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POVZETEK 

 

V diplomskem delu smo predstavili temo otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih 

slovenske mladinske književnosti. V prvem poglavju smo podrobneje opredelili pojem 

mladinske književnosti, mladinske proze in slikanice, in sicer po teoriji Dragice Haramija, 

Marjane Kobe in Igorja Sakside. Drugi del zajema teorijo otrok s posebnimi potrebami. 

Pogledali smo si, kako slovenska zakonodaja opredeljuje otroke s posebnimi potrebami, 

kakšno je njihovo izobraževanje in katere prilagoditve potrebujejo otroci s posebnimi 

potrebami. 

V empiričnem delu smo ugotavljali, kako slovenski avtorji problemsko tematiko otrok s 

posebnimi potrebami vključujejo v mladinsko književnost in katere izmed njih so prijazne 

do bralcev s posebnimi potrebami. Podrobneje smo analizirali devet izbranih mladinskih 

del in v njih iskali tematiko otrok s posebnimi potrebami, sprejemanje otrok v šolah, tako 

rednih kot posebnih, sprejemanje s strani družbe in njihov vpliv na mladega bralca. V 

sklepnem delu smo izbrana dela med seboj primerjali. 

Ključne besede: drugačnost, mladinska književnost, otroci s posebnimi potrebami, 

slovenska mladinska proza, tabu tema. 





 

 

ABSTRACT 

 

In this diploma thesis we represented the topic of children with special needs in the 

selected works of Slovenian children's literature. In the first chapter we defined in detail 

the concept of children's literature, children's prose and storybooks by theories from 

Dragica Haramija, Marjan Kobe and Igor Saksida. The second part covers the theory of 

children with special needs. We looked how the Slovenian legislation defines children with 

special needs, what kind of education they have and which accommodations they need. 

In the empirical part we were discovering how the Slovenian authors incorporate the 

problematic subject matter of children with special needs into the children's literature and 

which works are pleasant to readers with special needs. We analyzed in great detail a 

selection of nine children's literature works and searched for the theme of children with 

special needs, acceptance of children in schools, regular and special, acceptance by the 

society and their effect on a young reader. In the conclusion we compared the selected 

works. 

Keywords: children’s literature, children with special needs, differentness, Slovenian 

children's literature, taboo subject. 
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1 UVOD 

 

»Babi, a sem tako zelo drugačna, če imam drugačno barvo polti in las? In če ne vidim 

dobro? Kaj sploh je drugačnost? Da štrliš ven iz povprečja? Če bi imeli vsi tako kožo 

kot jaz, potem bi bila drugačna na primer Nives s svojo temno poltjo in lasmi in bi jo 

gledali postrani. Skrajno butasto!« (Kermauner, 2006, 118) 

V rednih osnovnih šolah je vedno več otrok s posebnimi potrebami. Porast je močno 

opazen po letu 2001, saj je bil takrat sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000). Sodobni trendi v izobraževanju narekujejo, da jih je 

potrebno enakovredno vključiti in jim omogočiti, da dosežejo zastavljene cilje. K lažjemu 

razumevanju le-teh je pedagoškemu delavcu lahko v pomoč tudi leposlovna literatura, ki 

naj jo vedno spremlja pogovor. 

»Ljudje obstajamo v neskončno mnogo različicah. Najhuje pa je, če tisti, ki mislijo, 

da so popolni, na neprijeten način začnejo izločati tiste, za katere družba pogosto 

presodi, da so nepopolni.« (Katarina Kesič Dimic, 2011, 8). 

V prvem poglavju diplomskega dela bomo podrobneje opredelili pojem mladinske 

književnosti, torej književnosti, v prvi vrsti namenjene mlademu bralcu, ki zajema široko 

paleto vrst in zvrsti. Pri tem bomo upoštevali teorijo Dragice Haramija, Marjane Kobe in 

Igorja Sakside. Nekaj besed bomo namenili prav posebni zvrsti otrokove prve knjige, tj. 

slikanici.  

V drugem delu teoretičnega dela bomo videli, kako slovenska zakonodaja opredeljuje 

otroke s posebnimi potrebami, kakšno je njihovo izobraževanje in katere prilagoditve 

potrebujejo otroci s posebnimi potrebami. Pogledali si bomo, kako slovenski avtorji 

problemsko tematiko otrok s posebnimi potrebami vključujejo v mladinsko književnost in 

katere izmed njih so prijazne do bralcev z posebnimi potrebami (npr. dislektikom). S 

pomočjo Mestne knjižnice Ljubljane in Priročnikih za branje kakovostnih mladinskih del 

bomo podali oceno njihove kakovosti. 

V empiričnem delu bomo podrobneje analizirali devet izbranih mladinskih del slovenskih 

avtorjev. V njih bomo iskali tematiko otrok s posebnimi potrebami, sprejemanje otrok v 

šolah, tako rednih kot posebnih, in njihov vpliv na mladega bralca. Osredotočili se bomo 

na njih z vidika učitelja, ki besedila uporablja kot didaktičen pripomoček, namenjen 
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boljšemu razumevanju otrok s posebnimi potrebami in odpravljanju pomanjkljivih 

predstav o njih.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Definicija mladinske književnosti 

 

Pojem mladinska književnost je besedna zveza, ki je sestavljena iz prilastka mladinska in 

jedra književnost. To pomeni, da je književnost prav posebnega tipa. Povezuje se z vsemi 

tremi členi predmetnega področja literarne vede, tj. z avtorjem, besedilom in naslovnikom 

(Saksida, 2001, 405). 

Prva literarnoteoretična proučevanja mladinske književnosti so se pojavila relativno pozno, 

in sicer v drugi polovici petdesetih let dvajsetega stoletja, pred tem so jo namreč 

obravnavali predvsem v okvirih pedagogike (Kobe, 1987, 7–8). Tako v svetu kot pri nas 

zasledimo neenotno poimenovanje, pri čemer so pojmi pogosto sinonimni. Na Slovenskem 

najpogosteje uporabljamo izraze: mladinsko slovstvo, mladinska literatura/književnost, 

otroška in mladinska književnost (prav tam, 9). Mladinska književnost v ožjem pomenu 

besede zajema tako otroško kot najstniško književnost, kamor uvrščamo dela, napisana 

posebej za mladino, dela, ki so bila napisana kot nemladinska, a so v procesu recepcije 

postala mladinska, ter priredbe in predelave (Saksida, 2001, 405). Med zadnje uvrščamo 

priredbe ljudskega izročila, priredbe in predelave avtorskih del, ki so že v izvirnikih 

namenjene mladini, ter priredbe in predelave avtorskih del, ki so v izvirnikih namenjeni 

odraslemu bralcu. V sodobnem času takih posegov v izvirnike ne narekuje več pedagoški, 

temveč komercialni vidik (Kobe, 1987, 13). 

Mladinska književnost je naslovniška zvrst književnosti, saj je namenjena mlademu bralcu, 

to se pravi predvsem bralcu (otroku, mladostniku) do starostne meje osemnajst let 

(Saksida, 2001, 405). Vendar v zadnjih desetih letih strokovnjaki (sociologi, psihologi, 

pedagogi ipd.) opozarjajo na spremembe v procesu odraščanja. Ta je vse daljši in na nek 

način tudi težavnejši kot v preteklosti, zato je postavljanje togih ločnic starostne meje 

dokaj nesmiselno (Mlakar, 2001, 5). Čeprav so besedila prvotno namenjena mlademu 

bralcu, najkakovostnejša mladinska dela nagovarjajo tudi odraslega – so naslovniško 

univerzalna oziroma naslovniško odprta. Torej lahko zadovoljijo bralni okus tako mladih 

kot tudi odraslih bralcev (Saksida, 2001, 405).  
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Avtor mladinske književnosti je praviloma odrasla oseba. Avtorjevo doživljanje otroštva 

oziroma njegovo vživljanje v otroka je tako pomemben člen v mladinski književnosti – 

torej je mladinska književnost dialog z otroštvom (prav tam). 

