno stvarnost, in na 

drugi strani za informativnost jezika pri neumetnostnih besedilih. (Saksida, 2008: 20.) 

Tudi v učnem načrtu za slovenščino lahko vidimo, da je predvideno ločeno obravnavanje in 

razvijanje vseh štirih sporazumevalnih zmožnosti na podlagi neumetnostnih in umetnostnih 

besedil (pri pouku književnosti). 

3.3.1 Branje neumetnostnih (pragmatičnih) besedil 

Bralec mora pri branju pragmatičnih besedil predvsem razumeti, kar bere. Da zaznava 

besedilne informacije in da jih je sposoben povezati v smiselno celoto glede na njegovo lastno 

relevantno miselno shemo. Bralec si ob in pred branjem prikliče v spomin, kaj o tem že ve in 

to med branjem še utrjuje ter shemo dopolnjuje z novimi podatki ali jo po potrebi popravlja 

(Kordigel in Saksida, 1999: 12). 

Bralna strategija neumetnostnega besedila torej predvideva, da si bo bralec zapomnil, kar je 

prebral, in to po potrebi kasneje zopet priklical v spomin in usvojeno znanje uporabil pri 

reševanju problemov. 

3.3.2 Branje umetnostnih besedil 

Pri literarnoestetskem branju ne gre za čim hitrejše branje s čim manj napora, da bi prišli do 

čim večjega števila informacij, pač pa za uživanje ob branju. Tako je pomemben vsak izraz, 

vsaka beseda, vsak opis, ki ga je avtor zapisal. Ničesar ne izpuščamo ali preskakujemo, 

ampak zaznavamo in prepoznavamo enkratnost in lepoto, ki nam jo ponuja besedilo (Kordigel 

in Saksida, 1999: 12). 

Razvita sposobnost literarnoestetskega branja je pogoj za razvito sposobnost ustvarjalne 

komunikacije z literarnim besedilom – ta pa je odvisna od zaznavanja čim večjega števila 

besedilnih signalov in od tega, da bralec to, kar bere, dopolnjuje s svojo lastno izkušnjo, da v 

literarnem besedilu ugleda košček sebe, razmišljanja in hotenja, zato da bi lahko intenzivneje 

zaznal, razumel in doživel tisto, kar bi lahko imenovali košček avtorjevega sveta (prav tam). 
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Cilj literarnoestetskega branja je torej dialog z literarnim besedilom in iz tega izhajajoče 

literarno estetsko doživetje, torej občutek lepega in prijetnega. 

3.4 Motivacija 

Poleg kognitivnih, socialnih, kulturnih in še katerih dejavnikov, je čustveno-motivacijski, 

lahko rečemo, glavni dejavnik, ki bo v večji meri vplival na to, ali bo nekdo bral ali ne. 

Motivirani bralci se namreč bolj angažirajo pri branju in imajo bolj pozitiven odnos in stališče 

do branja kot nemotivirani. Motiviran bralec bo hkrati tudi bolj učinkovit bralec, torej bo tudi 

kasneje lažje in učinkoviteje uporabljal tehniko branja za zadovoljevanje »življenjskih 

potreb«. 

Konstrukt motivacije za branje zajema (Baker in Scher, 2002, povzeto po: Pečjak, 2010): 

• Otrokov interes za branje, 

• občutek o bralni usposobljenosti, 

• vrednotenje raznih oblik bralnih dejavnosti. 

3.4.1 Motivacija kot dejavnik bralne pismenosti 

Gambrellova (povzeto po: Pečjak in Gradišar, 2002) je v svoji raziskavi zabeležila naslednje 

navedbe učencev, ki najpomembneje vplivajo na motivacijo za branje: 

• Učitelj – dober bralni model 

Na vprašanje, kdo jih je navdušil za kakšno knjigo, so najpogosteje navedli učitelja. 

Učitelj kot dober bralni model pomeni, da tudi sam rad bere, da bere učencem, da se o 

prebranem pogovarja z učenci in poudarja, kako branje bogati življenje in kako je za 

življenje pomembno. 

• Razredna knjižnica 

Najbolj pogost odgovor na vprašanje, kje so si izposodili knjigo, je bil, da v razredni 

knjižnici. Torej je dostop do knjig v razredu tudi pomemben motivacijski dejavnik. 

• Možnost izbire 
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Otroci, ki sami izbirajo knjige, jim namenijo več pozornosti, truda in jih bolje 

razumejo. Možnost izbire poveča učenčevo neodvisnost, avtonomijo in pripomore k 

boljši bralni motivaciji. 

• Pogovori in druženja, povezana s knjigo 

Vse oblike dela s knjigo, ki so povezane s socialnimi stiki, so zelo pomembne, kajti 

sodobne teorije motivacije potrjujejo, da se učenje pospešuje s socialnimi 

interakcijami. 

• Prejšnje izkušnje, povezane s knjigami, vsebinami 

Mlade zanimajo knjige, ki so jim na neki način znane. Želijo brati o stvareh, o katerih 

že nekaj vedo, in to jim vzbudi vedoželjnost, ki pa je glavo gonilo za motivacijo. Radi 

berejo tiste knjige, o katerih so jim že prej brali starši, ali pa so videli posnete filme. 

Zanje so privlačne tudi knjige, kjer so glavni junaki znani, okvir zgodbe trden in 

trajen, razplet pa nudi nove izzive. 

• Bralne spodbude 

Raziskava je pokazala, da nagrade nimajo negativnega vpliva na odnos do branja in da 

si otroci nagrado želijo videti. Za razvijanje notranje motivacije so knjige primerna 

nagrada za otroke iz nespodbudnega okolja. 

Zanimanje za branje lahko torej razvijamo tako, da (Pečjak in Gradišar, 2002): 

• otrok bere tisto gradivo, ob katerem lahko uživa, 

• težavnost bralnega gradiva prilagodimo otrokovi bralni sposobnosti (od lažjega k 

težjemu), 

• otrok lahko konča svojo bralno dejavnost (ni omejen s časom), 

• otrok dobi potrditev iz socialnega okolja (pohvala, nagrada, izmenjava izkušenj, 

pogovor). 

 

3.4.2 Vloga bralne motivacije 

Bralna motivacija je tista motivacija, ki spodbuja človeka k branju, daje bralnemu procesu 

smisel in pomaga posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo ponovno doživeti 

oz. še ponoviti (Pečjak in Gradišar, 2002). 
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Bralna motivacija pedagoške delavce zanima predvsem z dveh vidikov: 

• Kako naj šola spodbudi učence, da bodo brali v prostem času za razvedrilo in razvili 

trajen interes za branje (v povezavi z branjem umetnostnih besedil)? 

• Kako naj šola spodbuja branje kot sredstvo za učenje, ki omogoča, da je človek 

radoveden vse življenje (v povezavi z branjem neumetnostnih besedil)? 

Pri razvijanju motivacije za branje imajo poleg šole pomembno vlogo tudi starši in drugi 

dejavniki v okolju (npr. knjižnice, vrstniki). Obstaja velika povezanost motivacijskih 

dejavnikov med branjem v prostem času in branjem v šoli, kajti tisti učenci, ki berejo 

leposlovje v prostem času, so tudi bolj motivirani za branje v šoli (umetnostna besedila, 

branje v funkciji učenja). Raziskave so pokazale, da se dejavniki motivacije razlikujejo glede 

na vrste bralnih gradiv, starost in spol učencev ter njihove bralne izkušnje. Cilj bralnega 

pouka je vzgoja odgovornih bralcev. To so bralci, ki bodo branje uporabljali pri doseganju 

svojih življenjskih ciljev. In če takšni ne postanejo v času osnovne šole, je le malo verjetnosti, 

da bodo to postali v času adolescence.  

Bakerjeva in Wigfield navajata, da je branje dejavnost, ki zahteva trud in napor, ki pa ga 

lahko otroci sprejmejo ali odklonijo. Zaradi tega ne smemo zanemariti motivacije. Zgolj želja 

po znanju branja ne pripelje do znanja, samo dobro branje pa tudi ne pomeni, da bomo brali 

knjige (Gradišar in Pečjak, 2002: 52). Bralni strokovnjaki vidijo motivacijo za branje kot 

neločljiv del celotne bralne vpletenosti ali angažiranosti bralca in je povezana s celotno učno 

motivacijo učenca. 

3.4.3 Notranja in zunanja motivacija za branje 

Branje je glavna sestavina pismenosti, zato bi bilo potrebno, da bi se z leti šolanja izboljševale 

bralne sposobnosti in tudi motivacija za branje. Vendar pa vemo, da se motivacija za branje 

po začetnem vzponu ob opismenjevanju, v drugi triadi, še bolj pa v tretji, začne zmanjševati. 

Zato moramo učence vedno bolj motivirati in to na različne načine. 

Cilji in razlogi za branje lahko izhajajo iz notranje ali zunanje motivacije, obe pa predstavljata 

dve kategoriji, ki vodita k popolnoma drugačnim, a hkrati enakim ciljem – (ne)branju. 
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Prvine notranje motivacije (Pečjak, 2010: 40): 

• Kompetentnost – prepričanje posameznika, da lahko izpelje bralne naloge do cilja. Pri 

tem gre za zaupanje v lastne bralne zmožnosti; bralec si zaupa, da je zmožen besedilo 

prebrati, ga predelati in razumeti. 

• Interes – kot psihološko stanje vključuje usmerjeno pozornost, povečano miselno 

delovanje, vztrajnost in čustveno vključenost bralca v branje. 

• Zatopljenost učenca v branje – izrazito osredinjenost bralca na bralno gradivo s 

povečano miselno aktivnostjo. 

• Prepričanje bralca o pomembnosti branja. 

Prvine zunanje motivacije (Pečjak, 2010: 41): 

• Priznanje dosežek – učenec bere zato, ker ve, da bo dobil dobro oceno, da ga bodo 

učitelji ali starši pohvalili. 

• Tekmovanje z drugimi – bere zato, da je boljši od sošolcev, prijateljev, vrstnikov ... 

• Socialna motivacija – učenec bere, da lahko sodeluje v različnih socialnih aktivnostih 

(pogovorih z vrstniki, prijatelji). 

Pri notranji motivaciji so cilji dolgoročnejši, notranja motivacija vodi k pogostejšemu in 

navadno vseživljenjskemu branju in učenju, hkrati pa pomaga pri večji bralni in posledično 

učni učinkovitosti. 

Preglednica 1: Notranja in zunanja motivacija (Pečjak in Gradišar, 2002: 67) 

NOTRANJA MOTIVACIJA ZUNANJA MOTIVACIJA 

Bralec: Bralec: 

zatopljen v branje izogiba se branju in bere, kar mora 

uporablja bralne učne strategije izogiba se uporabi strategij, jih ne pozna 

je radoveden in ima različne interese ustrežljiv je in prilagodljiv 

si sam postavlja bralne cilje bralne cilje mu postavljajo drugi 

usmerja trud in premaguje ovire glede na išče najkrajšo pot do cilja 
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postavljene cilje 

rad deli bralne izkušnje s sošolci, je samozavesten o prebranem se ne pogovarja rad, je negotov 

nagrada je novo znanje, užitek nagrada je ocena, priznanje v socialnem okolju 

ceni svoje branje o svojem branju nima dobrega mnenja 

ima pozitivna stališča do branja ima manj pozitivna stališča do branja 

branje je zanj vir zadovoljstva, potešitev 

radovednosti in tudi nagrada 

branje je zanj sredstvo za dosego drugih ciljev, 

nagrada je ocena ali priznanje v socialnem okolju 

 

V praksi redko srečamo učence, ki so izključno zunanje ali notranje motivirani; večinoma gre 

za kombinacijo obeh. In čeprav na prvi pogled mogoče deluje zunanja motivacija kot nekaj 

slabega in negativnega, to ni. Seveda bi si želeli, da bi bili vsi učenci (in tudi drugi) notranje 

motivirani, a do te stopnje je nekako treba priti. In pri tem nam lahko še kako pomaga zunanja 

motivacija. Predvsem pri manj uspešnih bralcih je ta še toliko bolj pomembna. Uspešni 

učenci, ki po navadi tudi dobro berejo in bi brali tudi brez nagrad, pravijo, da je užitek še 

večji. Manj uspešen učenec pa se bo ob primerni nagradi (npr. knjižni) trudil še naprej in ko 

bo izboljšal bralno tehniko, morda ne bo več potreboval zunanje motivacije. (Gradišar in 

Pečjak, 2002: 65.) 

Če govorimo o motivaciji, bi na tem mestu želela dodati svojo motivacijsko izkušnjo, kot 

nazoren primer tega, o čemer govorimo v poglavju o motivaciji. Sama v začetku nisem kaj 

prida rada brala, čeprav mi je šla ta veščina dobro od rok. Raje sem imela, da so mi brali ali 

pripovedovali drugi, dokler nam v tretjem razredu učiteljica med likovnim poukom ni začela 

prebirati knjige iz zbirke Pet prijateljev, ki je bila takrat pravi hit. Že kmalu zatem sem si 

sama v knjižnici izposodila to isto knjigo, ker nisem mogla dočakati konca, saj so bile ure 

likovne vzgoje prekratke. Po tem sem, kolikor hitro se je dalo, prebrala celotno zbirko in ko je 

Prijateljev začelo zmanjkovati, sem začela posegati tudi po drugem knjižnem gradivu in 

postala redna obiskovalka šolske (in splošne) knjižnice. 
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4 KNJIŽNA VZGOJA 

Knjižna vzgoja je postopna, starosti primerna vzgoja ob knjigi za knjigo. Otroke postopno 

oblikuje v bralce, uporabnike knjige, tako leposlovne kot tudi neleposlovne (poučne). Kot 

taka je neločljivo povezana predvsem s knjižnično vzgojo, delno pa tudi s književno; kakor 

nam že sama imena povedo, vse besede izhajajo iz korena besede knjiga. 

Predvsem pri otrocih v predbralnem obdobju in še v času začetnega opismenjevanja, torej v 

prvem triletju, ko še niso sposobni samostojno brati, uživati v prebranem ali se iz tega nekaj 

naučiti, je v ospredju predvsem knjižna vzgoja. Takrat imamo največ možnosti in tudi časa, da 

otroka bolj ali manj trajno pridobimo za knjigo (Jamnik, 1994: 12). 

4.1 Smotri knjižne vzgoje 

Tilka Jamnik (prav tam) navaja, zakaj vse je knjižna vzgoja koristna, če ne kar nujno potrebna 

za otrokov kognitivni, socialni in emocionalni razvoj: 

• Ob knjigi otrok razvija in bogati govor, prek govora pa tudi mišljenje in inteligenco, 

zato bo kasneje imel manj težav z opismenjevanjem. 

• Ob knjigi, posebno ob pravljicah, otrok razvija domišljijo, ta pa ga spodbuja k 

različnim oblikam ustvarjalnosti. 

• Knjiga je kot vir informacij z različnih področij: otrok jo bo uporabljal v celotnem 

vzgojno-izobraževalnem procesu in kot enega virov v celotnem življenju nasploh. 