Od nemladinske književnosti jo ločijo vsebinske (motivi, teme, žanri) in oblikovne 

značilnosti, hkrati je med obema opaziti tudi vsebinske, idejne in slogovne vzporednice 

(prav tam, 405–406). Bistvena determinanta mladinske književnosti je pestrost literarnih 

vrst in oblik, ki jih je razvila v okviru vseh treh literarnih zvrsti, in sicer dramatike, proze 

in poezije. Znotraj se razvijejo tudi nove pojavne oblike, npr. strip (Kobe, 1987, 22). V 

posebno kategorijo uvrščamo tudi slikanico kot likovno-besedno stvaritev (Saksida, 2001, 

406). 

V diplomskem delu se želimo osredotočiti na eno izmed zvrsti književnosti, in sicer na 

prozo. Ta je tudi najbolj kompleksna, ne le po številu besedil, ampak tudi po raznolikosti 

vrst; zajema pravljično in resničnostno pripovedništvo ter celo avtobiografske zapise (prav 

tam, 426). 

 

2.2 Pojmovanje sodobne mladinske proze  

 

Teoretiki si niso enotni glede delitve mladinske proze. Kobe (1987) in Saksida (2001) tako 

razmejujeta književnost na realistično oziroma resničnostno in fantastično oziroma 

iracionalno, medtem ko se Haramija (2006) pri svoji delitvi opira na dolžino literarnega 

dela. V naslednjih podpoglavjih si bomo podrobneje pogledali te delitve. 

 

2.2.1 Pojmovanje sodobne mladinske proze po teoriji Igorja Saksida 

 

Saksida (2001) deli sodobno mladinsko prozo na dva dela: resničnostno oziroma 

realistično in neresničnostno oziroma iracionalno. Resničnostno mladinsko prozo deli na 

pripoved s človeškimi osebami, živalsko zgodbo, avtobiografsko pripoved ter na zabavno 

oziroma trivialno pripoved. V model neresničnostne proze uvrsti klasično pravljico, 

povedko, basen, nesmiselnico, živalsko in sodobno pravljico (kratko in daljšo, tj. 

fantastično pripoved) (Saksida, 2001, 426).  
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2.2.1.1 Neresničnostna mladinska proza 

 

V fantastičnih mladinskih besedilih je dogajanje včasih prikazano v neskladju z etičnimi 

stališči določene družbe. Iracionalni elementi mlademu bralcu omogočajo vednost, da je v 

realnem življenju drugače (npr. uboj v pravljici pripelje junaka do nagrade). V realistični 

prozi je tako ravnanje nedopustno (Haramija, 2006, 282). 

Pravljica je kratka zgodba, za katero je značilna neverjetnost, čudežnost, nestvarnost (Kos, 

2001, 168). Izhaja iz folklorne književnosti. V celoto združuje fantastični in realni 

besedilni svet, v kateri se gibljejo literarni liki, katerih značaj in lastnosti so 

individualizirani, kar pomeni, da so lastnosti poudarjene, nekatere celo stereotipno 

obarvane (npr. spolno: mama kuha kosilo, oče bere časopis ipd.). V sodobni književnosti 

se delno pojavlja in ohranja polarizacija pozitivnih in negativnih literarnih likov (Haramija, 

2006, 283).  

Ljudska pravljica je predhodnik klasične umetne pravljice. Pri svojem konstruiranju se 

je klasična opirala na svojo predhodnico, povzemala motivno-tematske in morfološko-

strukturne prvine. Izraz umetna nakazuje na avtorska dela, prilastek klasična na to, da gre 

za starejši oziroma prvotni vzorec avtorske pravljice iz 19. stoletja. Značilnost ljudske 

pravljice je enodimenzionalnost dogajanja, ki se pojavlja tudi v nekaterih različicah 

klasične umetne pravljice. Čeprav zgledi klasične pravljice nastajajo še danes, se je ta 

model v drugi polovici 20. stoletja umaknil v ozadje (Kobe, 1999a, 5–7). 

Tako kot klasična umetna pravljica je tudi povedka v sodobni književnosti v zatonu 

(Saksida, 2001, 430–431). Nove posebnosti doživljanja otroškega sveta in otroške igre v 

mladinsko književnost vnašajo sodobne pravljice (prav tam, 436). Za razliko od ljudske in 

klasične pravljice sodobne podajajo pravljično dogajanje brez pedagogizacije književnih 

besedil in sodb o pravilnosti ravnanja literarnih likov (Haramija, 2006, 283). Prevladujoča 

oblika sodobne pravljice je pripoved z otroškim glavnim likom (Saksida, 2001, 436).  

Tako kot pri sodobnih pravljicah je tudi pri fantastični pripovedi prevladujoča oblika 

pripoved z otroškim glavnim likom (prav tam, 436). Skupni imenovalec takih besedil so 

dolžina besedila (daljša prozna besedila), hkratno (vzporedno ali zaporedno) pojavljanje 

realnega in irealnega sveta, dokaj natančno določljiva dogajalni čas in prostor, natančna 

karakterizacija likov (Haramija, 2006, 289). 
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Med neresničnostno mladinsko prozo Saksida (2001) umesti tudi nesmiselnico. To je 

komična pripoved, v kateri prevladuje nonsens. Njihov svet tvorijo jezikovne igre ali 

podobe komično zaznamovanih kraljestev. Že samo poimenovanje kraljestev ali oseb 

vzpostavljajo jezikovni nesmisel (Saksida, 2001, 427–434). 

Basen je kratka zgodba z didaktičnim pomenom, ki se kaže kot nauk, izrečen na koncu 

besedila. Liki in dogodki so vzeti iz živalskega ali rastlinskega sveta, ki so personificirani. 

Možne so basni s človeškimi osebami ali celo bogovi (Kos, 2001, 167). 

 

2.2.1.2 Resničnostna mladinska proza 

 

V ta model Saksida (2001) uvršča besedila, katerih besedilna stvarnost je posnetek 

stvarnega sveta. Take so živalske zgodbe, resničnostna pripoved s človeškimi osebami, 

zabavna pripoved in avtobiografske pripovedi. Med slednje lahko umestimo 

avtobiografske pripovedi in črtice. Spominjanje na otroštvo, ki je tako značilno za 

mladinsko književnost, tu postaja dobesedno (Saksida, 2001, 426–453). 

V živalski zgodbi so na literarne osebe projicirane človeške lastnosti, pa vendar se zdijo 

bralcu čisto verjetne. Z dodajanjem nerealnih elementov lahko živalska zgodba kaj hitro 

preraste v živalsko pravljico. Živalska zgodba se od živalske pravljice loči predvsem po 

tem, da svet, v katerega je oseba postavljena, daje občutek zunajliterarne stvarnosti. 

Vendar je meja med obema težko določljiva. Za živalske pravljice je značilen poseben 

svet, ki je glede na lastnosti oziroma ravnanje literarnih oseb ločen od realnosti (npr. živali 

imajo zdravnika, se pogovarjajo, nastopajo na koncertu ipd.). Živalske pravljice po vojni 

niso prevladujoča vrsta v mladinski književnosti. Pogosto jih je težko ločevati tudi od 

kratkih sodobnih pravljic. Od slednjih jih ločita predvsem enodimenzionalnost in 

krajevna nedoločenost. Značilnost živalskih pravljic se kaže v tematiki; moči 

ljubezni/prijateljstva in pomenu malih bitij (prav tam, 431–452). 

Med resničnostno prozo Saksida umesti tudi resničnostno pripoved s človeškimi 

osebami, ki jo je povzel po Kobetovi (1987). Zanjo je značilno slogovno spreminjanje. V 

petdesetih, šestdesetih je zanjo značilen knjižni jezik, kasneje se začne uvajati sleng 

(Saksida, 2001, 445). Podrobnejši opis sledi v poglavju Trije modeli realistične proze po 

teoriji Marjane Kobe. 
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Zabavna oziroma trivialna pripoved je prav tako element resničnostne mladinske proze. 

Značilni za to vrsto so kliše, super junaki, nenavadni preobrati, prevladovanje dogodivščin 

ipd. (prav tam, 454).  

 

2.2.2 Pojmovanje sodobne mladinske proze po teoriji Dragice Haramije  

 

Haramija (2006) se pri klasifikaciji opira na dolžino literarnega dela. Mladinsko 

književnost tako deli na kratke in dolge prozne vrste. Kar nekaj vrst smo podrobneje 

opisali v predhodnem poglavju, zato jih bomo v tem le omenili. 

 

2.2.1.3 Kratke prozne vrste 

 

Haramija (2006), ki deli mladinsko prozo glede na dolžino del, med kratko prozo uvršča 

pravljice (ljudske, umetne), povedke, basni, bajke, kratke realistične zgodbe in kratke 

fantastične pripovedi.  

Kratko realistično prozo deli na spominsko kratko zgodbo, doživljajsko kratko zgodbo in 

detektivsko kratko zgodbo. Značilnost spominske kratke zgodbe je prvoosebni vsevedni 

pripovedovalec, ki opisuje časovno in prostorsko odmaknjene, pogosto biografsko 

obarvane dogodke. Sodobni otrok oddaljeni čas pisateljevega otroštva velikokrat težko 

razume (Haramija, 2006, 285–286). Saksida (2001) spominske kratke zgodbe uvršča med 

avtobiografske pripovedi, za katere je značilno spominjanje na otroštvo (Saksida, 2001, 

453). Haramija (2006) navaja, da je zgodba podana s perspektive odraslega 

pripovedovalca, ki govori o otroku kot glavnemu liku, vrednotah, prijateljih. Spomini na 

otroštvo zajemajo paleto različnih čustev; od žalosti, razočaranj do smešnih situacij. 

Njegovo otroštvo se konča z odhodom od doma, postavljenega v idilično ruralno okolje 

(Haramija, 2006, 286). 

Doživljajska kratka zgodba tako kot spominska v ospredje postavi otroka kot glavni 

literarni lik, ki doživlja vsakdanje, komično obarvane dogodivščine. Karakterizacija 

literarnih likov je glede na književni prostor – urbano okolje – in glede na pripovedno 

perspektivo – opazovanje sodobnega otroka – velikokrat posredna (prav tam, 286–287). 
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Za detektivsko kratko zgodbo veljajo štiri pravila klasične detektivske zgodbe: 

nerazrešeni zločin, predstavitev detektiva, osebe in odnosi, ozadje (Cawelti, 1982, 166–

203; povzeto po: Haramija, 2006, 287). Kratka detektivska zgodba se bolj nagiba k 

pustolovščini kot trdi detektivski zgodbi. Začetek zgodbe je nerazrešen zločin, ki je v 

slovenski mladinski književnosti naravnan komično. Detektivi (glavni liki) so vedno na 

voljo, hitro razrešijo probleme in vnašajo red v nastali zaplet. Ne podcenjujejo niti 

malenkostnega problema, zato jih ljudje cenijo. Njihovo delo poteka v domačem okolju, 

kot je šola, bližnje okolje, preiskavo jim naložijo stranski književni liki (Haramija, 2006, 

287). 

Med kratko prozo uvršča tudi kratke fantastične pripovedi. Sem sodijo besedila, ki 

združujejo lastnosti pravljice in fantastične pripovedi. Zajemajo krajše časovno obdobje, 

glavni literarni lik se zaveda vdora fantastike v realni svet, književni čas in prostor sta 

pogosto natančno določljiva. Od pravljice se loči predvsem po dvodimenzionalnosti, ki 

delujeta vsak po svojih zakonitostih (prav tam, 284–285).  

Motivna navezanost na mitologijo je bistvena za bajko. Tu gre lahko za tradicionalne 

zgodbe iz mitološkega območja (o bogovih, duhovih, polbožanskih herojih in nadnaravnih 

silah) prvotnih religij ali pa zgodbe nastajajo na podlagi umetnih mitoloških predstav (Kos, 

2001, 167). 

 

2.2.1.4 Dolge prozne vrste 

 

Med daljša prozna besedila uvršča fantastično pripoved, realistično pripoved (povest) in 

realistični ter fantastični mladinski roman. 

Haramija (2003) meni, da v slovenskem prostoru še nimamo celostne teorije v mladinski 

književnosti o književnih zvrsteh, vrstah in žanrih. S stališča mladinske književnosti bi 

smeli govoriti o mladinskem realističnem romanu kot posebni književni vrsti, saj v 

slovenskem prostoru obstajajo besedila, ki presegajo pripoved (povest) kot knjižno vrsto. 

Med mladinske romane uvršča vsa dolga prozna dela, ki posegajo v življenje najstnikov. 

Namenjeni naj bi bili otroku po dvanajstem oziroma trinajstem letu starosti, torej 

najstnikom v drugi triadi osnovne šole in v srednji šoli, saj šele v četrtem obdobju bralnega 

razvoja (tj. v obdobju abstraktne inteligence) lahko razumejo daljša in zapletenejša 
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književna dela (Haramija, 2003, 171–175). Vendar opozarja, da so mladinski romani sicer 

namenjeni mladostnikom, vendar pa je ta pojem dokaj izmuzljiv in ga težko definiramo 

enoznačno (Haramija, 2010, 86). Za mladinski roman je značilen natančno opisan glavni 

lik, določljiva sta tudi čas in prostor ter ne pretirana večplastnost zgodbe. Pripovedovalec 

je praviloma prvoosebni, ki je obenem lahko tudi naslovni lik mladinskega romana. 

Težavni pubertetnik v vlogi glavnega literarnega lika pripoveduje o svojem zasebnem 

življenju (Haramija, 2003, 175). 

Žanre slovenskega mladinskega realističnega romana deli na štiri vrste: avanturistični, 

ljubezenski, socialno-psihološki in »jeans roman« (prav tam, 175). 

Za avanturistični roman je značilna nenamerna avantura, v katero se podajo glavni liki. 

Le-ti so slikani bipolarno, pri čemer ima glavni literarni lik izrazito pozitivne lastnosti, 

drugi pa izrazito negativne lastnosti. Nerešljiv problem, ki je najpomembnejši element 

avanturistične zgodbe, se izteče v srečen konec. Pregledno in jasno dogajanje omogoča 

scenična perspektiva (prav tam, 175–176). 

Druga vrsta mladinskega romana je ljubezenski. V središče postavlja najstnico in njeno 

prvo ljubezen, ki se zdi večna, prava, edina, skozi notranje monologe ter dejanja. Ko zveza 

dveh mladih zaljubljencev razpade, ima to katastrofalne posledice za tistega, ki zvezo želi 

nadaljevati (prav tam, 176). 

Značilnost socialno-psihološkega mladinskega romana je tabu tema, ki jo različni avtorji 

poskušajo detabuizirati. Med take teme spadajo spolnost, nasilje, aids, zloraba, 

brezposelnost, smrt, samomor, ekološke katastrofe itd. Zaradi poprejšnje cenzure so se te 

teme začele obravnavati v Evropi v šestdesetih letih (Haramija, 2003, 176–177). Del 

tovrstnih romanov lahko umestimo v mladinsko književnost (to je tisti del, ki ima za 

naslovnika mladostnika v drugi triadi osnovne šole oziroma v začetnih letih srednje šole), 

drugi del pa je t. i. prehodna, mejna književnost. Namenjena je mladim odraslim oziroma 

večinoma študentom (Haramija, 2010, 87).  