• Knjiga prispeva k temu, da otrok laže obvladuje vsakdanje probleme in situacije, 

hkrati pa je na različnih področjih bolj razgledan, kar je dobra priprava za šolo in 

življenje. 

• Samostojna uporaba knjig z različnih področij dovoljuje bralcu njegovo izbiro snovi, 

njegov tempo, večjo udeležbo pri usvajanju snovi, večjo ustvarjalnost, samostojnost, 

neodvisnost; hkrati pa širi svoje znanje, saj ob iskanju mimogrede najde še veliko 

drugih informacij. 

• Knjiga je tih, intimen medij, ki ga bralec v tako imenovanem osebnem branju 

sprejema po svojih sposobnostih in nagnjenjih. 

• Knjiga podaja sporočila kompleksno, dogaja se večplastno. 
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• Knjiga individualizira in hkrati odpira možnosti za medsebojno komunikacijo. 

• Knjiga je priročna, razmeroma dostopna, lahko jo je povezati z drugimi mediji. 

• Knjigo kot nosilko najrazličnejših sporočil je mogoče nadomestiti z drugimi 

sodobnejšimi mediji, vendar samo v knjigi najdemo literaturo kot umetniško 

sporočilo. 

4.2 Knjižna vzgoja se začne že v predšolskem obdobju 

Predšolsko obdobje je čas, ko se otrok seznanja z vsem, kar obstaja, vse mu je novo in 

privlačno. Prav tako je knjiga, ki jo na začetku doživlja le kot del igre in se še ne zaveda, kaj 

vse mu knjiga ponuja. Dandanes imamo na voljo veliko različnih igralnih knjig, ki so 

primerne za zelo majhne otroke, saj jih lahko mečkajo, žvečijo, grizejo, skratka se na svoj 

način spoznavajo z njo. Kasneje spoznajo, da jim knjiga nudi tudi drugačne užitke, ko si 

ogledujejo ilustracije ali jim odrasli berejo iz njih; dajejo jim močno čustveno in doživljajsko 

ugodje. 

Prav najzgodnejše človekovo obdobje je čas, ki je najpomembnejši za celovit razvoj otroka. 

Otrok se nauči največ o sebi in svetu, ki ga obkroža, uči se socialnega obnašanja, 

komuniciranja in si ustvarja sistem vrednot. To je čas, ko otrok pridobiva prve navade v zvezi 

z uporabo knjige, ki lahko kasneje prerastejo v trajno potrebo po knjigi in knjižnici (Stričević, 

1996, 50). 

V poglavju o jeziku Kurikulum za vrtce (1999: 18) navaja, da je »jezikovna dejavnost v 

predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, vključeno široko polje 

sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in spoznavanje 

nacionalne in svetovne književnosti – lastne in tuje kulture. (...) Zlasti od tretjega leta starosti 

dalje je pomemben tudi razvoj predpisalnih in predbralnih sposobnosti.« 

»Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih 

besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi 

jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic (...) (Kurikulum ..., 

1999: 19).« 
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4.3 Knjiga in otrokov razvoj 

Otrok se že od prvih nekaj tednov naprej zaznavno, gibalno, čustveno, socialno, miselno in 

govorno odziva na številna dogajanja v svojem ožjem ter širšem fizičnem in socialnem 

okolju. Prav zato je pomembno, kakšno je to okolje in kaj vse otroka v njem obkroža: od 

predmetov, igrač, knjig, naravnih materialov, do ljudi. Pomembno je, ali se odrasli odzivamo 

na otrokovo vedenje in komuniciranje, ali znamo otroka poslušati, si vzamemo čas za 

pogovor, mu pripovedujemo zgodbice, pravljice ali pesmice, beremo knjige, gledamo otroške 

oddaje in ob vsem tem seveda uživamo ter se zabavamo skupaj z njim. Otroci so med seboj 

zelo različni, eni zelo pozorno poslušajo in uživajo, ko jim pripovedujemo ali beremo, drugi 

pa so pri tem ves čas nemirni in jim pozornost bega od ene dejavnosti k drugi. Pomembno je, 

da pripovedujemo in beremo enim in drugim (Marjanovič Umek et al., 2003: 53). 

Skupno gledanje slikanic, pripovedovanje in branje zgodb hitro povežemo z razvojem 

otrokovega govora ter z njim nerazdružljivo prepletenim razvojem mišljenja. Pa vendarle to 

nista edini področji otrokovega razvoja, ki ju navedene dejavnosti spodbujajo. S skupnim 

branjem otroku skozi socialno interakcijo posredujemo tudi psihološka orodja, ki jih bo 

kasneje uporabljal sam, da bo z njimi obvladoval svoje vedenje. Družbenih oblik vedenja, kot 

so na primer raba določenih predmetov, socialno sprejemljivo vedenje, uravnavanje čustev ter 

moralno presojanje, se otrok najprej nauči v socialnem kontekstu s pomočjo starejših otrok in 

odraslih, kasneje pa jih uporabi sam. Ta znanja mu lahko na zanj ustrezen način posredujemo 

tudi s pripovedovanjem in branjem zgodb, pravljic ter pripovedk. 

Branje literarnega besedila je branje za dušo. Karkoli nam kvalitetna literarna dela nudijo, je 

namenjeno enkratnemu doživljanju, je prikaz razpoloženja, zato v takih besedilih ni preobilja 

besed. Otrok naj sam najde ključ za razumevanje. V literarnem delu ne gre za informacijo, 

temveč za estetski užitek – čim več opaziti in se posvetiti čim več podrobnostim. Otrok 

posluša pravljico, ker je to vir njegovega užitka. Čim večkrat posluša (bere), tem bolj je 

sposoben videti, kaj je v besedilu lepega (Kristan, 1997: 109). 

Razvojna obdobja določajo miselno sposobnost otroka, zato je potrebno, da se mu 

prilagodimo, mu beremo pravljice, ki ustrezajo njegovi razvojni stopnji. V prvem obdobju 

otrok samo sprejema informacije. Naslednji miselni proces mu omogoča, da prilagaja svoje 
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informacije tako, da lahko vključi nove. O znanju pa lahko govorimo, ko otrok vse 

informacije, ki jih ima že od prej, in tiste, ki jih pridobiva, organizacijsko združi. Če novega 

podatka, znanja ne more pripeti na staro znanje, se le-ta izgubi (prav tam). 

Pomembno je, da otrok dobi v roke različne vrste knjig v različnih obdobjih; ni pa vseeno, 

kakšne knjige in kdaj. Izbira knjig mora biti premišljena in v skladu z otrokovo razvojno 

stopnjo, saj se otrok – bralec iz obdobja v obdobje spreminja, hkrati pa se spreminjajo tudi 

njegove potrebe in interesi. M. Kordigel Aberšek (2008) loči štiri obdobja (oziroma pet) 

bralnega razvoja, ki sovpadajo s stopnjami kognitivnega razvoja po Piagetu: 

1. Senzomotorno obdobje in obdobje praktične inteligence (po Piagetu senzomotorična 

ali zaznavnogibalna faza) traja približno do tretjega leta; to je čas, ko otrok šele vstopa 

v postopke usvajanja jezika. Otrokovo znanje jezika je zelo omejeno, recepcijskih 

zmožnosti pa se začenja učiti preko gibalne poezije in se odziva na ritmično 

oblikovana besedila. V začetku doživlja ugodje skozi estetske užitke, npr. ob 

uspavanki, kar vpliva na kasnejšo dojemljivost za estetiko, skozi igro pa lahko uživa 

ob igralnih knjigah in kartonskih zgibankah. Kasneje, ko že začenja razvijati sistem 

vzorcev obnašanja, mu že lahko ponudimo slikanico (tako leposlovno kot tudi 

informativno) z malo besedila. Knjige si najraje ogleduje, sposoben pa je že krajših in 

hitrih opisov, ki postopoma prehajajo k delnemu obnavljanju zgodbe po poslušanju in 

gledanju, pri tem pa je zelo pomemben posrednik. 

2. Obdobje intuitivne inteligence – pravljična doba (predoperativna faza) traja do 

približno osmega leta. Že samo ime pove, da so v središču otrokovega branja/ 

poslušanja pravljice, seveda pa ima rad tudi poezijo, basni, pripovedke, saj otrok že 

razume tudi vsebino literature. V tem obdobju je zelo pomemben razvoj mišljenja, 

otrok se že dobro zaveda meje med seboj in drugimi, čeprav je njegovo mišljenje še 

vedno zelo egocentrično. Tudi v tem obdobju se še ohranja povezava estetskega in 

fizičnega udobja, pri čemer je še vedno pomemben posrednik. Otrok rad bere klasične 

pravljice, saj verjame v pravljični svet in čudeže, ki naj bi ga obvarovali pred vsem 

hudim. Začenja se diferenciacija branja – otrok že začenja brati poučno literaturo. 

3. Obdobje konkretnih operacij – Robinzonska doba traja do dvanajstega leta. Otrok v 

pravljice v klasičnem pomenu ne verjame več, že loči realno od domišljijskega, še 
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vedno pa verjame v fantastične elemente, zato otrok v tem obdobju množično posega 

po sodobni, fantastični in pustolovski pravljici ter tudi poljudnoznanstveni literaturi. 

4. Obdobje abstraktne inteligence (faza formalnih operacij) se prekriva s psihosocialnim 

in spolnim dozorevanjem otrok, ko se začenjata iskanje identitete ter kategorično 

zavračanje avtoritete, kar botruje nekritičnemu poistovetenju bralca z junakom. Bralec 

posega predvsem po stripih za odrasle, pustolovskih romanih, mladinski literaturi, na 

koncu obdobja pa ga začne zanimati literatura za odrasle. 

T. Jamnik (1994) razlaga, da so v drugem, pravljičnem obdobju (od 3. do 8. leta), ki nas 

predvsem zanima, otroku najpomembnejše pravljice, ki jih najraje posluša. Pravljice in druga 

domišljijsko oblikovana otroška literatura vseh vrst ustrezajo otrokovemu dojemanju samega 

sebe in sveta. Vsakdanji realni svet se namreč pridruži nevsakdanjemu, čudežnemu, oba pa 

tvorita tipično otroški pogled na svet. Junaki, situacije in predvsem čudeži v pravljicah otroka 

na svojevrsten način hkrati tudi pripravljajo na svet in življenje, ki v resnici še zdaleč nista 

»pravljična«. 

V tem času je še vedno pomembno, da otroku pravljice pripovedujejo njegovi najbližji, tako 

se estetski dražljaj povezuje z zadovoljevanjem otrokove potrebe po varnosti in pripadnosti, 

živo posredovanje pa poleg tega spodbuja otrokovo literarno-estetsko dojemljivost. 

Razumevanje pravljice je odvisno od delne deindividualizacije otrokovega mišljenja in 

čustvovanja. Ta proces doseže primerno stopnjo približno v četrtem ali petem letu; hkrati se 

začne otrok zanimati za realni svet, zato mu ponudimo primerno poučno literaturo. 

Okoli sedmega leta se zelo spremeni način otrokovega mišljenja, saj že loči med realnim in 

irealnim svetom, spreminjajo se njegovi moralni občutki ter postaja socialno bitje. Na tej 

stopnji ne more več verjeti v klasične pravljice; vedno bolj zanimive mu postajajo 

pustolovske pravljice (Pika Nogavička, Matilda ...) z glavnimi junaki, s katerimi se lahko 

poistoveti, ker jim želi biti podoben. Nanj začenja vplivati tudi lepota literature. 

Ker ga začenjajo zanimati bolj realistične teme, začenja brati tudi poučno literaturo s področja 

narave in družbe ter drugih področij, ki ga zanimajo. 
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4.4 Kako vzgajati otroka za knjigo v predbralnem obdobju 

Čeprav večino časa govorimo o pravljicah, to ni edina zvrst oz. vsebina, ki jo otroku 

posredujemo preko knjig. Ponuditi mu moramo tako leposlovne kot tudi poučne knjige, v 

katerih poiščemo odgovore na vprašanja, ki ga zanimajo. V ustreznih priročnikih poiščemo 

ideje za ročne spretnosti, šport, izlete, kuhanje; z našo pomočjo lahko tudi že išče po slovarjih, 

enciklopedijah, imenikih ... Uporabo poučne literature lahko podkrepimo z avdiovizualnim 

gradivom, revijami, slikami in igračami (Jamnik, 1994). 

Če želimo, da bo knjižna vzgoja uspešna, moramo poskrbeti, da bodo otroci v kontaktu s 

knjigo na najrazličnejše načine. Vsaka igralnica ali razred bi morala imeti svoj (večji ali 

manjši) knjižni kotiček, kamor se lahko otroci zatečejo, berejo, si ogledujejo ali se le igrajo s 

knjigami, ki naj bodo različne in naj se menjujejo glede na potrebe otrok in učnega procesa. 

Nujen je tudi obisk knjižnice – šolske in splošne – pri čemer naj se vzgojitelji in učitelji 

predhodno povežejo s knjižničarji ter obisk skupaj načrtujejo. 

Okoli tretjega leta lahko otroci začnejo obiskovati ure pravljic, kjer ob poslušanju doživljajo 

estetskost pravljic. 

K spodbujanju za knjigo pripomore tudi vsem že dobro znana Bralna značka, ki pa se ukvarja 

predvsem z leposlovjem, zato naj na tem mestu opozorim, da je tudi pri drugih krožkih in 

dejavnostih, kamor so vključeni otroci, nujna uporaba poučnih knjig, da bi se otroci čim 

pogosteje srečevali z njimi. 
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5 KNJIŽEVNA VZGOJA 

Književna vzgoja se primarno izvaja znotraj pouka slovenščine, pri katerem se učenci 

srečujejo z »umetnostnimi/književnimi besedili ter tudi ob njih poleg sporazumevalne 

zmožnosti razvijajo doživljajsko, domišljijskoustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno 

zmožnost. Z zaznavanjem kulturnih, etičnih, duhovnih in drugih razsežnosti, ki jih premore 

besedna umetnost, kot eden najuniverzalnejših civilizacijskih dosežkov, ki je za obstoj 

slovenstva še posebej pomemben, se utrjujejo kulturna, domovinska in državljanska vzgoja 

ter medkulturna  in širša socialna zmožnost«. (Učni načrt, 2011: 4.) 

Kot je zapisano v učnem načrtu za slovenščino (2011: 6), splošni cilji predvidevajo, da učenci 

razmišljujoče in kritično sprejemajo književna besedila domačih in tujih avtorjev. Branje 

doživljajo kot prijetno doživetje, užitek in intelektualni odziv. Stopajo v dialog s književnim 

besedilom in v dialog o književnem besedilu. Branje jim daje priložnost za oblikovanje 

osebne in narodne identitete, širjenje obzorja ter spoznavanje svoje kulture in kulture drugih. 

S poznavanjem druge kulture in vrednot gradijo strpen odnos do drugih in drugačnih. Tako 

gradijo svojo socialno, kulturno in medkulturno zmožnost. 