Roman v »kavbojkah« ali jeans roman se pojavi z jeans generacijo v petdesetih letih. 

Gre predvsem za uporniške mladostnike, ki imajo specifičen pogled na svet. Najstnik, torej 

deški literarni lik, se ne znajde v sodobnem svetu, v katerem ne najde svoje vloge. Pestijo 

jih problemi s šolo in starši, njihov glavni cilj pa je zabava, droge, alkohol, prve spolne 

izkušnje in neodgovorno življenje (Haramija, 2003, 178–179). 
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Med daljša mladinska prozna dela Haramija (2006) uvršča tudi realistično pripoved 

oziroma povest. To je srednje dolgo besedilo, ki se bistveno ne razlikuje od kratkega 

romana ali dolge novele. Je njun nadomestek ali manj dovršena in zahtevna različica. Za 

povest je značilna pregledna zgodba z več dogodki, z jasno zastavljenim začetkom in 

koncem. Praviloma je napisana v prozi, vendar poznamo tudi povesti v verzih (Kos 2001, 

157–158). 

 

2.2.3 Pojmovanje sodobne mladinske proze po teoriji Marjane Kobe 

 

Tako kot Saksida (2001) tudi Kobetova (1987) deli prozna besedila na dva dela: realistično 

pripovedno prozo in fantastično pripovedno prozo. Slednja zajema pravljice in pripovedke 

(basni, legende); ljudske, klasične/avtorske in sodobne pravljice (kratke sodobne pravljice 

in obsežne sodobne pravljice oziroma fantastične pripovedi). Znotraj realistične 

pripovedne proze pa govori o treh modelih realistične proze glede na starost naslovnika.  

 

2.2.1.5 Trije modeli realistične proze 

 

Ko govori o modelih realistične proze, se opira na teoretična izhodišča švedskega 

raziskovalca Göteja Klingberga, ki mladinsko književnost deli na iracionalno in realistično. 

V to območje spadajo besedila, v katerih se tekstualna resničnost giblje v okvirih 

izkustveno preverljivega sveta. Pisci se z izborom snovi, tem in načinom upovedovanja 

želijo približati čim bolj avtentičnemu prikazovanju vsakdanje problematike otrok in 

mladine, in sicer v njihovem realnem okolju (Kobe, 1987, 165). 

Kobetova (1987) govori o treh modelih realistične proze v sodobni slovenski mladinski 

književnosti, ki jih ni poimenovala po knjižnih vrstah, temveč glede na starost naslovnika 

oziroma glavnega literarnega lika. V prvi model uvrščamo besedila, v katerih nastopa otrok 

kot literarna oseba v starosti do osmega, devetega leta, v drugi model spadajo besedila, 

namenjena bralcem med desetim in štirinajstim letom, v tretjega pa tista, namenjena 

bralcem med petnajstim in osemnajstim letom (prav tam, 165–179) 
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Za prvi model je značilno opisovanje otrokovega vsakdanjega življenja v predšolski in 

zgodnji šolski dobi. Osrednji lik, sodobni mestni otrok, se giblje v ožjem in širšem 

družinskem okolju v varni navzočnosti staršev ali drugih sorodnikov. Postopoma z 

odraščanjem se otrok znajde tudi v širšem družbenem okolju (dvorišče, igrišče, vrtec, šola 

itd.) in s tem se mu odpirajo novi vidiki njegovega sveta. Otrokove življenjske izkušnje 

niso le pozitivne, temveč so prisotna tudi drobna razočaranja, stiske in težave. Za ta model 

je značilno, da odrasli (mama, oče, babica idr.) pogosto opazujejo osrednji lik, 

pripovedovalec pa vztraja pri odrasli perspektivi kot edino »pravi«. Lahko pa se odrasli 

opazovalec prilagodi otrokovemu pogledu na svet. Pripoved poteka kronološko linearno, in 

sicer v obliki krajših samostojnih zgodb, le redko v obsežnejšem besedilu s strnjenim 

dogajanjem, to pa predvsem zaradi preglednosti, ki je dostopnejša nagovorjenemu bralcu 

začetniku. Otrok, ki že samostojno bere, se z glavnim literarnim likom ne more 

poistovetiti, saj je le-ta mlajši, manjši od njega (prav tam, 165–170). 

Za drugi model realistične proze je bolj kot pri prvem značilna vrstniška identifikacija. 

Besedila so namenjena predvsem mlademu bralcu med desetim in štirinajstim letom. V 

prejšnjem modelu varno družinsko okolje tu ni več tako značilno in se umika v ozadje. S 

strani glavnega mladostniškega lika – prvoosebnega pripovedovalca – lahko postane 

družina osrednji predmet ironično-kritičnega opazovanja. Glavna literarna oseba tu ni več 

le posameznik, temveč lahko enakovreden položaj zavzameta dva literarna lika, običajno v 

prijateljski vezi, ali skupina oziroma prijateljska druščina. Odraščajoči otrok oziroma 

mladostnik samostojno odkriva svet in samega sebe v njem s pomočjo prijateljev. Želi 

vzpostaviti enakovreden dialog z odraslim, ki je le redko strpen in razumevajoč (prav tam, 

171–173). 

Znotraj drugega modela se razvijeta dva značilna tipa pripovedi. Prvi tip predstavljajo 

besedila, ki opisujejo vedro, neproblematično stran šolske in obšolske vsakdanjosti. 

Značilna je uporaba slenga, humorna obarvanost besedil in preprost jezik. V besedilih 

prevladuje tretjeosebna pripoved, ki je objektivna (prav tam, 173–176). 

Nasprotno je za drugi tip značilna prvoosebna pripoved, ki je tipično subjektivna. Odnosi 

med mladimi in odraslimi se v teh besedilih zaostrijo v kritične in krizne situacije. 

Konflikti se pojavijo med odraslimi in mladimi oziroma med mladimi in šolo, lahko pa 

tudi v odraščajočih otrocih samih. Za ta tip sta značilna pogovorni jezik in sleng, ki že sam 

po sebi nakazuje na odnos literarnega lika do sveta (prav tam). 
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V tretji model realistične proze Kobetova uvrsti obsežnejša dela, ki zajemajo mestno 

okolje. Glavni literarni lik, star med petnajstim in osemnajstim letom, prerašča svoje 

osnovnošolsko obdobje in vstopi v nov svet, svet odraslih. V njem praviloma samotno išče 

svojo lastno podobo. Največkrat vlogo glavne osebe zasedejo mladostnice, ki zaradi 

ljubezni izstopijo iz vrstniške druščine, pridobijo svoje prve erotične izkušnje, čemur sledi 

boleča streznitev. Besedila velikokrat govorijo o tabu temah, kot so prestopništvo, 

nezaželena nosečnost, mamila, alkoholizem, spolnost ipd. Značilna je subjektivna 

prvoosebna pripoved in pogovorni jezik ter sleng. Potek dogajanj ni več kronološko 

linearno opisan, temveč je zaslediti pogosto sekanje časovnih perspektiv. Izrazit je tudi 

notranji monolog kot pripovedna tehnika (prav tam, 176–179). 

Podobno v svoji klasifikaciji razdeli realistično pripovedno prozo tudi Blažičeva (2011). 

Deli jo namreč na: 

 kratko zgodbo v slikanici, 

 zaporedje kratkih (zaključenih) zgodb in 

 obsežnejše delo s poglavji (zaključena poglavja) (Blažić, 2011, 20). 

Zgornja delitev tako v nasprotju z Kobetovo (1987) opredeljuje tri modele realistične proze 

v sodobni mladinski književnosti glede na knjižno vrsto, in ne glede na starost naslovnika 

oziroma glavnega literarnega lika 

 

2.2.1.6 Fantastična pripovedna proza 

 

Po mnenju Kobetove (1987) sodijo med fantastično pripovedno prozo pravljice in 

pripovedke (basni, legende); ljudske, klasične/avtorske in sodobne pravljice (kratke 

sodobne pravljice in obsežne sodobne pravljice oziroma fantastične pripovedi). V tem 

poglavju si bomo podrobneje pogledali značilnosti sodobne umetne pravljice, saj smo 

ostalim zvrstem kar nekaj besed namenili že v predhodnih poglavjih. 

Model klasične umetne pravljice se je v drugi polovici 20. stoletja umaknil v ozadje in v 

ospredju se uveljavi nova specifična kategorija besedil, nov vzorec v območju sodobne 

iracionalne pripovedne proze, ki ga je mogoče poimenovati sodobna (umetna) pravljica 

(Kobe, 1999a, 5). Od druge polovice petdesetih let se zanjo uporabljajo sinonimni izrazi 
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»sodobna pravljica«, »moderna pravljica«, »fantazijska pravljica«, »moderna fantazijska 

pravljica«, »antipravljica«, »moderna domišljijska zgodba«, »domišljijska pripovedka« 

(Kobe, 1987, 157). Kobetova (1999a) utemeljuje svojo izbiro poimenovanja z dejstvom, da 

je dogajanje v sodobni pravljici vpeto v sodobni prostor in čas. 

Sodobna pravljica zajema dva vzorca besedil: kratka sodobna pravljica in fantastična 

pripoved. 

 

1. Kratka sodobna pravljica 

Kratke sodobne pravljice so manjšega obsega, v povprečju obsegajo od 1,5 do 10 strani. 

(Kobe, 1999a, 6) 

Glede na glavni literarni lik je kratka sodobna pravljica razvila več različic: 

 z otroškim glavnim literarnim likom; 

 z oživljeno igračo/predmetom kot glavnim literarnim likom; 

 s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom; 

 s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom; 

 s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom in 

 z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila (prav tam). 

Med navedenimi različicami osrednje mesto zavzema kratka sodobna pravljica z otroškim 

glavnim literarnim likom. To je razumljivo, saj so glavna ciljna skupina ravno otroci (prav 

tam). 

Značilnosti kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim literarnim likom so naslednje: 

 temeljna tema, snov in motiv je otroški doživljajski svet in igra; 

 dogajanje poteka po sintetični dogajalni liniji – pogosto je skrčeno na droben izsek 

iz otrokovega vsakdanjika; 

 glavni literarni lik je sodobni mestni otrok v predšolskem do zgodnjega šolskega 

obdobja, saj je takrat igra pomembna otrokova aktivnost, doživljanje realnega in 

irealnega sveta pa dojema kot dve enakovredni resničnosti; 

 pogosto navzoči liki odraslih ljudi imajo stransko vlogo; 
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 dogajanje poteka na dveh ravneh – realni in irealni. Značilen je vdor 

irealnih/fantastičnih prvin v realni vsakdanjik glavnega lika, kar vzpostavi 

dvodimenzionalnost dogajanja. Čeprav začetek in sklep potekata v resničnem 

vsakdanjiku, ima prav irealna plast dogajanja posebno težo, saj omogoča 

razreševanje problemov, ki jim otroški lik v realni vsakdanjosti ni kos. Na iracionalni 

ravni se otroškemu liku izpolnijo vse želje in potrebe; 

 realna in irealna raven se soočita na dva načina:  

- dogajanje se odvija dvodimenzionalno v enem samem svetu, v njem glavni 

literarni lik kreira iracionalno raven,  

- dogajanje se odvija dvoplastno v dveh med seboj ločenih svetovih; z otroškim 

glavnim likom je povezan vzrok za prehod dogajanja iz realnega v 

irealni/iracionalni/fantastični svet, vendar pa ni kreator irealne ravni dogajanja; 

 liki odraslih ostajajo praviloma v realnem svetu, v realni ravni dogajanja, otroški 

literarni lik pa prehaja med svetovoma – neomejene bivanjske sposobnosti otroških 

likov lahko primerjamo z igro. Tako ni naključje, da so otroški liki v starostnem 

obdobju, ko je igra pomembna; 

 vzrok oziroma povod za vdor fantastičnih prvin v realni vsakdanjik je realen in 

praviloma povezan z otroškim glavnim likom – njegovo psihično stisko, problemom, 

osamljenostjo, potrebo po igri, neuresničljivo željo majhnega otroka, boleznijo ipd.; 

 najpogostejši je vsevedni pripovedovalec, ki otroške sprejemnike neposredno 

nagovarja; 

 dogajalni čas in prostor sta postavljena v sodobnost, dogajalni čas je običajno 

natančneje določen kot sodobno mestno okolje; 

 kratka sodobna pravljica praviloma ne moralizira; pisec zagovarja otroški način 

doživljanja sveta (prav tam, 7–11). 

Vsem različicam kratke sodobne pravljice so skupne naslednje značilnosti: 

 dvodimenzionalnost oziroma dvoplastnost dogajanja, ki se kaže v dveh različicah; 

realna in irealna raven se soočita tako, da dogajanje poteka dvoplastno v enem 

samem svetu ali pa v dveh med seboj ločenih svetovih, ki obstajata samostojno drug 

ob drugem; 

 sodobnost kot realni dogajalni čas in prostor; 

 sintetična dogajalna linija; 
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 pripovedna perspektiva in funkcija vsevednega pripovedovalca; 

 sporočilo: po navadi kratke sodobne pravljice ne moralizirajo; 

 status in funkcija stranskih literarnih likov; to so pogosto ljudje in tudi poosebljene 

živali, rastline, predmeti; Komunikacija glavnega literarnega lika s človeškimi liki je 

lahko vzpostavljena ali pa do pogovornega stika ne pride; 

 razsežnost bivanjskih sposobnosti glavnega literarnega lika; 

 v kratkih sodobnih pravljicah, kjer glavni literarni lik ni otrok, glavni liki pogosto 

privzemajo otroško držo in dikcijo (Kobe, 2000, 7–14). 

Sodobna pravljica zajema tako kratko sodobno pravljico kot tudi fantastično pripoved. 

Slednji namenjamo nekaj besed v naslednjem podpoglavju. 

 

2. Fantastična pripoved 

Fantastična pripoved je za razliko od kratke sodobne pravljice obsežnejša, saj zunanji 

obseg meri do 200, 300 in več strani (Kobe, 1999a, 6). Značilnosti kratke sodobne 

pravljice z otroškim glavnim literarnim likom, v kateri se dogajanje odvija 

dvodimenzionalno v dveh med seboj ločenih svetovih, se približujejo modelu fantastične 

pripovedi (Kobe, 1999b, 8). Stične točke med obema literarnima vrstama so: 

 strukturna stalnica je dvodimenzionalnost dogajanja – v okvirno zgodbo v realnem 

svetu je vloženo fantastično jedro; oba svetova obstajata ločeno drug od drugega; 

 vzrok oziroma motiv za prehod v irealen svet je realen in povezan z otroškim 

glavnim likom; 

 stik z irealnim svetom vzbudi v otroškem liku občutke presenečenja, začudenja, 

stiske, strahu ipd.; 

 mogoče je razbrati tradicijo, ki sega v 19. stoletje (Kobe, 1999b, 8–9). 

V tem poglavju smo si podrobneje pogledali delitev mladinske proze Kobetove (1987) in 

Sakside (2001), ki razmejujeta književnost na realistično oziroma resničnostno in 

fantastično oziroma iracionalno, ter delitev Haramije (2006), ki se v svoji teoriji opira na 

dolžino literarnega dela. Potrdili smo, da je mladinska proza v mladinski književnosti 

široka in razvejana, saj smo se seznanili z mnogimi literarnimi vrstami. 
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Prav posebno mesto pa pripada v mladinski književnosti likovno-besedni stvaritvi – 

slikanici, kateri smo namenili naslednje poglavje. 