Že iz tega je razvidno, kako široko je polje književne vzgoje in branja književnosti, saj nam 

omogoča tako užitek kot tudi širjenje naših intelektualnih in socialnih znanj. 

Književna vzgoja oz. književni pouk je v učnem načrtu, tako kot delo z neumetnostnimi 

besedili, zasnovan na štirih dejavnostih: poslušanju, branju, pisanju in govorjenju in se z leti 

šolanja vedno bolj osredinja na samostojno branje. Branje kot možnost stika oziroma 

spoznavanja izkustvenih vzorcev kulture, možnost za osebno dozorevanje, estetsko uživanje 

in preseganje spoznavnih omejitev stvarnosti, je v celotni osnovni šoli temeljna dejavnost. 

Bistveno pa je, da se užitek poslušanja književnosti ohranja tudi kasneje, da bi se ohranjala 

vez s primarnim fizično-estetskim doživetjem v zgodnjem otroštvu. (Saksida, 2008: 21.) 

Književna vzgoja pa se ne začne šele z vstopom v šolo ali z začetkom branja otroka in ne 

obsega samo pouka književnosti. Otroci se s knjigo, nekateri prej, drugi kasneje, srečajo že 

doma, ko jim starši ali bližnji prebirajo pravljice, ali v vrtcu, ko to vlogo prevzamejo 

vzgojiteljice, nekateri obiskujejo ure pravljic, ki jih organizirajo splošne knjižnice ... Vse to je 

književna (in hkrati tudi knjižna in knjižnična) vzgoja. Na tem mestu se bomo osredinili 
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predvsem na književno vzgojo pri pouku slovenščine in ostalih šolskih in obšolskih 

dejavnostih. Ko govorimo o književnosti v osnovni šoli, in še posebej v prvi triadi, govorimo 

o mladinski književnosti kot delu književnosti nasploh. 

5.1 Cilji pouka mladinske književnosti 

Didaktika mladinske književnosti opredeljuje tri vrste ciljev: 

• izobraževalne cilje (pridobivanje literarnoteoretičnega znanja), 

• funkcionalne/procesne cilje (pridobivanje bralne zmožnosti), 

• vzgojne cilje (pridobivanje pozitivnega razmerja do branja literarnih besedil), 

ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo, kar pomeni, da pridobivanje  literarnega znanja 

(izobraževalni cilj) do neke mere prispeva k večanju recepcijske zmožnosti (funkcionalni 

cilj), to pa povečuje možnost, da bodo učenci tudi potem, ko ne bodo več izpostavljeni prisili 

šolskega sistema, literaturo še brali (vzgojni cilj) – zato, ker bo branje postalo ena izmed 

njihovih (temeljnih) potreb (Kordigel, 2008). 

5.1.1 Izobraževalni cilji 

Znotraj teh ciljev so definirane tri skupine znanj: 

• prepoznavanje komunikacijske situacije pri recepciji književnosti, 

• literarnozgodovinsko znanje (spoznavanje kanonske mladinske književnosti), 

• literarnoteoretično znanje (prepoznavanje formalnih značilnosti književnih vrst). 

(Kordigel, 2008). 

V literarnoestetski govorni situaciji (za razliko od pragmatične) gre izključno za rabo jezika, 

npr. pripovedovanje zgodb, ki naj naslovnika popeljejo v svet domišljije. Namen 

pripovedovanja pravljic in recitiranja pesmi je torej posredovanje užitka. Pri recepciji 

književnosti je neposredni sporočevalec – avtor besedila (govorec v komunikacijski situaciji) 

redko prisoten. Navadno je prenosnik nekdo drug – v šoli učiteljica, ki pripoveduje, ali recitira 

pravljice in pesmi, ki jih je kot svoje sporočilo oblikoval nekdo drug – pisatelji oz. pesnik 

(prav tam). 
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Učenci naj bi spoznavali temeljna (kanonska) besedila slovenske in svetovne mladinske 

književnosti, ki so jih brali že naši dedki in babice. Otroci naj bi namreč že v otroštvu spoznali 

ključna dela mladinske književnosti. To so tista dela, ki jih otroci, ki jim starši berejo 

književnost, ob vstopu v šolo večinoma poznajo, v šoli pa naj bi jih spoznali tudi tisti drugi, ki 

nimajo te sreče (prav tam). 

Literarnoteoretično znanje se pri komunikacijskem pouku književnosti uvaja predvsem 

postopno in posredno, tako da učenec vsakič, ko sliši nekaj novega, to umesti v svojo 

dotedanjo miselno shemo. 

5.1.2 Funkcionalni cilji 

So, na kratko povedano, pridobivanje bralnih zmožnosti. M. Kordigel Aberšek (prav tam) 

opredelitev malo razširi; gre torej za razvijanje recepcijske sposobnosti, ki je sposobnost: 

• ustvarjalne komunikacije s književnim besedilom, 

• zaznavanja, razumevanja in vrednotenja književne umetnine, 

• preseči svoj lastni izkušenjski svet in dovoliti, da ti književno delo pove nekaj novega 

iz drugačne perspektive. 

5.1.3 Vzgojni cilji 

Vse, kar počnemo pri književni vzgoji, je usmerjeno k najvišjemu cilju šolskega ukvarjanja z 

literaturo: tistemu vzgojnemu cilju, ki bo kot vedenjski model spremljal otroka na njegovi poti 

v dobo odraslosti. Gre za to, da bo človek rad bral, da bo cenil literaturo (ki je tega vredna), da 

mu bo branje vir estetskega in vsestranskega užitka ter ugodja (prav tam). 

Zato je treba izbrati model, ki za otroke ne bo moreč in ki ne bo uporabljal metod prisile, 

nezadostnih ocen in podobnih negativnih prijemov, ki bi utegnili otroka od tega odvrniti. 

Na tem mestu igra ključno vlogo dolgoročna motivacija za branje literature, ki se lahko 

vključuje na različne načine. Od bralnih klubov, ogledov filma ali gledališke predstave, 

postavljene po knjižni predlogi, pa do razrednih bralnih seznamov ... Ne smemo tudi 

zanemariti potrebe po branju trivialne literature, saj gre za legitimno bralno potrebo, ki je 
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izraz enega od človekovih razpoloženj. In ne smemo pozabiti – če bo nekdo bral trivialno 

literaturo, bo morda nekoč posegel tudi po čem manj trivialnem; tisti, ki ne bo bral ničesar, 

tudi nikoli ne bo posegel po ničemer drugem. 

5.2 Tradicionalni in komunikacijski pouk književnosti 

Čeprav je že kar nekaj časa preteklo od kurikularne prenove, še vedno nisem prepričana, ali se 

vsi zavedamo spremenjene vloge in novih načel, ciljev in metod, ki veljajo pri poučevanju 

pouka književnosti po komunikacijskem modelu. V preglednici so prikazane razlike med 

starim in novim modelom. 

Preglednica 2: Tradicionalni in komunikacijski pouk (Saksida, 2008: 30) 

TRADICIONALNI POUK KOMUNIKACIJSKI POUK 

Izbor besedil:  

Zasnovan na podlagi literarne vede: doba, 

osrednja imena, življenjepis, delo, slogovne 

oznake ipd. 

Izhaja iz predstavnega sveta mladih in prvin, ki 

omogočajo doživetje književnosti oziroma 

subjektivno »gradnjo besedila«. 

Seznam v učnem načrtu je dokončen. Besedila v učnem načrtu so le predlogi. 

Množica avtorjev in del, želja po čim večji 

obveščenosti bralcev. 

»Manj je več«: izbrano delo se obravnava 

poglobljeno in s posluhom za odzive, mnenja, 

interese učencev ter njihovo poustvarjalnost. 

Vloga učenca:  

Sprejema podatke o književnosti, ki jih preko 

učnega načrta »narekuje« literarna veda. 

Soustvarja besedilno stvarnost, preko »igre« 

vstopa v dialog z besedilom, ob tem spoznava 

prvine, iz katerih je sestavljeno besedilo, ter 

različne kontekste. 

Vloga učitelja:  

Prenaša vednost in prilagaja znanstvene 

interpretacije za šolsko rabo. 

Usmerja dejavnosti, spodbuja pogovor, opozarja 

na prezrte sestavine besedila in sodeluje v procesu 

tvorjenja pomena z lastnim razumevanjem; kot 

bralec daje zgled mladim bralcem. 
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Saksida (2008: 30) navaja, da književnost ni le sklop besedil, o katerih se je mogoče 

marsičesa naučiti, ampak je v tem tipu pouka opredeljena kot rezultat »srečanja« oziroma 

interakcije med besedilom in bralcem: književnost obstaja, če obstaja njen bralec. Šele bralec 

iz natisnjenih črk dokončno ustvari literarno besedilo; branje je torej srečanje med besedilom 

in bralcem v določenem času in na določenem kraju. Predstave, ki tvorijo fiktivno besedilno 

stvarnost, so torej bralčeve tvorbe, odvisne od bralčevega predstavnega sveta, ki je rezultat 

njegove medbesedilne in zunajliterarne izkušenosti oziroma posledica socialnih, edukacijskih 

in kulturnih vzorcev. Književno besedilo, opredeljeno kot srečanje med bralcem in besedilom, 

tako ni zgolj avtorjevo videnje sveta niti ni zgolj avtonomno, od besedila neodvisno bralčevo 

literarno doživetje. 

Bralec je v tradicionalnem pouku soočen z množico literarnovednih podatkov in opredelitev 

ter – kar je še bolj sporno – s tujimi razumevanji književnega dela. Pred bralca je torej 

postavljen privid prvotnega obstoja besedila, kar pa ni nič drugega kot možnost drugotnega 

obstoja. V skladu s tem izhodiščem naj bi bralec pasivno sprejemal tuje branje in tuje besedilo 

v drugotnem obstoju: besedilo, ki ga narekuje literarna veda in iz nje izpeljana šolska 

interpretacija. To pa privede do učenja (in preverjanja) vsebinskih povzetkov besedil ter 

slogovnih in formalnih definicij brez povezave z bralčevim lastnim branjem. Učenec je tisti, 

ki ničesar ne ve in ne more besedila samostojno komentirati. Pouk se zato spreminja v 

učenčevo zavestno odpoved ustvarjalnemu branju in komentiranju besedila. (Prav tam: 31.) 

Sogovorniki mladih bralcev v šolski interpretaciji (učitelji, pisci učnih načrtov, učbenikov) 

naj bi torej upoštevali načela sodobnega izhodišča pouka (prav tam): 

• Besedilo je za bralca relevantno le, če s kako prvino (temo, problemom, junakom) 

nagovarja mladega bralca. 

• Teoretično znanje o književnosti samo po sebi še ne pomeni razvite bralne zmožnosti. 

• Kanonska besedila je mogoče opredeljevati z različnih izhodišč, zato predvsem 

sodobne književnosti ni mogoče »prevesti« v sezname, saj bi bili ti predolgi, pouk pa 

za učence nepregleden, nezanimiv in neprepričljiv. 

• Selekcija del ni znamenje neznanja, ampak subjektivnega izbora in ponudbe, ki jo 

učenci dopolnjujejo. Učitelj ni več tisti, ki »ve vse« o književnosti, kar glede na 

književno produkcijo tudi ni več mogoče. 
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• Izhodiščna točka pouka so učenčevi subjektivni odzivi na besedilo, njegovo specifično 

doživljanje in razumevanje prvin besedila, pri čemer ima učenec pravico do »napake«. 

• Bralec vstopa v besedilo kot sogovornik, zato lahko tudi komentira, kritizira ali 

zavrne; če je le mogoče, z utemeljitvijo. 

• Bralčevo razumevanje besedila se med branjem in v dialogu z drugimi bralci razvija in 

dopolnjuje. 

Učitelj naj bi učencu pomagal k zaznavanju čim več sestavin in njihovih medsebojnih 

povezav in k spoznavanju celovitejšega doživetja literarnega besedila. Pri tem se mora 

predvsem izogibati avtoritarnemu kritiškemu mnenju, ki povzročijo, da bralec lastnemu 

doživetju ne zaupa, ter pretiranemu razlaganju in razčlenjevanju besedila brez učenčevega 

odziva in pripravljenosti za tako analizo (prav tam: 32). 

Čeprav bi si vsi želeli, da bi otroci radi, z veseljem in čim več brali, torej predvsem tisto, kar 

jih zanima, ne smemo pozabiti, da so cilji književnega pouka (sem spada tudi domače branje!) 

zastavljeni širše, zato ne moremo dovoliti, da učenci sami določajo, kaj bodo brali, saj interes 

ne more biti edino merilo izbire leposlovja za šolsko interpretacijo; temu je namenjeno 

prostočasno branje, ki je individualno branje (Saksida, 2010: 19). Temeljni smisel pouka 

književnosti ni v ugajanju otrokovim književnim interesom, pač pa je postavljen v širši 

kontekst vzgoje v šoli, ki poskuša vzpostaviti samostojnega posameznika in zato ne more 

pristajati na popuščanje otrokovi zahtevi po ugodju (prav tam). 

Znotraj vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki se jih trudi doseči šola, ne moremo pričakovati, da 

bodo učenci izključno notranje motivirani za branje, hkrati pa je nepomembno razlikovanje 

med notranjo in zunanjo motivacijo, saj morajo biti cilji doseženi tako ali drugače. »Ta vrsta 

branja ni isto kot branje, ki ni omejeno oz. določeno s cilji pouka – ni torej le motivacija za 

otroško domišljijsko ustvarjalnost, in ni branje, ki naj s primerno izbiro besedil razvija 

notranjo motivacijo nebralcev ali manj zmožnih bralcev« (Saksida, 2011: 55). 

Bralec s šolskim branjem razvija zmožnost razumevanja in vrednotenja besedila ter 

razpravljanja o njem, hkrati pa je to tudi priložnost za utemeljevanje lastnega mnenja na 

podlagi odziva na besedilo in književnega znanja ter ponuja možnost za primerjanje besedil in 

kritično pisanje o njih (Saksida, 2011: 54). Gre torej za kompleksnejše doživetje, ki ga ponuja 
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interakcija med mladim bralcem in učiteljem, pri čemer mora učitelj poskrbeti, da je branje 

sistematično organizirano, poglobljeno in večkratno, s čimer preko ustrezne motivacije 

učencem širi obstoječe obzorje pričakovanj do literature (prav tam: 55). Zato ne moremo 

uravnavati izbire po že obstoječem bralčevem obzorju pričakovanj, saj to ne uresničuje bistva 

pouka, ki je v spoznavanju novega in neznanega (Krakar Vogel, 2004: 62, povzeto po 

Saksida, 2011: 55). V učnem načrtu (2011: 14) je že za prvo triletje predvideno, da učenci 

»ugotavljajo razlike v doživljanju in razumevanju istega besedila in različnosti na ravni 

opažanja sestavin besedila; ob ponovnem branju/poslušanju zaznavajo sprva 

prezrte/preslišane sestavine; poglabljajo prvotno doživetje in razumevanje ter izražajo mnenje 

o besedilu« – gre torej za veliko več kot le preprosto (prostočasno, individualno) branje 

nekega besedila. 

5.3 Branje književnih besedil v primežu moderne tehnologije 

Branje umetnostnih besedil se smatra za posebno obliko branja, ki terja tudi posebno usvojeno 

bralno zmožnost za leposlovje, o čemer smo že govorili. Zmanjšan obseg književnega branja 

se razlaga z dejstvi, da so branje za prosto-časovno zabavo, širjenje poznavanja izkušenj 

drugih ljudi in drugačnih kultur, možnosti vpogleda v pretekle oblike človekovega doživljanja 

in fantazijske ter alternativne prihodnje oblike v neobstoječih okoliščinah utopije prevzeli 

elektronski mediji in vizualno podprta pripoved filma, ki z razširjenostjo televizije sega 

domala v vse domove. Tekmovanje z laže dostopno pripovedjo teh medijev izgublja tudi 

tradicionalna književna tvornost, ki je kljub vedno večji količini novih naslovov in antoloških 

zbirk v razvitem svetu deležna vse manj kritiške in/ali drugačne družbene pozornosti. Za 

široko zaznano in obžalovano »marginalizacijo« književnosti strokovnjaki krivijo številne 

dejavnike, od splošne življenjske hitrosti današnjega časa, ki ne dopušča razkošne potrate uric 

za leposlovno branje, in elektronskih medijev, ki zasedajo čas potencialnih bralcev, do 

nekaterih pristopov k pouku književnosti, ki leposlovno branje odtujujejo z zapletenimi 

oblikovnimi obravnavami, ki so v nasprotju z naravnimi procesi branja, namesto da bi učence 

s pozitivno izkušnjo in podporo motivirali za branje umetnostnih besedil. (Pečjak, Grosman in 

Ivšek, 2006.) 

V takih okoliščinah se učitelji književnosti srečujejo in soočajo z učenci in dijaki, ki neradi 

berejo leposlovje, ki se branju izogibajo z iskanjem lažjih rešitev nalog ob domačem branju na 
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medmrežju (velja predvsem za starejše), ki se zaradi branja pritožujejo, da jih šola posiljuje s 

preživelimi umetnostnimi besedili in vsebinami književnega pouka. Ker je tako doživet pouk 

književnosti in leposlovnega branja za učence neprepričljiv in posledično neučinkovit – o tem 

nas žal prepričuje vedno večje število nebralcev in nizka funkcionalna pismenost na 

Slovenskem – se je potrebno spraševati o možnostih drugačnih in bolj prepričljivih oblik 

pouka, o njegovem osmišljanju z obravnavo pozitivnih funkcij leposlovnega branja v 

današnjem času množične ponudbe zabave in vizualno podprte pripovedi v elektronskih 

medijih ter o takih oblikah in pristopih pouka bralne zmožnosti za leposlovje, ki bi učence 

motivirale za zanimanje za književnost in za vseživljenjsko branje (prav tam). 

Vizualne pripovedi (risanke, filmi) z uporabo drugih in laže dostopnih znakovnih sistemov, 

kot so vizualne upodobitve oseb in dogajalnega okolja, sugestivna uporaba barv, glasbe in 

šumov, pogosto postavljajo pomen besednega sporočanja v podrejen (pogosto že kar 

drugoten) položaj. Z omejevanjem in poenostavljanjem uporabljenega jezika v imenu lažje in 

širše dostopnosti zato tudi ne spodbujajo gledalčeve jezikovne interakcije, marveč pogosto 

ostajajo na ravni pasivnega sprejemanja brez spodbujanja izražanja gledalčevih doživetij. 

Mladi brez težav razbirajo vizualno pripoved, vendar pogosto ne znajo povedati, zakaj je neka 

oseba ali žival slaba ali dobra, zakaj se je spremenilo razpoloženje in katere sestavine vizualne 

pripovedi bi lahko ponudile odgovore na zastavljena vprašanja. Največkrat niti ne razmišljajo 

o takih vprašanjih, saj morajo slediti ritmu prikazovanja pripovedi in se ne morejo ustaviti in 

zamisliti, če česa ne razumejo. Hitro zaporedje risank otroku tudi ne omogoča časa za 

premislek o pravkar gledanemu in videnemu oz. za vsa možna vprašanja, ki se bralcu 

pojavijo, ko prebere besedilo. Mladi, ki porabijo veliko časa za gledanje risank in filmov, 

pogosto sploh ne razvijejo jezikovnih zmožnosti do tiste stopnje, ki je potrebna za samostojno 

branje umetnostnih besedil, pa tudi ne za razumevanje drugačnih daljših opisov in besedil. 

Ker nam ravno umetnostna besedila najbolj nazorno razkrivajo pripovedne možnosti 

opisovanja človekovih doživetij in globljega razumevanja človekovih potencialov in razmerij, 

to pomeni tudi, da ne razvijajo jezikovne zmožnosti pripovednega spoznavanja in vedenja. S 

tako omejeno jezikovno izkušnjo imajo pogosto težave z vzpostavljanjem in vzdrževanjem 

medosebnih odnosov (prav tam). 

Obstoja in privlačnosti novih medijev ne moremo zanikati ali jih celo ignorirati. Lahko pa o 

njihovih vplivih osveščamo starše, dajemo otroku dober zgled in občasno za motivacijo celo 
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uporabimo kakšnega pri pouku. Za domače branje npr. preberejo knjigo in pogledajo film ali 

risanko, posneto po isti knjižni predlogi, v šoli pa se z učenci o tem pogovorimo. 

Za učence je najbolj zanimiv pogovor o umetnostnem besedilu, ki izhaja iz njihovih lastnih 

doživetij. Tak pogovor učencem ne omogoča samo neposrednih spoznanj o procesih branja, ki 

so pomembna za razvoj njihove leposlovne bralne zmožnosti, ampak jim z učiteljevo 

spodbudo k sodelovanju v pogovoru ves čas sporoča, da je njihovo lastno branje in 

razumevanje besedila pomembno za šolsko obravnavo in zanimivo za učitelja, ter jih tako 

najbolj učinkovito motivira za dejavno razmišljanje o prebranem umetnostnem besedilu in o 

lastnem razumevanju. Tak razmislek pa samodejno prispeva h kritičnemu branju in 

samokritičnosti, ki pri učencih vodi do lastnega zanimanja in razmišljanja. Učenci, ki bodo 

sodelovali pri tako organiziranem pogovoru o umetnostnih besedilih, bodo razvili leposlovno 

bralno zmožnost in pozitiven odnos do književnosti (prav tam).  
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6 KNJIŽNIČNA VZGOJA 

Cilji knjižne in književne vzgoje se v šolah uresničujejo pri pouku slovenščine, z oblikami 

dolgoročne motivacije za branje, od katerih je najbolj razširjena Bralna značka, ter v knjižnici. 

Največ znanja in spodbud za branje dobi učenec, ki poleg pouk, kjer razvija bralne 

sposobnosti, redno obiskuje tudi knjižnico, si izposoja gradivo ter usvaja knjižnično 

informacijsko znanje (KIZ). Takšen učenec ima največ možnosti, da bo funkcionalno pismen 

in da bo užival v branju književnih del (Jamnik, 2002). 

Uresničevanje omenjenih ciljev je še vedno premalo povezano s knjižnico. Vloge »knjižnice« 

ne more izvajati le šolska knjižnica, ampak knjižnico predstavljata šele šolska in splošna 

knjižnica skupaj. Če namreč cilji knjižne in književne vzgoje niso povezani z uporabo splošne 

knjižnice, jim ostaja nedostopna ogromna količina knjižnega (in drugega knjižničnega) 

gradiva. Pouk slovenščine in Bralna značka morata razviti bralne potrebe osnovnošolcev v 

tolikšni meri, da prerastejo šolsko knjižnico in pridejo v splošno. Te ponujajo tudi več 

možnosti in spodbud za branje. Poleg tega jih bodo obiskovali tudi še potem, ko šolskih ne 

bodo več (prav tam). Mi se bomo osredotočili predvsem na delo šolske knjižnice, ki deluje v 

okviru šole in podpira vzgojno-izobraževalni proces znotraj nje. 

6.1 O šolski knjižnici in šolskem knjižničarju 

Šolska knjižnica ponuja podporo celotnemu vzgojno-izobraževalnemu procesu; namenjena je 

učencem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem šole. Kot pravi Idejni načrt (2001), se s 

svojim gradivom in programom dela enakovredno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces 

šole. Prilagajajo se izobraževalnemu sistemu in programu izobraževalne ustanove, znotraj 

katere delujejo, zato obstajajo različni modeli in stopnje njihovega organiziranja in delovanja. 

To različnost vseeno povezujejo ista izhodišča knjižničarske in na drugi strani pedagoške 

stroke. 

Kakor navaja predlog standardov za šolske knjižnice (2001), cilji šolske knjižnice podpirajo 

šolske cilje, ki jih morajo zaposleni v šolski knjižnici poznati, da lahko sodelujejo in delujejo 

v povezavi s strokovnimi aktivi pri izobraževanju učenca in spodbujanju samostojnega 
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učenja. Integriranost šolske knjižnice v življenje in delo šole, da lahko svoje naloge opravlja v 

skladu s potrebami in za potrebe vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, pomeni: 

• zadovoljevanje informacijskih in kulturnih potreb učencev in delavcev šole; 

• vključevanje v učni načrt šole z ustreznim izborom knjižničnega gradiva in s 

programom dela; 

• nudenje različnih možnosti za motiviranje učencev pri branju, učenju in tudi pri 

izvenšolskih dejavnostih; 

• povezovanje v knjižnični informacijski sistem z enotno strokovno obdelavo 

knjižničnega gradiva, z razvijanjem medknjižnične izposoje in s pretokom informacij; 

• vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika knjižnice, ki bo knjižnice in njihovo 

gradivo uporabljal trajno. 

Zaradi raznovrstnosti dela šolskega knjižničarja lahko vidimo, da njegovo delo obsega 

različna področja delovanja: 

• Interno bibliotekarsko strokovno delo: nabava, katalogizacija in inventarizacija. 

• Bibliopedagoško delo, ki obsega individualno delo ob izposoji. Gre za individualno 

svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva ter 

bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami učencev, ki obsega pripravo 

bibliopedagoške ure v šolski knjižnici in njeno izvedbo. 

• Strokovno sodelovanje z delavci šole, predvsem pri pripravi in načrtovanju 

bibliopedagoških ur z oddelki in skupinami učencev od 1. do 9. Razreda. 

• Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje v šoli in drugih institucijah. 

6.2 Šolska knjižnica v sodobni osnovni šoli 

Kurikularna prenova osnovne šole je prinesla velike spremembe na mnogih področjih, 

najpomembnejša pa je zagotovo vsebinska prenova, ki prinaša drugačne pristope 

posredovanja znanj, drugačna znanja, predvsem pa šola ne predstavlja več edinega vira 

znanja. Poleg tega se poudarja čim večje povezovanje različnih znanj, ki naj bi se 

uresničevalo preko medpredmetnega povezovanja. Uporablja naj se čim več različnih učnih 
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oblik in metod dela; aktivnost učencev naj bo čim večja, učiteljeva vloga pa predvsem 

usmerjevalna (Steinbuch, 2002: 10). 

Znotraj novih okvirov vzgojno-izobraževalnega sistema se je znašla tudi šolska knjižnica, ki 

je s tem dobila nove naloge. Prva novost je poučevanje KIZ, ki naj bi se izvajal z 

medpredmetnim povezovanjem in v sodelovanju z učiteljem izbranega predmeta ali 

razrednim učiteljem. Druga novost je predmet informacijsko opismenjevanje, ki ga lahko 

učenci izberejo v tretjem triletju osnovne šole in ki traja eno leto, samostojno pa ga poučuje 

knjižničar. 

Knjižnica je dobila velik pomen pri informacijskem opismenjevanju in pripravi učencev za 

vseživljenjsko in samostojno učenje, zato je zelo pomembno, da je knjižnica tudi ustrezno 

opremljena s sodobno informacijsko in učno tehnologijo. 

6.2.1 Tudi knjižnična vzgoja se začne že v predšolskem obdobju 

Večina otrok se, če ne prej, sreča s knjigo v vrtcu. Zaradi spoznanj, kako pomembno je 

zgodnje srečanje s knjigo, so strokovnjaki s tega področja začeli intenzivneje poudarjati 

knjižno vzgojo v vrtcu. 

V poglavju o jeziku Kurikulum za vrtce (1999: 18) navaja, da je »jezikovna dejavnost v 

predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, vključeno široko polje 

sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in spoznavanje 

nacionalne in svetovne književnosti – lastne in tuje kulture. (...) Zlasti od tretjega leta starosti 

dalje je pomemben tudi razvoj predpisalnih in predbralnih sposobnosti.« 

»Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih 

besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi 

jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic (...) (prav tam: 

19).« 

Danes lahko rečemo, da ima že vsak vrtec svoj knjižni kotiček – malo knjižnico, ki otrokom 

omogoča, da so vsakodnevno v stiku z različnimi knjigami, tako leposlovnimi kot tudi 

poučnimi, ki jih lahko samostojno izbirajo in po njih brskajo. 
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Zaželeno je, da se otrok s knjižnico sreča čim prej, to pa je odvisno v prvi vrsti od staršev in 

kasneje vzgojiteljic, deloma pa tudi od splošne knjižnice same, ki pripravlja propagandni 

material in s tem privablja starše in njihove otroke. 

Ni dovolj, da si starši samo izposojajo gradivo za otroke, saj otrok tako spozna samo knjige, 

knjižnice pa ne. Predšolski otrok se šele razvija v bralca in potencialnega uporabnika 

knjižnice in mora šele razviti navado prihajanja v knjižnica in preživljanja prostega časa v 

njej, ključnega pomena pa je, da čim prej sploh spozna obstoj in možnosti, ki mu jih knjižnica 

ponuja ter da se v njej počuti sproščeno in domače. 

Večina splošnih knjižnic pri nas najmlajšim danes že ponuja prostor, ki je namenjen samo 

njim, in kjer se lahko sproščeno igrajo s knjigo ali brez nje. To je še posebej pomembno, saj 

se bo otrok vračal v knjižnico le, če mu bo ponujala udobje in se bo v njej počutil varno. 

Splošne knjižnice pa poleg samega prostora in knjižnega (ter drugega) gradiva ponujajo 

najmlajšim tudi razne organizirane oblike dejavnosti, kot so ure pravljic, igralne ure s knjigo, 

razne delavnice, predstave, obiske umetnikov, razstave ipd., ki se praviloma izvajajo v 

popoldanskem času, tako da imajo vsi otroci možnost udeležbe. Še posebej je to pomembno 

za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in zato nimajo možnosti, da bi se srečali s knjižnico preko 

vrtca. Od knjižnice je odvisno, kako uspešno bodo svoje uporabnike osveščale o tovrstnih 

dejavnostih ter v kolikšni meri jih bodo izvajale, od staršev pa ali se bo njihov otrok teh tudi 

udeležil. 