 

2.3 Pojmovanje slikanice po teoriji Marjane Kobe 

 

Kobetova (1987) je slikanico opredelila kot posebno zvrst otrokove prve knjige, v kateri 

likovna in besedna govorica predstavljata neločljivo celoto. Je tudi tipična zvrst mladinske 

knjige, prek katere se otrok že v zgodnjem predbralnem obdobju sreča z različnimi zvrstmi 

in oblikami mladinske književnosti (Kobe, 1987, 24). 

Širša definicija slikanice pojmuje le-to kot obliko knjige, ki zajema različne književne 

zvrsti in vrste; od ilustrirane knjige, knjižnega slikarstva do slikanice brez besed. Medtem 

ko ožja definicija pojmuje slikanico kot sintezo kratke pripovedne proze in ilustracij 

(Blažić, 2011, 121). 

V slovenskem prostoru ločimo štiri različice slikanic glede na izvirnost: 

 izvirna slovenska slikanica, v kateri sta avtor besedila in ilustrator Slovenca, 

 slikanica s slovenskim prevodom tujega besedila in izvirnimi ilustracijami 

slovenskega avtorja, 

 slikanica s slovenskim prevodom tujega besedila ter ilustracijami tujega avtorja in 

 slikanica z izvirnim slovenskim besedilom in tujimi ilustracijami (Kobe, 1987, 29). 

Izvirna slovenska slikanica je doživela razcvet po letu 1950, ko je začela izhajati v 

posebnih knjižnih zbirkah in formatih, ki imajo značilnosti slikaniške izdaje (npr. leta 1953 

v zbirki Čebelica) (Blažić, 2011, 121). 

Kobetova v Pogledih na mladinsko književnost predstavlja šest vidikov slikanice: 

 zahtevnostne stopnje slikanice, 

 tipi slikanic glede na ustvarjalni postopek, 

 razporeditev besedila in ilustracij v slikanici, 

 izbor besedila v slikanici, 

 slikanica in iskanje novih likovnih možnosti in 

 slikanica in iskanje novih funkcijskih zmožnosti (Kobe, 1987, 29). 
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Posamezne stopnje bomo v podpoglavjih podrobneje razdelali. 

 

2.3.1 Zahtevnostne stopnje slikanice 

 

Slikanica sledi otrokovim razvojnim obdobjem, in sicer od zgodnjega predbralnega do 

zgodnjega šolskega obdobja. Po zahtevnosti se deli na več stopenj – razlikuje se glede na 

zunanjo obliko, likovno in besedno vsebino. Prva stopnja še nima oblike knjige, ampak je 

harmonikasto zložljiva kartonska zgibanka ali leporello. Namenjena je otroku do drugega 

ali tretjega leta. Vsebinsko je doživljajsko najpreprostejša, vizualno pa predstavlja 

prehodno stopnjo med igračo in »pravo knjigo«. Glede na to, kaj zgibanka tematizira ter 

kakšna je njena likovno besedna podoba, se deli na tri stopnje. Prva stopnja leporella je 

običajno brez leposlovnega besedila in je namenjena otrokom do drugega, tretjega leta. 

Teme so po navadi zajete iz domačega ali širšega okolja, ki je otroku dobro znano. Druga, 

doživljajsko obsežnejša stopnja vsebuje krajša besedila oziroma prigodniške verze, ki 

spremljajo ilustracije. Zadnja uvaja otroka v svet prave besedne umetnosti, saj vsebuje 

verze in pesmice ter jih seznanja z svetom umetne in ljudske otroške poezije (Kobe, 1987, 

29–31). 

Druga zahtevnostna stopnja slikanice pripada istemu starostnemu obdobju kot leporello. 

Tako otrok okoli drugega ali tretjega leta spozna slikanico s trdimi kartonastimi listi, kar 

pomeni, da je že prava knjiga. Po svoji besedno-likovni vsebini se pokriva z drugo in tretjo 

zahtevnostno različico zgibanke. V zadnji, tretji zahtevnostni stopnji se otrok spozna s 

pravo knjigo s tankimi listi, ki je primerna za otroke, stare od tretjega, četrtega leta naprej. 

Zadnja stopnja predstavlja tudi osrednji model slovenske slikanice, zato bo v nadaljevanju 

natančneje predstavljena (prav tam, 31). 

 

2.3.2 Tipi slikanic glede na ustvarjalni postopek 

 

Slikanica ima posebno logiko notranje urejenosti, ki sledi lastni zvrsti knjige. Slika in 

beseda sta praktično neločljivo povezani, prav njun preplet v celoto je bistvena značilnost 

te ilustrirane knjige s tankimi listi, zato izžarevata skupno estetsko sporočilo. Kadar doseže 
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slikanica najčistejšo avtentičnost svoje knjižne zvrsti, lahko postane likovno-tekstovni 

monolit (Kobe, 1987, 33). 

Glede na izhodišča pri ustvarjalnem postopku Kobetova (1987) loči:  

 avtorsko slikanico, 

 slikanico, v kateri sta soavtorja stalni ustvarjalni tim, in 

 slikanico, v kateri soavtorja nista stalni ustvarjalni tim (prav tam, 33–36). 

Za avtorsko slikanico je značilno, da je likovna-besedna celota stvaritev enega samega 

ustvarjalca. Prav iz tega razloga omogoča ta model največ pogojev za nastanek slikanice v 

najčistejši avtentičnosti. Specifika tekstov je, da so kratki, zapisani v preprostem jeziku in 

čeprav pripovedujejo neko zgodbo, ne morejo »živeti samostojnega »literarnega« življenja 

zunaj čisto določene slikanice, kot ga lahko živita na primer pravljici o Sneguljčici ali 

Rdeči kapici« (prav tam, 33–35). 

Tip slikanice, v katerem sta avtorja stalni ustvarjalni tim, se deli na tri skupine: 

 avtorja soustvarjata tako likovno kot besedno podobo; 

 ilustrator dobi že izoblikovano besedilo, vendar poteka tesno sodelovanje med njim 

in avtorjem; 

 ilustrator je stalni likovni ustvarjalec besedil istega avtorja, vendar je pri delu 

samostojen (prav tam, 35). 

Za zadnji, tretji tip je značilno, da avtorja nista stalna sodelavca. To ne velja za 

najustreznejši način oblikovanja, pa vendar je na ta način nastalo največ povojnih slikanic. 

Produkt soustvarjanja je lahko likovno-besedni monolit, vendar pa je pri takem 

sodelovanju tudi največja možnost, da nastane le »navidezna« slikanica, ki je le »tanka 

ilustrirana knjiga« (prav tam, 36). 

 

2.3.3 Razporeditev besedila in ilustracij v slikanici 

 

Slikanice se, ne glede na predhodno opisani kriterij, razlikujejo med seboj po razporeditvi 

besedila in ilustracij. Glede na notranjo urejenost besedilnega in likovnega deleža v 

slikanici ločimo tri tipe. Za prvi tip, tj. klasično pravljico, je značilno, da je vsaka 
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ilustracija samostojna slika, kar je značilno za klasično likovno ilustracijo. Tako besedilo 

kot ilustracija sta dokaj samostojna elementa. Lahko se v enakovrednem prostorskem 

sorazmerju menjavata celostransko besedilo in celostranska slika ali pa si stran v 

primernem sorazmerju delita. Za drugi tip je značilno, da se ilustracija razlije »čez svoj 

rob« in se razširi čez obe strani v knjigi in razlije med besedilo. Besedilo je razdeljeno na 

manjše smiselne odlomke, ki so včasih vključeni v ilustracijo. Pri tretjem tipu gre za še 

večjo prepletenost z likovnim deležem. Njegov ustvarjalec tekst suvereno reorganizira in 

ga na novo organiziranega vpne v samo ilustracijo. Pri tem pa tekst ohrani lastno identiteto.  

Prav zadnji tip je močno prisoten v sodobni slikanici (Kobe, 1987, 37–38). 

 

2.3.4 Izbor besedila v slikanici 

 

Pri izboru besedil sodobna leposlovna slikanica upošteva vse literarne vrste in oblike, ki so 

otrokovemu razvojnemu obdobju najbližje ter tudi najbolj priljubljene. Tako zajema izbor 

besedil iz tradicionalnih virov, kot so otroška pripovedna proza, klasična umetna pravljica, 

uganka, hkrati pa se napaja iz sodobne umetne poezije za otroke ter iz iracionalne 

mladinske pripovedne proze, za katero je značilno, da ob živalskem svetu tematizira 

predvsem doživljajski svet sodobnega otroka (Kobe, 1987, 38–39). 

 

2.3.5 Slikanica in iskanje novih likovnih možnosti 

 

V povojnem svetovnem in evropskem slikaniškem prostoru sta na razvoj slikanice bistveno 

vplivala dva ustvarjalna valova. Za prvi val so značilna iskanja v smeri pretanjene likovne 

prečiščenosti. Začel se je konec petdesetih let, ko Leo Leonni s slikanico Little Blue and 

Little Yellow poseže v likovne poglede in z abstraktnim junakom sproži razcvet moderne 

likovno-avantgardistične in eksperimentirajoče slikanice. Z drugim valom, ki je potekal 

dokaj vzporedno, je zaslediti vedno več tako imenovane dinamične, pripovedne, akcijske 

ilustracije. Ta prisluhne otroku in z njim komunicira. S tem pričenja vključevati elemente 

otrokom priljubljenega vizualnega medija, stripa, ter išče v smeri novih likovno 

oblikovalnih možnostih (Kobe, 1987, 42–43). 
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2.3.6 Slikanica in iskanje novih funkcijskih možnosti  

 

»Osnovna funkcija leposlovne slikanice je estetska vzgoja otroka: likovno tekstovna 

vsebina slikanice bogati njegov doživljajski svet in oblikuje njegovo estetsko 

senzibilnost s tem, ko ga spodbuja k estetskemu, domišljijskemu in čustvenemu 

doživljanju in hkrati s tem k aktivni lastni ustvarjalni domišljiji. »Klasična« 

leposlovna slikanica otroka duhovno aktivira na ta način, da mu v doživljajsko 

zaposlitev in potešitev ponudi verzno in prozno literarno besedilo v ustrezni likovni 

vizualizaciji.« (Kobe 1987, 44)  

Ta metoda pa ni edini način. V šestdesetih letih se začnejo pojavljati aktivizirajoče 

slikanice, ki poskušajo otroka neposredno vključiti v sodelovalni oziroma ustvarjalni 

odnos z avtorji. Kot svoj metodološki princip postavijo sproščeno estetsko igro s knjigo in 

vsebino. Druga inovativna različica otroka neposredno nagovori, saj mu v sliki ali tekstu 

postavlja vprašanje, na katero mora otrok odgovoriti, če želi doživljajsko slediti zgodbi. 

Naslednja različica od otroka pričakuje reševanje ugank, od katerih je odvisen potek 

slikaniške zgodbe. Pogosta je različica, ki spodbuja otroka k samostojni domišljijski in 

ustvarjalni igri. Prav sem spada tudi sodobna slikanica brez besed, ki motivira otroka, da 

najde pravo zgodbo, ki si jo je zamislil ustvarjalec, ali pa si izmisli poljubno zgodbo. Spet 

druga slikanica, ki spodbuja na način estetske igre k sodelovanju, je knjiga, ki ponuja na 

koncu izrezljiv material in napotke za vključitev v igro. Obstaja pa tudi inovativna inačica 

slikanice, ki ima v prilogi slikovno gradivo, s katerimi otrok likovno-besedno vsebino na 

ustreznih mestih dopolni (Kobe,1987, 45–47). Nekateri v inovacijah vidijo nevarnost  

gibanja slikanic v smer literarno-likovnega kiča, vendar je bojazen odveč, saj jih lahko 

razumemo kot nove možnosti likovnega izraza v smeri stripa, poleg tega pa »slikanica na 

Slovenskem ne stagnira, marveč vitalno in z radoživo ustvarjalno odprtostjo išče v smer 

najrazličnejših novih tematskih, likovno oblikovalnih ter funkcijskih možnosti« (Kobe, 

1987, 50). 

V zgornjih poglavjih smo si pogledali značilnosti mladinske književnosti in natančno 

opisali vrste, ki so se razvile znotraj nje. Drugi del teoretičnega dela bomo namenili 

otrokom s posebnimi potrebami. Pogledali si bomo, kako so opredeljeni v slovenskih 

zakonih, kakšno je njihovo izobraževanje in katere prilagoditve potrebujejo.  
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2.4 Pojmovanje otrok s posebnimi potrebami  

 

Za učence, ki se v določenih lastnostih razlikujejo od večine drugih učencev, se v strokovni 

psihološki literaturi in pedagoški praksi uporablja imenovanje »učenci s posebnimi 

potrebami« (Žagar, 2012, 9). Sicer poznamo različna poimenovanja, tako s strani 

strokovnjakov kot drugih, za otroke s posebnimi potrebami; prizadeti, defektni, moteni, 

subnormalni, deviantni, otroci z motnjami ipd. Večina izrazov te otroke negativno 

označuje ter jih etiketira (Bratož, 2004, 11). 

Za optimaliziranje učnih dosežkov potrebujejo ti učenci prilagoditev vzgojno-

izobraževalnega procesa (Žagar, 2012, 9). Učence s posebnimi potrebami opredeljuje 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/2011), vendar le 

splošno. Z njim se ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami
1
 ter določajo načini in oblike izvajanja vzgoje in 

izobraževanja. Strokovnjaki so pogosto v dilemi, koga usmerjati in v kateri program, saj je 

vsak otrok, ne glede na to, ali ima posebne potrebe ali ne, drugačen, poseben, unikaten, 

zato ga je težko »pospraviti v nek predalček« (Rovšek, 2006, 16). 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami določa, da otroci s posebnimi potrebami 

potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe 

vzgoje in izobraževanja, in sicer na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 

izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega 

izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, čl. 1–2).  

 

2.4.1 Izobraževanje 

 

Po letu 2000 število otrok s posebnimi potrebami v osnovnih šolah narašča, saj je bil takrat 

tudi sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000). Do 

odločbe o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je 

upravičenih več otrok. Pred vstopom v šolo sicer večina otrok še nima odločbe o 

                                                 
1
 V nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714
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usmerjanju, saj se največ težav pokaže ravno v prvih letih šolanja, ko je učenje bolj 

sistematično. S pričetkom učenja računanja, branja in pisanja opazimo težave: slabo 

razumevanje navodil, težave s koncentracijo pri delu in z orientacijo v prostoru, težave v 

fini in grobi motoriki, zapomnitvi in priklicu simbolov, na slušnem področju ipd. Pri večini 

otrok, ki kažejo lažja odstopanja v razvoju, te težave niso tako izrazite ali so le prehodne 

narave. V primeru izrazitih težav morajo šolski delavci postati posebej pozorni. Starši 

včasih težko sprejmejo, da je prav njihov otrok drugačen. Njegove težave pripisujejo 

lenobi. Menijo, da njihov otrok le premalo dela in se uči. Občasno tako razmišljajo tudi 

učitelji (Novljan, 2008, 85–88). 

Delavci v šoli poskušajo odpraviti težave sprva z različnimi metodami dela pri pouku, 

dodatnimi razlagami, napotki za vaje doma, dopolnilnim poukom, individualno pomočjo 

med poukom ipd. Če se z vsemi ukrepi težave ne zmanjšajo ali je izboljšanje prepočasno, 

sledi napotitev v specializirano institucijo ter sprožitev postopka o usmerjanju v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (prav tam, 87–90). 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se lahko prilagodijo organizacija, način 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi 

dodatna strokovna pomoč, in sicer glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma 

motnje. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, svetovalna storitev ali učna pomoč (Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, čl. 7–8). 