6.2.2 Šolska knjižnica – otrokom prijazna knjižnica 

Če želimo, da bodo otroci postali redni uporabniki knjižnice, jim je potrebno knjižnico 

približati na njim prijazen način. In kakor to velja za splošno knjižnico, velja tudi za šolsko. 

Otrok se mora torej počutiti v knjižnici domače. V šolski knjižnici je to še toliko bolj 

pomembno, saj otrok isto šolo in šolsko knjižnico obiskuje kar devet let. Bolj in prej kot mu 

bomo knjižnico približali, bliže bomo cilju, da otrok postane reden uporabnik knjižnice danes 

in tudi v prihodnje. 

S samo celostno prostorsko ureditvijo šolske knjižnice se na tem mestu ne bom ukvarjala, saj 

to ni predmet obravnave, poudarila bi le tiste elemente, ki so bistveni za delo z mlajšimi 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jana Medvešček, diplomsko delo 

35 

 

uporabniki, saj je vsakomur jasno, da otrok pri šestih letih nima enakih pogledov in potreb kot 

štirinajstletnik. Tudi Navodila za gradnjo osnovnih šol (1999: 53, povzeto po Steinbuch, 

2002: 25) navajajo posebna navodila za opremljenost prostora primernega za otroke nižjih 

razredov: »Čitalniški prostor za učence nižjih razredov naj bo ustrezno opremljen za nižjo 

stopnjo (barve, materiali, oblike). V prostoru naj bodo okrogle, trapezne, šesterokotne 

čitalniške mizice, ki omogočajo oblikovanje posameznih kotičkov zlasti pri večjih knjižnicah, 

knjižna stojala s policami v dosegu otroških rok, v večjih knjižnicah pa tudi blazine za branje 

in listanje na tleh ...«. 

Najmlajšim naj bo v knjižnici namenjen poseben kotiček, ki ima lahko svoje ime (Pravljični, 

Cicibanov, Igralni ...), da bodo otroci takoj čutili, da je namenjen njim. Ker otroci pri šestih 

letih (ko vstopijo v šolo) težko mirno sedijo za mizo dalj časa, je zelo primerno, da imajo kar 

prostor na tleh, pogrnjen z debelejšo preprogo ali blazinami. Prostor mora biti dovolj velik za 

28 učencev, kolikor je normativ za oblikovanje oddelka, saj se bodo tu izvajale tudi ure KIZ. 

V bližino ali okoli takšnega kotička je postavljeno gradivo, ki je primerno za to stopnjo 

učencev: kartonske zgibanke, slikanice, otroško časopisje in drugo otroško neknjižno gradivo. 

Ni treba posebej poudarjati, da naj bodo police (korita) s tovrstnim gradivom primerno nizke, 

da jih bodo najmanjši z lahkoto dosegli. Kotnik in Zelenova (2002: 35) iz Osnovne šole Žalec 

opisujeta, kako pozitiven vpliv lahko ima dobro in preprosto izveden Cicibanov kotiček, za 

katerega pravita, da je »zelo vabljiv in zanj ni potrebno pripravljati ničesar posebnega, ker je 

vedno polno zaseden in dobro obiskan; pravo veselje je pogledati otroke, ki poležavajo po 

blazinah in listajo po knjigah. Otroci se spodaj sezujejo in so v kotičku bosi. Na začetku je 

bilo treba opozarjati na to, tudi kdaj pa kdaj umiriti in utišati ali pa omejiti starost 

obiskovalcev (1. in 2. razred). Seveda so se starejši pritoževali, ker niso imeli nikoli možnosti, 

da bi tudi oni preizkusili ta prostor. Vendar se je pretirana gneča kmalu unesla. Zdaj se tudi 

starejši kdaj pa kdaj lahko »pocrkljajo« v kotičku ...« 

Najprej pa moramo otroke pripeljati do knjižnice. Pri tem je treba biti pozoren, da so oznake 

že ob vhodu v šolo, kar je pomembno predvsem za otroke, ki prvič vstopajo v šolo. Oznake 

morajo biti v višini oči, ki se razlikujejo glede na starostno stopnjo učencev. Mlajšim, ki še ne 

berejo, so v pomoč preproste slikovne oznake, ki jasno nakazujejo knjižnico (npr. knjiga). Vsi 

napisi naj bodo enotni, v enaki barvi, velikosti in obliki črk. Še posebej jasno naj bo označen 

vhod v knjižnico. Ko uporabnika pripeljemo v knjižnico, mu moramo z drugimi napisi 
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pomagati pri sami orientaciji v prostoru. Ti napisi naj bodo preprosti in vsebujejo samo nujne 

informacije, vodilo pri tem pa naj bo, da jih bo uporabnik upošteval (Steinbuch, 2002: 28). 

Pri napisih, ki vsebujejo razna pravila ravnanja in obnašanja (med drugim tudi prepovedi), ja 

potrebno biti previden in obziren zlasti pri mlajših uporabnikih, da ne bi prehitro dobili 

negativnega splošnega vtisa. Zato se grožnjam in prepovedim izogibajmo ter raje vključimo 

pozitiven, spodbuden odnos (prav tam: 29). Poleg napisov lahko tudi tukaj vključimo slike, ki 

naj bodo preproste in zgovorne, vendar bodimo pri tem pozorni, da se slika sklada z napisom; 

če to ni mogoče, jo raje izpustimo, kot pa da sproža nasprotujoče si signale. 

6.2.3 Šolski knjižničar – poosebljena knjižnica 

Šolski knjižničar pooseblja knjižnico in zato nosi veliko odgovornost. Tudi če je knjižnica še 

tako urejena, bo samevala, če bo v njej nekdo, ki ne bo znal vzpostaviti stika z učenci, ali še 

slabše, če bodo učenci dobili občutek, da so v njej nezaželeni, še posebej zato, ker je pogosto 

v knjižnici zaposlena le ena oseba. 

Otroci prihajajo v knjižnico iz različnih vzrokov, ne samo zaradi knjig. Velikokrat se prihajajo 

samo družit z vrstniki ali na sproščen pogovor s knjižničarjem. Prav v takšnih trenutkih se 

lahko knjižničar otroku najbolj približa in odkrije, kaj ga zanima ter kako mu lahko pomaga 

ali svetuje. Knjižničar je namreč za razliko od učitelja v drugačni poziciji do otrok. Učitelja 

otroci videvajo vsak dan po več ur, od njih venomer nekaj zahteva, večino časa so vpeti v učni 

proces, prav tako so njihovi pogovori večinoma povezani z njim, zato je odnos med učiteljem 

in učenci večino časa formalen. Knjižničar je v tem pogledu v boljšem položaju, saj ga otroci 

dojemajo bolj neformalno, ker od njih »nič ne zahteva« zato tudi pogovore s knjižničarjem 

doživljajo kot neformalne (čeprav je zanj to na neki način formalen pogovor), ker potekajo 

izven razreda in učnih ur. 

Takšno dojemanje otrok lahko knjižničar s pridom izkoristi kot motivacijski element pri 

poučevanju KIZ, saj bodo učenci bolj sproščeni pri učni uri, zato se bodo tudi lažje vživeli, 

spraševali, poleg tega pa bo že sama sprememba okolja iz razreda v knjižnico pozitivno 

vplivala na njih. Pozoren mora biti le na to, da se njihovo navdušenje ne spremeni v 

nedisciplino, čeprav se pri dobro načrtovani učni uri, kjer bodo vsi imeli zaposlitev in 

možnost sodelovanja, to skoraj ne more zgoditi. 
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Ker je prvi vtis pri človeku eden od pomembnih faktorjev za nadaljnje dojemanje, moramo 

poskrbeti, da bodo učenci prihod v knjižnico doživeli kot pozitivno izkušnjo.  

Poudarek naj ne bo le na pridobivanju knjižničnih informacijskih znanj, ampak tudi na 

celostni estetski vzgoji in motivaciji za branje, kar velja za celotno prvo triletje. Učenci 

morajo dojeti, da je knjižnica demokratičen prostor, ki jim ponuja različne možnosti. 

6.3 Knjižnično informacijsko znanje (KIZ) 

Po šolski zakonodaji je knjižničar uvrščen med strokovne delavce, šolska knjižnica pa je 

obvezni del šole. Ta naj ne bi bila več le prostor za reprodukcijo znanja, pač pa za njegovo 

ustvarjanje; bila naj bi informacijsko in kulturno središče, ki podpira sodobno vzgojno-

izobraževalno funkcijo šole. 

Temelj šolske knjižnice sta usposobljen knjižničar in organizirana zbirka knjižničnega gradiva 

ter informacij za poučevanje in učenje, ki jo potrebujejo učenci, učitelji in drugi strokovni 

delavci šole. Knjižnično zbirko dopolnjujejo različni pripomočki in oprema za pridobivanje in 

uporabo informacij, šolski knjižničar pa organizira knjižnično dejavnost tako, da podpira 

učenje v okviru pedagoških ciljev šole (KIZ, 2008: 5). 

Cilji in vsebine programa knjižničnega informacijskega znanja (v nadaljevanju KIZ) izhajajo 

iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih 

učenec razvije v okviru KIZ v osnovni šoli za vseživljenjsko učenje, omogočajo in spodbujajo 

aktivno pridobivanje kakovostnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno 

razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav (KIZ, 2008). 

KIZ izvajajo strokovni knjižnični delavci skupaj z učitelji drugih predmetnih področij, kar 

pomeni, da se je knjižničar znašel tudi v vlogi učitelja, hkrati pa mora biti pripravljen na 

sodelovanje z učitelji, kajti le z dobrim sodelovanjem in koordinacijo dela bodo učinki dela 

pripeljali do predvidenih ciljev. Ob tem dobi knjižničar vlogo učitelja, ki usmerja učence v 

skupini in jim nudi možnosti, da začnejo vrednotiti knjižnico ob iskanju, izboru in uporabi 

informacij pri usvajanju znanja iz predmetnika. Pri tem procesu je pomembno tudi to, da se 

spremenijo metode učiteljevega dela, za kar je nujno potrebno sodelovanje knjižničarja 

(Steinbuch, 2002: 11). 
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6.3.1 Cilji in vsebine KIZ za osnovno šolo 

Knjižnica ponuja učencu veliko različnih možnosti za njegovo duhovno in intelektualno rast; 

osnova za to je še vedno knjiga, ki nam ponuja nešteto različnih možnosti. Uporabimo jo 

lahko kot predlogo za apliciranje vsebin KIZ: kot element bralne avanture, kot osnovno 

sredstvo za prepoznavanje bibliografskih podatkov, kot enega od virov za projektno ali 

raziskovalno nalogo. (Čelik, 1999: 54.) 

Šolska knjižnica deluje v kurikulu kot celota. S knjižničnimi storitvami omogoča in podpira 

učenje in poučevanje, s programom KIZ, pa učence navaja na samostojno učenje. Šolska 

knjižnica v kurikulu predstavlja odprto informacijsko učno okolje, ki omogoča: 

• učenje in poučevanje ter njuno fleksibilno prilagajanje potrebam posameznika in 

skupin; 

• razvijanje metod poučevanja in učenja (sodelovalno učenje, projektno in raziskovalno 

učenje, reševanje problemov, timsko poučevanje …); 

• medkulturnost z vsebino knjižnične zbirke in njeno dostopnostjo (dostopna je vsem 

učencem ne glede na starost, jezik, kulturo, vključno z učenci s posebnimi potrebami); 

• skupno doseganje ciljev: ciljev posameznih predmetov in ciljev kroskurikularne teme; 

• upravljanje z informacijami; 

• seznanjanje z informacijsko komunikacijsko tehnologijo; 

• razvijanje pismenosti, še posebej branja, pisanja in razvijanje bralne kulture; 

• sodelovanje s starši, splošno knjižnico in drugimi dejavniki zunaj šolskega okolja. 

Informacijske potrebe osnovnošolca postajajo drugačne in vse večje. Zato klasična knjižnična 

dejavnost ne zadošča več. KIZ učencu ponuja nove možnosti in mu pomaga pri iskanju, 

selekciji in vrednotenju pridobljenih informacij.  
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Preglednica 3: Temeljna izhodišča za informacijsko opismenjevanje v osnovni šoli (Čelik, 
1999: 54) 

Cilji Metode in oblike Viri in sredstva 

Čustveno in estetsko doživljanje in 

izražanje 

Literarnoestetsko branje, 

sporočanje, poustvarjanje ...  

(literarni kvizi in uganke, pogovori 

z ustvarjalci, kreativne delavnice 

...) 

Literarnoestetska »besedila« 

(slikovna, zvočna, besedilna) 

Razumevanje poljudno-strokovnih 

besedil 

Informacijsko branje 

(podčrtovanje, beleženje, miselni 

orehi, kvizi znanja, tematske 

razstave ...) in branje sporočil 

množičnih medijev (nenavadni 

pogovori, okrogle mize ...) 

Tiskano, avdiovizualno in 

multimedijsko gradivo 

Uporaba primarnih in sekundarnih 

knjižničnih informacijskih virov in 

orodij 

Knjižnične informacijske iskalne 

strategije (knjižnične informacijske 

orientacijske naloge ...) 

Bibliografske zbirke podatkov 

(šolska, nacionalni vzajemni 

katalog), zbirke polnih dokumentov 

na spletnih straneh 

Izdelava projektnih in 

raziskovalnih nalog 

Strokovno branje, samostojno 

učenje ... (primerjanje, 

ugotavljanje, miselni vzorci, načini 

urejanja in posredovanja 

informacij ...) 

Metodološka navodila, standardna 

pravila citiranja in navajanja 

virov, avtorsko pravo 

Poglejmo, kako so opredeljeni cilji KIZ za prvo triletje v programu za osnovnošolsko 

izobraževanje (2008) in kakšna so didaktična priporočila za njegovo izvajanje: 

• Vedo, kaj je knjižnica. 

• Poznajo lokacijo knjižnice v šoli.  

• Poznajo uporabnikom namenjen del knjižnice. 

• Iščejo pomoč in informacije pri osebju knjižnice. 

• V knjižnici se ravnajo po pravilih obnašanja v knjižnici. 

• Delijo prostor in storitve knjižnice z drugimi. 

• Uporabljajo razredno knjižnico. 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jana Medvešček, diplomsko delo 

40 

 

• Poznajo lokacijo in namen mladinskega oddelka splošne knjižnice. 

• Obvladajo postopek izposoje knjižničnega gradiva. 

• Uporabljajo osnovne storitve knjižnice. 

• Spoznajo osnovno vsebino knjižnične zbirke. 

• Spoznajo starostni stopnji ustrezno zbirko knjižničnega gradiva. 

• Spoznajo poučno gradivo za pridobitev stvarnih informacij. 

• Berejo, poslušajo in uporabljajo leposlovne vsebine za osebno rast in razvedrilo. 

• Ločijo knjižno od neknjižnega gradiva. 

• Poznajo osnovne elemente za iskanje znanega vira. 

• Poznajo osnovne vrste knjižničnega gradiva. 

• Uporabljajo signaturo in abecedo za iskanje knjižničnega gradiva v prostem pristopu. 

Knjižničar načrtuje in koordinira uporabo knjižnice z letnim delovnim načrtom, sodeluje z 

učitelji pri oblikovanju ciljev vzgojno izobraževalnega dela, pri načrtovanju učnih aktivnosti, 

pri pripravljanju in ocenjevanju veljavnosti učnega gradiva in pri izvedbi učnih ur. Knjižnica 

se tako uveljavlja v informacijskih in drugih procesih, kjer se z različnimi metodami 

medsebojno povezuje učence in učitelje, učitelje in poučevanje, pouk, dostopnost informacij 

in okolje. (KIZ, 2008: 17). 

Knjižničar koordinira usvajanje knjižničnih informacijskih znanj in uporabo knjižnice z 

letnim delovnim načrtom, sodeluje z učitelji pri oblikovanju ciljev vzgojno-izobraževalnega 

dela, pri načrtovanju učnih aktivnosti, pri pripravljanju in ocenjevanju veljavnosti učnega 

gradiva in pri izvedbi učnih ur. Vloga knjižnice se tako osmišlja v informacijskem procesu, 

kjer se v skladu z različnimi metodami medsebojno povezujejo različne spretnosti učenja in 

poučevanja s cilji, in ko knjižnica medsebojno povezuje učence in učitelje, učitelje in 

poučevanje, pouk, dostopnost informacij in okolje (Novljan, 2005). 

S knjižničarjevim sodelovanjem pri planiranju pouka se zagotavlja večja povezanost vsebin z 

vsebinami zunaj posameznega predmeta in med predmeti. Sodelovanje knjižnice pri izvedbi 

pouka je tudi učinkovita motivacija za branje, izobraževanje, za povečanje aktivne vloge 

učencev pri usvajanju znanj, knjižnica pa lahko krepi tudi socialno vloge učenja. 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jana Medvešček, diplomsko delo 

41 

 

6.3.2 KIZ v prvem triletju 

Otroci danes praviloma vstopajo v osnovno šolo s šestimi leti. Ob tem imajo nekateri že 

veliko znanja, nekateri že celo znajo brati, imajo dobro razvite psihomotorične sposobnosti, 

medtem ko drugi vsega tega še nimajo razvitega, bodisi zaradi slabših intelektualnih 

sposobnosti, bodisi zaradi nespodbudnega socialnega okolja. 

Glede na stopnje kognitivnega razvoja (po Piagetu) otroci okoli sedmega leta, torej v prvem 

triletju, prehajajo iz predoperativne faze, ko svet okoli sebe doživljajo preveč ali premalo 

splošno in niso sposobni logičnega mišljenja, v fazo konkretnih operacij, ko so na konkretnih 

primerih že sposobni logičnega mišljenja, ne pa še hipotetičnega, abstraktnega mišljenja (šele 

po enajstem letu). Pri nekaterih se to zgodi prej, pri nekaterih pa kasneje, zato se moramo pri 

delu z otroki zavedati, da je vsak od njih individuum, ki bo slej ko prej dosegel naslednjo 

stopnjo kognitivnega razvoja, vendar pa tega ne moremo od njega izsiliti, moramo se mu 

prilagoditi. 

V tem obdobju se učenci predvsem navajajo na knjižnično okolje, zavzemajo pozitiven odnos 

do knjižnice in knjige, s knjigo predvsem uživajo z estetskega vidika, osvobajajo svojo 

domišljijo ter spoznavajo pomen branja za delovanje v družbi. 

Knjižnica je pomemben dejavnik razvoja pismenosti, kar kažejo tudi raziskave. Učenci z 

dostopom do razredne, šolske in splošne knjižnice berejo bolje, posamezni dejavnik knjižnice, 

kot je prostor, zbirka ali knjižničar, ima pozitiven vpliv na branje, če ga podpirajo tudi drugi. 

Še zlasti pomemben je knjižničar s profesionalnim znanjem knjižničarstva, ki značilno 

prispeva k boljšim bralnim dosežkom, v primerjavi s tistim, ki tega njima (Novljan, 2006: 30). 

Iz navedenega je razvidno, kako pomembno je, da otroka čim prej začnemo navajati na 

knjigo, branje in s tem povezane dejavnosti, k čemur sodi tudi obiskovanje knjižnice kot 

enega pomembnejših virov ter posrednikov informacij in ene od možnosti kvalitetnega 

preživljanja prostega časa. 
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6.3.3 Medpredmetno načrtovanje KIZ 

Pri medpredmetnem povezovanju za povezovanje vsebin različnih predmetov in predmetnih 

področij. Učitelj poskuša določeno vsebino podati čim bolj celostno, pri čemer morajo biti 

jasno prepoznavni cilji obeh (ali več) predmetov, kar je poleg dobre priprave temeljno za 

vsako dobro izvedbo medpredmetne povezave. 

Ker KIZ ni opredeljen kot predmet, pač pa naj bi se cilji realizirali z medpredmetnimi 

povezavami pri različnih predmetih, imajo izvajalci pri izvajanju teh ur veliko različnih 

možnosti, ki jih je mogoče izkoristiti. Prav tako pri večini vsebin povezave niso jasno 

opredeljene, zato je načrtovanje in izvajanje KIZ v celoti odvisno od pripravljenosti 

knjižničarja in učitelja ter podpore vodstva šole. 

Za uspešno medpredmetno povezovanje KIZ mora biti knjižničar dobro seznanjen s splošnimi 

cilji ter mora do določene mere poznati učne načrte. Poznati mora procese aktivnega 

izgrajevanja znanja s povezovanjem obstoječega znanja. Njegova vloga je največja pri 

načrtovanju učnega procesa, ki mora biti zasnovan tako, da bo učencem omogočal kakovostno 

delo in jih pripeljal do predvidenih ciljev. 

O uspešnosti bibliopedagoškega dela govori tudi individualni obisk knjižnice, »ki se po 

uspešno izpeljani bibliopedagoški učni enoti praviloma poveča. Take trenutke lahko 

knjižničar izkoristi za dodatno individualno usmerjanje, saj v osebnih pogovorih najlaže 

odkrije učenčeve vrzeli in potrebe. Prav tako pa mora razumeti in znati usmeriti tudi tiste, ki 

pridejo v knjižnico z manjšimi potrebami ali samo po malo topline in razumevanja« (Čelik, 

1999: 59). 
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7 EMPIRIČNI DEL 

7.1 Predmet in problem raziskave 

Če želimo otroke vzgojiti v funkcionalno pismene posameznike, ki bodo sposobni samostojno 

funkcionirati v današnji družbi, kar naj bi bil eden od glavnih ciljev šolanja, je treba mnogo 

več, kot da jih naučimo samo brati in pisati. Da bi vse to dosegli, moramo seveda otroke 

najprej opismeniti. Nato lahko začnemo z razvijanjem bralne zmožnosti, ki je predpogoj za 

kasnejše samostojno branje in učenje. Branje pa ni enako branju, saj branje umetnostnih 

besedil zahteva od bralca drugačne tehnike in strategije kot branje neumetnostnih besedil. Pri 

vsem tem nam je v veliko oporo in pomoč knjižnica. 

V šoli se vse zgoraj opisano v največji meri spodbuja preko knjižne, književne in knjižnične 

vzgoje. Ker se vsi trije tipi vzgoje se med seboj prepletajo in dopolnjujejo, sem v raziskavi 

želela ugotoviti, kakšen odnos imajo učitelji prve triade do vsakega izmed njih ter kako v 

praksi to izvajajo, saj bo to predstavljalo osnovo za kasnejši razvoj otrok v smeri 

funkcionalno pismenega posameznika. 

7.2 Cilji raziskave 

Glede na predmet in problem raziskave, sem si zadala naslednje cilje: 

• Ugotoviti, kakšen odnos do branja imajo učitelji. 

• Ugotoviti, ali se učitelji zavedajo pomena opismenjevanja na neumetnostnih besedilih. 

• Ugotoviti, kako učitelji učence spodbujajo za branje obeh tipov besedil. 

• Ugotoviti, kako in koliko pri tem implementirajo uporabo knjižnice – kako torej 

udejanjajo vzgojo za knjigo in književnost ob souporabi knjižnice. 

7.3 Hipoteze 

Glede na postavljene cilje, sem opredelila naslednje hipoteze: 

• Učitelji imajo pozitiven odnos do branja. 

• Učitelji opismenjujejo/razvijajo bralno zmožnost pri vseh predmetih. 
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• Učitelji opismenjujejo/razvijajo bralno zmožnost predvsem na neumetnostnih 

besedilih. 

• Učitelji motivirajo učence za branje na različne načine, tudi tiste, ki niso predvideni po 

učnem načrtu.  

• Učitelji omogočajo učencem dostop do različnih vrst knjig. 

• Učitelji predpisujejo domače branje tudi v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

• Učitelji menijo, da bi lahko učenci brali več in bolj zahtevna besedila. 

• Učitelji pri medpredmetnem povezovanju s KIZ uporabljajo predvsem neumetnostna 

besedila. 

• Učitelji z učenci pogosto obiskujejo knjižnico. 

• Učitelji s knjižničarko sodelujejo pri pripravi in poučevanju KIZ (knjižnično 

informacijsko znanje). 

• Učitelji pozitivno ocenjujejo povezovanje s knjižnico in knjižničarko. 

7.4 Metodologija 

7.4.1 Metoda in vzorec 

Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga poslala po elektronski pošti 

naključno izbranim šolam po Sloveniji. Vrnjenih in izpolnjenih sem dobila 20 vprašalnikov 

učiteljev prvega triletja. Zbiranje je potekalo v mesecu aprilu in maju 2014. 

7.4.2 Opis anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je vseboval 24 vprašanj večinoma zaprtega tipa, nekaj pa jih je bilo 

odprtega tipa, kjer so učitelji sami napisali odgovore. Pri nekaterih vprašanjih sem učiteljem 

ponudila tudi možnost komentarja, če se jim je to zdelo potrebno. 

7.5 Predstavitev rezultatov 

7.5.1 Spol 

Razmerje med moškimi in ženskimi anketiranci je podobno dejanskemu stanju v šolstvu, saj 

je bil od 20 anketirancev le en (5 %) moškega spola, vseh ostalih 19 (95 %) pa ženskega. 
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7.5.2 Delovna doba v šolstvu 

Preglednica 4: Število let poučevanja v šoli 

Odgovori Št.  % 

Do 10 let 4 20 

Od 11 do 20 let 5 25 

Več kot 21 let 11 55 

Skupaj 20 100 

Večina (80 %) vprašanih poučuje že več kot deset let, torej ima že kar zajeten kup izkušenj, 

tako iz novega programa devetletke kot tudi iz starega programa osemletke. 

7.5.3 Trenutni razred poučevanja 

Preglednica 5: Razred poučevanja 

 Št. % 

1. razred 3 15 

2. razred 7 35 

3. razred 10 50 

Skupaj 20 100 

Polovica vprašanih letos poučuje v tretjem razredu, 35 % v drugem in 15 % v prvem razredu. 

Od tega sta dva učitelja dodala, da poučujeta v kombiniranem razredu na podružnični šoli. V 

teh dveh primerih sem se zgledovala po izkušnjah iz prakse, da se program načeloma 

prilagodi višjemu razredu, in ju tako tudi uvrstila. 

7.5.4 Odnos učiteljev do branja 

Ko se otrok šele uči branja in se spoznava s knjigo, je zelo pomembno, kako mu bodo knjigo 

predstavili njegovi vzorniki, pa najsi bodo to starši, prijatelji ali učitelji. Zato sem pri učiteljih 
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preverjala, ali radi berejo (4. vprašanje), in velika večina (90 %) se je na to vprašanje odzvala 

pozitivno, čeprav bi morda lahko pričakovali stoodstotno potrditev. 

Na vprašanje, če veliko berejo (5. vprašanje), so učitelji v večini še vedno odgovarjali 

pritrdilno (70 %), vendar ne več tako prepričljivo. 

7.5.5 Opismenjevanje oziroma razvijanje bralne zmožnosti učencev 

Učni načrti predvidevajo opismenjevanje in razvijanje bralne zmožnosti pri vseh predmetih in 

to predvsem na neumetnostnih besedilih, saj je namen branja umetnostnih besedil uživanje v 

branju samem, kar pa ni mogoče, če tehnika branja še ni usvojena. 

Zato sem pri 6. vprašanju preverjala, ali se učitelji zavedajo, da je opismenjevanje in 

razvijanje bralne zmožnosti še posebej v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju del 

celotnega učnega procesa in ne le pouka slovenščine. Na vprašanje, pri katerih predmetih 

opismenjujejo oziroma razvijajo bralno zmožnost učencev, so skoraj vsi (95 %) odgovorili, da 

pri vseh predmetih; le en vprašanec je odgovoril, da samo pri slovenščini in to pri jeziku. 

Pri 7. vprašanju sem želela ugotoviti, na katerih besedilih opismenjujejo oziroma razvijajo 

bralno zmožnost učencev. 

Preglednica 6: Na katerih besedilih učitelji opismenjujejo/razvijajo bralno zmožnost 

 Št.  % 

Samo na umetnostnih 0 0 

Več na umetnostnih 6 30 

Pol na neum., pol na um. 5 25 

Več na neumetnostnih 9 45 

Samo na neumetnostnih 0 0 

Skupaj 20 100 

Nihče od vprašanih ni odgovoril, da razvija bralno zmožnost samo na umetnostnih ali samo 

na neumetnostnih besedilih, kar ne preseneča, saj je nemogoče popolnoma izključiti eno ali 
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drugo zvrst. Vendar pa je večina (55 %), kljub poudarkom, da opismenjujemo in urimo bralno 

zmožnost predvsem na neumetnostnih besedilih, odgovorila, da to počnejo večinoma ali vsaj 

polovično na umetnostnih besedilih. 

Nekateri učitelji so tudi komentirali, da je bralno opismenjevanje zelo pomembno pri vseh 

dejavnostih vzgojno-izobraževalnega dela in da se poučuje z medpredmetnimi povezavami. 

7.5.6 Sodelovanje pri Bralni znački 

Bralna značka ima v Sloveniji že dolgoletno tradicijo in očitno je, da si je priborila zavidljiv 

položaj v šoli, saj so čisto vsi anketiranci odgovorili, da pri njej sodelujejo, in to kljub temu, 

da ni obvezna; ob tem ne smemo pozabiti, da so med vprašanimi tudi učitelji prvih razredov, 

kjer večina otrok sploh še ne bere samostojno (8. vprašanje). 

7.5.7 Sodelovanje na tekmovanju za Cankarjevo priznanje 

V šolskem letu 2008/09 se je tekmovanje za Cankarjevo priznanje razširilo tudi na učence 

prvega (izvzemši 1. razred) in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (9. vprašanje). 

Preglednica 7: Sodelovanje na tekmovanju za Cankarjevo priznanje 

 Št. % % brez 1.r. 

1. razred 3 15 / 

Ostali da 10 50 59 

Ostali ne 7 35 41 

Skupaj 20 100 100 

Če torej izvzamemo učitelje prvih razredov, jih več kot polovica sodeluje na tekmovanju. 

Vendar na tem mestu govorimo o učiteljih in ne o učencih, kar pomeni, da nekaj manj kot 

polovica otrok sploh nima možnosti za sodelovanje na tekmovanju, saj jim učitelji te 

možnosti niti ne ponudijo. 
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7.5.8 Branje umetnostnih besedil izven učnih ur 

Otroci imajo radi, da se jim bere, radi poslušajo in se vživljajo v zgodbe. Učitelj kot 

pomemben motivacijski dejavnik naj bi torej dajal čim več pozitivnih zgledov za branje. To 

pa je še bolj pomembno izven učnih ur, ko gre za bolj neformalno obliko »druženja«. Zato me 

je v 10. vprašanju zanimalo, koliko učitelji berejo učencem v takšnih trenutkih, npr. med 

odmorom, po pouku, na izletih, letovanjih, med likovno vzgojo ... 

Preglednica 8: Pogostost branja umetnostnih besedil izven učnih ur 

 Št. % 

Nikoli 0 0 

Redko 2 10 

Občasno 11 55 

Pogosto 5 25 

Zelo pogosto 2 10 

Skupaj 20 100 

Vsi anketirani trdijo, da kdaj pa kdaj berejo otrokom izven za to predvidenega časa. Največ 

jih bere občasno (55 %), še več pa bi si želeli takšnih, ki to počnejo pogosto (25 %) ali zelo 

pogosto (10 %). 

7.5.9 Razredna knjižnica (bralni kotiček) 

Je še en izmed pomembnejših motivacijskih dejavnikov za branje, saj si tu učenci pogosto 

izposodijo knjige. Pri učiteljih sem torej preverjala, ali imajo v razredu »razredno knjižnico« 

oziroma bralni kotiček (11. vprašanje). 

Tričetrt (75 %) vprašanih učiteljev ima v razredu razredno knjižnico, četrtina (25 %) pa ne. 

Svoje razredne knjižnice so komentirali takole: 

• Približno na 14 dni si izposodimo zajeten kup knjig določenega avtorja. Predstavim 

avtorja, nato učenci pri samostojnem učenju berejo knjige tega avtorja. 
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• Ko obravnavamo določeno vsebino, v knjižnici poiščem knjige o tej temi in jih 

prinesem v razredno knjižnico. 

• Pri obravnavi umetnostnih besedil učencem predstavim avtorja in njegova dela, ki so 

jim nato na voljo v razredni knjižnici. 

• Ob deževnih dneh se učenci velikokrat »zatečejo« v kotiček in berejo ali prelistavajo 

knjige. 

• Za v razred bi si želeli še več knjig. 

7.5.10  Dostopnost različnih vrst knjižnega gradiva 

Pri 12. vprašanju so učitelji navajali, katero gradivo imajo v razredu. Vsi vprašani, ki imajo 

gradivo v razredu, imajo leposlovne knjige (100 %), veliko jih ima tudi neleposlovne knjige 

(70 %) in enciklopedije (70 %), pri čemer so verjetno mišljene otroške enciklopedije. Nekaj 

manj kot polovica jih ima leksikone in slovarje (41 %), nekateri pa tudi otroške revije (29 %). 

Trije (15 %) izmed vprašanih so odgovorili, da nimajo v učilnici ničesar. 

Preglednica 9: Vrste knjižnega gradiva 

 Št. % % od 17 

Leksikoni 7 35 41 

Slovarji 7 35 41 

Enciklopedije 12 60 70 

Leposlovne knjige 17 85 100 

Neleposlovne knjige 13 65 76 

Otroške revije 5 25 29 

Nič 3 15 / 
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Vsi učitelji, ki imajo gradivo v razredu, so odgovorili, da je le-to na razpolago tudi učencem 

(13. vprašanje). 

7.5.11  Domače branje 

Učni načrt dopušča učiteljem veliko svobode glede izbire besedil, v prvi triadi pa domače 

branje sploh ni predpisano. »Šolsko branje/pripovedovanje književnosti se lahko povezuje s 

projektom družinskega branja, z metodo dolgega branja v šoli ter z branjem na deževen dan v 

podaljšanem bivanju« (str. 101). Vseeno pa me je zanimalo, če in koliko del predpišejo za 

domače branje (14. vprašanje). 

Preglednica 10: Število knjig za domače branje 

 Število % 

0 knjig 5 25 

1 knjiga 2 10 

2 knjigi 2 10 

3 knjige 7 35 

4 knjige 2 10 

5 knjig 1 5 
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6 knjig 1 5 

Skupaj 20 100 

Večina učiteljev (75 %) še vedno, kljub temu, da učni načrt tega ne predvideva, predpisuje 

knjige za domače branje. Število predpisanih knjig ni ravno veliko, saj le 20 % učiteljev 

predpiše štiri knjige ali več. Četrtina vprašanih pa domačega branja sploh ne predpisuje. 

Komentarje učiteljev, zakaj je tako, lahko strnemo v naslednje vsebinske sklope: 

• Učenci uporabljajo samo bralne liste. (1. razred) 

• Domačega branja nimamo, samo Bralno značko. Učenci morajo prebrati 5 knjig proze 

in 2 knjigi poezije. (3. razred) 

• Domačega branja nimamo. Mislim, da je dovolj drugih bralnih aktivnosti (3. razred). 

• Učenci si knjige izbirajo sami. Menim, da so za prvošolce dovolj štiri. 

7.5.12  Količina in zahtevnost predpisanih/priporočenih besedil 

Dodatno me je zanimalo, ali učitelji menijo, da bi lahko predpisali več knjig (15. vprašanje). 

Tri četrtine (75 %) vprašanih meni, da ne, ker: 

• imajo učenci dovolj dela in drugega branja ter je bolje, da si sami izbirajo knjige, saj 

jih tako raje preberejo in nimajo časovne omejitve; 

• mislijo, da je za to stopnjo dovolj, saj nekateri učenci skupaj s starši preberejo več; 

• se letos šele učimo tehniko branja; 

• je boljša kvaliteta kot kvantiteta. 

Tisti redki (25 %), ki so odgovorili, da bi učenci lahko prebrali več knjig za domače branje, pa 

to komentirajo na naslednje načine: 

• Tri knjige na leto so premalo, če želiš vzgojiti dobre bralce. 

• Večina otrok zelo rada bere. 

• Tisti, ki zmorejo, imajo to možnost, določeno pa je minimalno število knjig, ki jih 

morajo prebrati. 

• Pomembno je razvijati bralne sposobnosti in večati motiviranost za branje. 
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Čeprav učni načrt predvideva domače branje pri pouku književnosti, torej se osredotoča 

predvsem na umetnostna besedila, sem preverjala, ali učitelji predpisujejo za domače branje 

tudi neumetnostna besedila iz že prej omenjenih vzrokov (16. vprašanje). Izkazalo se je, da jih 

od tistih, ki imajo domače branje (15 vprašanih), skoraj tretjina predpisuje tudi neumetnostna 

besedila oziroma učencem dovoli, da si jih izberejo. 

• V razredu so na voljo revije Moj planet in PIL, kjer je tudi precej neumetnostnih 

besedil, ki jih zlasti fantje zelo radi prebirajo. 

• Besedila niso predpisana, jih pa učenci sami izberejo, ker jim taka vsebina ustreza. 

• Da, ker se bodo vedno pogosteje srečevali s takšnimi besedili. 

V 17. vprašanju me je zanimalo, ali menijo, da bi lahko učenci v (povprečju) brali zahtevnejša 

besedila, kot so priporočena/predvidena za določen razred. Skoraj soglasno (90 %) so 

odgovorili, da ne bi mogli, le dva vprašana menita, da bi lahko. 

• V povprečju ne, bolj sposobni otroci si poleg priporočenih, obveznih knjig izbirajo 

tudi bolj zahtevne. 

• Mogoče posamezniki, v povprečju pa ne. 

• Otroci, predvsem pa starši sami presodijo, kakšna vsebina jim ustreza. 

• Večini otrok ustreza izbor knjig, drugi si izberejo po svoje. 

7.5.13  Vrsta besedil pri KIZ 

Na vprašanja v povezavi s KIZ in knjižnico en anketiranec ni odgovarjal, saj gre za 

podružnično šolo, ki nima svoje knjižnice, programa očitno ne izvajajo, otroci pa si knjige 

izposojajo v potujoči ali najbližji splošni knjižnici. 

Preglednica 11: Uporaba besedil v povezavi s KIZ 

 Število % 

Samo umetnostna 3 16 

Več umetnostna 5 26 

Pol umetnostna pol neum. 8 42 
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Več neumetnostna 3 16 

Samo neumetnostna 0 0 

Skupaj 19 100 

V 18. vprašanju sem spraševala, kakšna besedila uporabljajo v okviru medpredmetnega 

povezovanja s KIZ in le 16 % jih v večini primerov uporablja neumetnostna, vsi ostali pa vsaj 

enakovredno umetnostna in neumetnostna ali celo samo (16 %) umetnostna. 

7.5.14  Obisk knjižnice 

Preglednica 12: Obisk knjižnice v okviru KIZ 

 Število % 

1x ali manj 1 5 

2x 8 40 

3x 6 30 

4x 0 0 

5x ali več 5 25 

Skupaj 20 100 

V programu so za KIZ predvidene štiri ure letno, zato sem učitelje v 19. vprašanju povprašala, 

kako pogosto obiščejo knjižnico v okviru KIZ. Samo četrtina (25 %) jih pravi, da jo obiščejo 

štiri ali večkrat. Ostali jo obiščejo dva do trikrat (70 %). Samo na eni podružnični šoli 

programa KIZ ne izvajajo. 

Preglednica 13: Obisk knjižnice izven okvira KIZ 

 Število % 

1x ali manj 5 25 

2x 3 15 

3x 1 5 
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4x 2 10 

5x ali več 9 45 

Skupaj 20 100 

V naslednjem vprašanju (20.) sem spraševala, kolikokrat letno obiščejo knjižnico izven okvira 

KIZ in več kot polovica (55 %) jo obišče več kot štirikrat letno. Jih je pa kar četrtina (25 %) 

takšnih, ki knjižnico obiščejo samo enkrat ali pa nikoli. 

7.5.15  Ure KIZ 

Preglednica 14: Načrtovanje ur KIZ 

 Število % 

Jaz 0 0 

Skupaj s knjižničarko 11 58 

Knjižničarka 8 42 

Skupaj 19 100 

Na 21. vprašanje »Kdo načrtuje ure KIZ?« ni nihče odgovoril »jaz« (učitelj).  V večini 

primerov (58 %) jih knjižničarke načrtujejo v sodelovanju z učitelji, kakor tudi predvideva 

program; še vedno pa je velik odstotek (42 %) takšnih, ki pripravo učne ure prepustijo 

knjižničarki. 

Preglednica 15: Izvedba ur KIZ 

 Število % 

Jaz 2 11 

Skupaj s knjižničarko 5 26 

Knjižničarka 12 63 

Skupaj 19 100 
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Izvedbo posameznih ur KIZ učitelji raje prepustijo knjižničarkam, saj jih 63 % pravi, da ure 

izvajajo knjižničarke (22. vprašanje). 

7.5.16  Sodelovanje s knjižničarko 

Učitelji na šolah očitno zelo dobro sodelujejo s knjižničarkami in se jim ta segment šole zdi 

pomemben in koristen, saj so čisto vsi vprašani na vprašanji »Ali s knjižničarko dobro 

sodelujete?« (23. vprašanje) ter »Se vam zdi sodelovanje s knjižničarko koristno?« (24. 

vprašanje) odgovorili pritrdilno. 

7.6 Razprava 

Učitelj kot dober bralni model pomeni, da sam rad bere, da bere učencem, da se o prebranem 

pogovarja z učenci in poudarja, kako pomembno je branje. 

Od tega, kakšen odnos do branja ima učitelj, bo odvisno tudi, kako ga bo posredoval 

učencem, kako ga bo predstavil in koliko pozornosti mu bo posvetil. Zato je še toliko bolj 

pomembno, da učitelj predvsem rad bere in da ima pozitiven odnos do branja, čeprav mu 

morda čas ne dopušča, da bi bral toliko, kot si želi. 

Hipotezo, da »imajo učitelji pozitiven odnos do branja«, lahko potrdimo, saj skoraj vsi radi 

berejo, nekaj manj, ampak še vedno veliko, jih tudi veliko bere. Vzrokov, zakaj ne berejo 

veliko, nisem iskala, lahko pa predvidevamo, da današnji ritem življenja, množice različnih 

medijev in individualne razmere, ne omogočajo, da bi veliko brali. Morda je vzrok tudi v 

temu, da velikokrat pozabljamo, da je branje spletnih strani, strokovne literature, revij in 

časopisja tudi branje, čeprav tega ne dojemamo vedno tako. 

Če upoštevamo izhodišča komunikacijskega pouka, »učenci umetnostna besedila v glavnem 

poslušajo, branje pa urijo ob neumetnostnih besedilih« (Kozinc 1996, povzeto po: Zrimšek, 

2003), ali če pogledamo učni načrt za slovenščino (2011: 12), je razvijanje bralne (in pisalne) 

zmožnosti predvideno pri jeziku in se izvaja na neumetnostnih besedilih kot so opisi (oseb, 

živali, prostorov ...), seznami, novice, kazalo ... Prav tako je v poglavjih o didaktičnih 

priporočilih in medpredmetnih povezavah zapisano, da »je pri tvorjenju in razumevanju 

neumetnostnih besedil v smiselnih in funkcionalnih okoliščinah v prvem vzgojno-
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izobraževalnem obdobju mogoče udejanjati tudi cilje okoljske vzgoje, prometne in poklicne 

vzgoje (...)« (prav tam: 108) ter še mnogo več. 

Tudi v učnih načrtih za druge predmete je izpostavljeno povezovanje s slovenščino, 

opismenjevanje in razvijanje bralne zmožnosti; tako na primer učni načrt za spoznavanje 

okolja pravi, »da vsa opazovanja, iskanja, razpravljanja in utemeljevanja vodijo tudi k razvoju 

jezika, opismenjevanja in širjenju besednega zaklada« (Kolar, 2011: 27). Učni načrt za 

matematiko pa predvideva, da »v kontekstu matematičnih vsebin razvijajo slušno in bralno 

razumevanje ter govorno in bralno sporočanje, v povezavi s slovenščino pa razvijajo bralne 

strategije, bralne sposobnosti, odnos do branja ter interes za branje« (2011: 75). 

Učitelji so izkazali zavedanje, da je opismenjevanje oziroma razvijanje bralne zmožnosti del 

celotnega učnega procesa in ne le pouka slovenščine. Zato lahko potrdimo hipotezo, da se 

učitelji tega zavedajo in »opismenjujejo/razvijajo bralno zmožnost pri vseh predmetih«. 

Hkrati pa ne moremo potrditi hipoteze, da »učitelji opismenjujejo/razvijajo bralno zmožnost 

predvsem na neumetnostnih besedilih«, saj jih je več kot polovica odgovorila, da vsaj v 

polovici primerov, ali celo v večini, to počnejo  na umetnostnih besedilih. 

Seveda ne moremo reči, da ta proces poteka izključno na neumetnostnih besedilih, saj se 

nehotno in vzporedno odvija tudi pri obravnavi umetnostnih besedil, vendar pa bi se učitelji 

morali zavedati, da primarno tega ne bi smeli izvajati pri obravnavi umetnostnih besedil. 

»Učitelji motivirajo učence za branje na različne načine, tudi tiste, ki niso predvideni po 

učnem načrtu.« To hipotezo lahko potrdimo, saj vsi vprašani sodelujejo pri Bralni znački, na 

tekmovanju za Cankarjevo priznanje pa sodeluje več kot polovica tistih, ki poučujejo v 

drugem in tretjem razredu (prvi razredi na tekmovanju ne sodelujejo), čeprav je tekmovanje v 

prvi triadi novost zadnjih šestih let. Tudi izven učnih ur (med odmori, na izletih, po pouku ...) 

jim vsaj občasno prebirajo književna besedila. 

Za celovite bralne spodbude ni dovolj le leposlovno gradivo, otrokom je potrebno ponuditi 

tako neleposlovje in periodiko, kakor tudi slovarje, enciklopedije, leksikone in drugo priročno 

gradivo, da se učenci čim prej seznanijo z njim in ga poskušajo uporabljati. Vse nevedeno je 

sicer možno dobiti v šolski knjižnici, vendar je zato, ker vemo, kako pomemben je otrokom 
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neposreden dostop do knjig, še toliko  smotrno, da imajo v razredu razredno knjižnico z 

raznovrstnim gradivom. 

Hipotezo, da »učitelji omogočajo učencem dostop do različnih vrst knjig«, lahko delno 

potrdimo, saj večina razredov ima »razredno knjižnico« (čeprav bi si želeli, da jo imajo vsi), v 

kateri se najde predvsem leposlovje, manj je neleposlovja in enciklopedij, predvsem pa 

manjka periodika, slovarji in leksikoni. 

Čeprav učni načrt domačega branja ne predvideva, smo predpostavili, da »učitelji 

predpisujejo domače branje tudi v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju«, saj učenci radi 

berejo; za tiste, ki pa morda ne, je to možnost, ki bi jih lahko spodbudila k branju. Hipotezo 

lahko sicer potrdimo, saj jih večina domače branje še vedno predpisuje, vendar je vseeno 

četrtina takšnih, ki ga ne. Predvidevamo lahko, da to nadomeščajo z drugačnimi, manj 

»represivnimi« načini, kot so družinsko branje, branje na deževen dan ipd., a to bi bila tema 

za nadaljnje raziskovanje. Hkrati je število predpisanih knjig precej nizko, saj manj kot 

četrtina učiteljev predpiše štiri knjige ali več in to kljub temu, da polovica vprašanih poučuje 

v tretjem razredu, ko naj bi učenci že imeli v večji meri razvito bralno zmožnost. 

Hipoteza »učitelji menijo, da bi lahko učenci brali več in bolj zahtevna besedila« je v celoti 

ovržena, saj se le redki s tem strinjajo in sicer tako glede količine kot glede zahtevnosti. Kot 

pravijo učitelji, naj bi učenci imeli »dovolj dela in drugega branja in bolje je, da si sami 

izbirajo knjige, saj jih tako raje preberejo in nimajo časovne omejitve«, učenci »se šele učijo 

tehniko branja« in »kvaliteta je boljša kot kvantiteta«. 

Manjšina pa pravi, da so »tri knjige na leto premalo, če želiš vzgojiti dobre bralce«, poleg tega 

»večina otrok zelo rada bere« in »pomembno je razvijati bralne sposobnosti ter večati 

motiviranost za branje«, kar so pokazale že mnoge raziskave. 

Cilji KIZ so zasnovani tako, da v večji meri predvidevajo uporabo neumetnostnih besedil; in 

ker to ni samostojen predmet, se program KIZ vedno izvaja z medpredmetnimi povezavami z 

drugimi predmeti. Od knjižničarja in učitelja je odvisno, za kakšno povezavo se bosta odločila 

in kakšna besedila, metode, pripomočke bosta uporabila pri izvedbi ur. KIZ je več kot le 

»literarno-estetsko doživljanje besedil«, pri čemer bi šlo za povezovanje s slovenščino. 
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Hipoteza »učitelji pri medpredmetnem povezovanju s KIZ uporabljajo predvsem 

neumetnostna besedila« je v celoti ovržena, saj jih velika večina uporablja umetnostna 

besedila, nekateri celo samo umetnostna. Krivde sicer ne moremo pripisati samo in predvsem 

učiteljem, saj so za izvajanje KIZ odgovorne tudi knjižničarke. 

Lahko rečemo, da »učitelji z učenci pogosto obiskujejo knjižnico«. Več kot polovica jih obišče 

knjižnico vsaj štirikrat letno, jih je pa še vedno kar nekaj takšnih, ki jo obiščejo samo enkrat 

ali pa sploh ne. Poleg tega tudi v okviru ur KIZ skoraj vsi obiščejo knjižnico vsaj dvakrat 

letno, kar se morda na prvi pogled zdi malo, saj so po programu predvidene štiri ure letno, 

vendar lahko traja en obisk dve šolski uri, kar pa bi bilo treba dodatno preveriti oziroma bi 

morali vprašanje postaviti drugače, če bi hoteli priti do natančnega podatka. 

Hipotezo »učitelji s knjižničarko sodelujejo pri pripravi in poučevanju KIZ« lahko delno 

potrdimo, saj v večini primerov pri pripravi učne ure učitelji sodelujejo s knjižničarko, kakor 

tudi predvideva program. Izvedbo učne ure KIZ pa učitelji v večini primerov prepustijo 

knjižničarkam. Izvedba posameznih ur KIZ je sicer pogojena z vsebinami in cilji, 

predvidenimi za določeno uro, vendar naj bi se načeloma tudi izvajala s sodelovanjem obeh – 

knjižničarke in učitelja. 

Z gotovostjo pa lahko potrdimo hipotezo, da »učitelji pozitivno ocenjujejo povezovanje s 

knjižnico in knjižničarko«, saj vsi dobro sodelujejo s knjižničarko in se jim takšno sodelovanje 

zdi koristno. 
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8 SKLEP 

Učitelji v prvem triletju imajo ključno vlogo pri vzpostavljanju pozitivnega odnosa do branja 

in knjig na splošno, saj se učenci v tem obdobju šele zares začnejo spoznavati s knjigo in 

usvajati tehniko branja. Ker poučujejo vse predmete, je ta proces še nekoliko lažji, saj imajo 

popoln pregled nad gradivom, ki ga učenci obravnavajo. Pouk imajo vedno v istem razredu, 

torej si lahko organizirajo prostor in gradivo v njem po svojih merilih in prilagojeno potrebam 

učencev. 

Iz raziskave lahko sklepamo, da imajo učitelji pozitiven odnos do branja, kar je pomembno, 

če želijo biti dober vzor učencem. Učence motivirajo za knjigo na najrazličnejše načine: 

množično sodelujejo pri Bralni znački, nekoliko manj na tekmovanju za Cankarjevo 

priznanje, občasno jim prebirajo knjige v času izven učnih ur in večina jih poskrbi, da imajo v 

razredu svojo »razredno knjižnico«, kjer učenci lahko prebirajo knjige in drugo gradivo. 

Šolska knjižnica ponuja podporo celotnemu vzgojno-izobraževalnemu procesu, namenjena je 

učencem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem šole ter se s svojim gradivom in 

programom dela enakovredno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces šole. Tudi raziskava 

je pokazala pozitivno sodelovanje s knjižnico in knjižničarji, saj učitelji (skupaj z učenci) 

pogosto obiskujejo knjižnico v in izven okvira KIZ, ki se izvaja na vseh šolah (razen na eni 

podružnični, kjer nimajo knjižnice, čeprav to ne bi smel biti razlog, saj knjižnico zagotovo 

ima matična šola), in skupaj s knjižničarji pripravljajo in delno izvajajo ure KIZ.  

Učitelji se sicer zavedajo, da poteka razvijanje bralne zmožnosti pri vseh predmetih, vendar bi 

na tem mestu želela poudariti zanemarjanje neumetnostnih besedil, saj se je pri več vprašanjih 

izkazalo, da učitelji neumetnostna besedila premalo uporabljajo in se ne zavedajo njihove 

pomembnosti. Kljub temu da učni načrt predvideva opismenjevanje oziroma razvijanje bralne 

zmožnosti na neumetnostnih besedilih, večina učiteljev še vedno pravi, da to počnejo v veliki 

ali večji meri na umetnostnih besedilih. Tudi pri povezovanju s KIZ uporabljajo večinoma ali 

celo izključno samo umetnostna besedila, kar kaže ne to, da se tudi knjižničarji, kot 

sopripravljalci ur KIZ, ne zavedajo popolnoma pomena uporabe neumetnostnih besedil. Tudi 

v »razrednih knjižnicah«, ki jo sicer ima večina učiteljev v svojih razredih, kar je pohvalno, 

prevladuje leposlovje, manjka pa neleposlovno gradivo ter slovarji in periodika. 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jana Medvešček, diplomsko delo 

60 

 

Kakšni so vzroki za takšno stanje ni bil predmet moje raziskave, menim pa, da je bilo že 

veliko napisanega o umetnostnih besedilih in književnosti, prav tako o poučevanju 

slovenščine v jezikoslovnem smislu (jezik), veliko manj pa neposredno o obravnavanju 

neumetnostnih besedil. Navadno gre le za nekakšne indice, ki nas spomnijo, da naj bi to 

počeli. Na neki način je situacija razumljiva, ker tematika ne spada neposredno niti v jezik niti 

v književnost in še manj k drugim predmetom, saj gre za kroskulrikularno tematiko. Tudi 

sama se iz časa študija ne spomnim kakršnihkoli konkretnejših napotkov v tej smeri. 

Vendar to niso razlogi, da se tako pomemben aspekt poučevanja izpusti, zato bi predlagala, da 

se strokovnjaki s tega in povezanih področij dogovorijo, kdo bo prevzel odgovornost zanj ter 

izobrazil učitelje in bodoče učitelje, kdaj, zakaj in kako pristopati k neumetnostnim 

besedilom. 
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10 PRILOGA 

Anketni vprašalnik za učitelje 

Spoštovani! 

Sem Jana Medvešček, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in 

pripravljam diplomsko nalogo o knjižni, književni in knjižnični vzgoji v prvi triadi osnovne 

šole. Kot učiteljico/učitelja v prvi triadi, vas prosim za sodelovanje v anketi, ki je anonimne 

narave, in vam bo vzela največ 15 minut vašega dragocenega časa. Dobljene podatke bom 

uporabila izključno za namen diplomske naloge. 

Večina vprašanj je zaprtega tipa in predvideva, da boste obkrožili ustrezen odgovor, nekaj pa 

je takšnih, ki zahtevajo, da odgovor napišete. Poleg nekaterih vprašanj imate na voljo še črto, 

na katero lahko (ni pa njuno) dopišete svoj komentar, če se vam to zdi potrebno. 

1. Spol: Ž M 

2. Koliko let poučujete v šoli? ______ 

3. Razred, ki ga letos poučujete? _______ 

4. Ali radi berete?  DA NE 

5. Ali veliko berete?  DA NE 

6. Pri katerih predmetih (bralno) opismenjujete oziroma razvijate bralno zmožnost 

učencev? 

a. Samo pri slovenskem jeziku. 

i. Več pri književnosti. 

ii. Več pri jeziku. 

b. Pri vseh predmetih. 

Komentar:__________ 

7. Na katerih besedilih opismenjujete oziroma razvijate bralno zmožnost učencev? 

a. Samo na umetnostnih. 

b. Več na umetnostnih, kot na neumetnostnih. 

c. Pol na umetnostnih, pol na neumetnostnih. 
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d. Več na neumetnostnih, kot na umetnostnih. 

e. Samo na neumetnostnih. 

8. Ali z učenci sodelujete pri bralni znački?   DA NE 

9. Ali z učenci sodelujete na tekmovanju za Cankarjevo priznanje?   DA NE 

10. Kako pogosto učencem berete književna besedila tudi izven učnih ur, ki to 

predvidevajo (med odmori, po pouku, na izletu, zimovanju, med likovno vzgojo ...)? 

nikoli  redko  občasno pogosto  zelo pogosto 

11. Ali imate v razredu »razredno knjižnico« (bralni kotiček)?  DA NE 

Komentar:________________________ 

12. Katero od navedenega gradiva imate v razredu? 

a. Leksikone, 

b. slovarje, 

c. enciklopedije, 

d. leposlovne knjige, 

e. neleposlovne knjige, 

f. drugo ___________________________. 

13. Ali je gradivo iz prejšnjega vprašanja dostopno učencem, ga lahko uporabljajo?  

 DA NE 

14. Koliko knjig predpišete učencem za domače branje?  ________    

Komentar:___________________ 

15. Menite, da bi jih lahko več?   DA NE 

Zakaj tako menite? _______________ 

16. Ali za domače branje učencem predpišete tudi neumetnostna besedila?     DA    NE 

Komentar:______________________ 

17. Ali menite, da bi lahko učenci (v povprečju) brali zahtevnejša besedila, kot so 

priporočena/predvidena za določen razred?   DA NE    

Komentar:___________________ 

18. Kakšna besedila uporabljate v okviru medpredmetnega povezovanja s KIZ (knjižnično 

informacijskim znanjem)? 

a. Samo umetnostna. 

b. Več umetnostna, kot neumetnostna. 

c. Pol umetnostna, pol neumetnostna. 
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d. Več neumetnostna, kot umetnostna. 

e. Samo neumetnostna. 

19. Kolikokrat letno z otroki obiščete knjižnico v okviru KIZ?  

1x ali manj 2x 3x 4x 5x ali več 

20. Kolikokrat letno z otroki obiščete knjižnico nevezano na KIZ?  

1x ali manj 2x 3x 4x 5x ali več 

21. Kdo načrtuje ure KIZ? 

a. Jaz. 

b. Skupaj s knjižničarko. 

c. Knjižničarka. 

22. Kdo izvaja ure KIZ? 

a. Jaz 

b. Skupaj s knjižničarko. 

c. Knjižničarka. 

23. Ali s knjižničarko dobro sodelujete?  DA NE 

24. Se vam zdi sodelovanje s knjižničarko koristno? DA NE 

Komentar:___________________ 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje v anketi in vam želim prijeten dan. 

 

 

 