S pridobitvijo odločbe torej ti učenci pridobijo poseben status, z njim pa posebne pravice 

do prilagojenega načina dela, preverjanja in ocenjevanja (npr. čas pisanja je podaljšan). 

Lahko ostanejo vključeni v šolo ali se prešolajo v šolo z nižjim izobrazbenim standardom. 

To je odvisno od vrste in intenzivnosti težav. V večinski šoli morajo biti namreč učenci 

sposobni dosegati minimalni standard (Novljan, 2008, 87–90). 

 

2.4.2 Večinska šola, šola s prilagojenim programom ali posebna šola? 

 

Otrokom s posebnimi potrebami morajo izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim 



 

23 

izobrazbenim standardom zagotavljati možnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni 

standard, kot ga zagotavljajo izobraževalni programi. Za tiste, ki glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po 

izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za otroke z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, ki ne omogočata otrokom s posebnimi 

potrebami pridobiti enakovrednega izobrazbenega standarda (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011, čl. 6).  

Marjeta Šmid (2008) meni, da se šola s prilagojenim programom in posebnim programom 

v številnih točkah ne loči od večinske osnovne šole. Pouk in program potekata na enak 

način, izvajajo se interesne dejavnosti, šole v naravi ipd. Razlike se kažejo v organizaciji in 

predvsem v vsebini (Šmid, 2008, 76). 

Prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobraževalnim standardom in posebnim 

programom vzgoje in izobraževanja se lahko prilagodi predmetnik in učni načrt, vzgojno-

izobraževalna obdobja, nivojski pouk in prehajanje med nivoji v osnovni šoli, način 

preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, napredovanje in pogoji za dokončanje 

izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, čl. 11).  

Število predmetov je manjše, prav tako število ur na teden, večje je število ur dopolnilnega 

in dodatnega pouka ter ur oddelčne skupnosti. Manjše je tudi število učencev v razredu (od 

pet do deset, v višjih razredih do dvanajst učencev); čas usvajanja učne snovi je podaljšan. 

V prvem in drugem triletju so učenci opisno ocenjeni, nato številčno, medtem ko so učenci 

na večinski šoli opisno ocenjeni le v prvi triadi. Učenci v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom lahko podaljšajo šolanje za tri, v posebnem programu za šest let 

(Šmid, 2008, 73–77). 

Glavni cilj učenja je, da učenec usvoji snov v polnosti, torej jo razume in zna uporabiti. 

Vsak učenec je lahko uspešen, prisotna je stalna pozitivna povratna informacija, pohvala za 

trud in realen napredek. Svoj napredek pa mora učenec opaziti tudi sam, na kar ga na šoli 

navajajo. Učni načrti zajemajo vsa področja splošnega znanja znotraj znanstvenih ved, 

vendar pa se kažejo razlike glede na učne načrte večinskih šol ter v količini pričakovanih 

znanj. Poleg splošnega znanja imajo učenci na predmetniku še dva specialno-pedagoška 

predmeta, ki sicer nista ocenjena, saj sta izrazito razvojno naravnana: socialno učenje in 

računalniško pismenost (Šmid, 2008, 77–79). 
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Vzgojo in izobraževanje po programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo izvajajo javne šole v rednih oddelkih, po prilagojenih programih jo izvajajo javne 

šole v rednih oddelkih ali v oddelkih s prilagojenimi programi, javne šole oziroma 

podružnice šol, ki so ustanovljene oziroma organizirane za izvajanje teh programov, in 

javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Posebne programe 

vzgoje in izobraževanja izvajajo javne šole oziroma podružnice šol, ki so ustanovljene ali 

organizirane za izvajanje prilagojenih programov izobraževanja in posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja, javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami in javni socialnovarstveni zavodi (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011, čl. 18).  

 

2.4.3 Opredelitev otrok s posebnimi potrebami po zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami 

 

Po Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami: 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 

 gluhi in naglušni otroci, 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

 gibalno ovirani otroci, 

 dolgotrajno bolni otroci, 

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 otroci z avtističnimi motnjami in 

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so torej otroci s posebnimi potrebami 

razdeljeni v posamezne kategorije, in sicer glede na vrsto primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj. 
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2.4.4 Opis kategorij otrok s posebnimi potrebami po kriterijih za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami 

 

Opise posameznih kategorij bomo prevzeli po Pravilniku o organizaciji in načinu dela 

komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 

54/2003). Le-te bomo nadgradili s teorijo Žagarja (2012). Osredotočili smo se le na izbrane 

kategorije, ki bodo imele pomembno vlogo za razumevanje proučevanih literarnih del. 

 

2.2.1.7 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno ali specifično raven 

inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem 

področju ter pomanjkanje veščin. Vse to se odraža v neskladju med njihovo mentalno in 

kronološko starostjo. To skupino otrok s posebnimi potrebami delimo na štiri stopnje: 

 Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo znižane sposobnosti za 

učenje. V prilagojenih pogojih učenja dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa niso na 

ravni minimalnih standardov znanja rednih osnovnih šol. Praviloma se usposobijo za 

manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje ob ustreznem šolanju.  

 Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju imajo posamezne sposobnosti 

različno razvite. Osvojijo osnove pisanja, branja in računanja ter so sposobni 

sodelovati v enostavnem razgovoru. Svoje potrebe in želje znajo sporočati in 

razumejo dana navodila. Zmorejo preprosta opravila higiene ter se usposobijo za 

enostavna praktična dela. Le izjemoma so sposobni imeti neodvisno socialno 

življenje, saj nenehno potrebujejo vodenje in različno stopnjo pomoči.  

 Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju se lahko usposobijo le za 

najenostavnejša opravila. Pogosto potrebujejo pomoč drugih pri skrbi zase in se 

orientirajo le v ožjem okolju (vendar pri tem potrebujejo varstvo) ter imajo lahko 

težave pri gibanju. Na enostavna sporočila se odzivajo in jih razumejo. Otroci s težjo 

motnjo v duševnem razvoju se lahko soočajo še z drugimi motnjami in boleznimi. 
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 Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju se lahko usposobijo le za 

sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Njihovo razumevanje in upoštevanje 

navodil je zelo omejeno. Pri gibanju so omejeni in potrebujejo stalno varstvo, pomoč, 

nego in vodenje. Prisotne so težke dodatne bolezni, motnje in obolenja. 

Otroci, pri katerih se kaže neharmonični razvoj, so opredeljeni kot otroci z mejnimi 

intelektualnimi sposobnostmi. Le-ti lahko v primeru vključitve v program prilagojenega 

izvajanja z dodatno strokovno pomočjo dosegajo minimalne standarde znanja. 

 

2.2.1.8 Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije 

 

Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije so tisti, ki imajo okvaro 

vida, očesa ali okvaro vidnega polja. 

Slabovidni otroci se glede na slabovidnost delijo na: 

 zmerno slabovidne otroke, ki imajo od 10 % do 30 % vida in delajo v šoli po 

metodi za slabovidne ter potrebujejo posebna znanja o uporabi pripomočkov, 

nekateri izmed njih še vidijo na tablo, hitrost zmerno slabovidnega otroka je lahko 

enaka kot pri ostalih otrocih;  

 težko slabovidne otroke, ki imajo ostrino vida od 10 % do 5 % in potrebujejo 

učbenike v povečanem tisku. 

Slaboviden otrok ima ostrino vida od 0,30 do 0,05 ali zožitev vidnega polja na 20 stopinj 

ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida. Potrebuje prilagoditve, na primer 

primerno osvetlitev. Težave so opazne predvsem pri rokovanju z majhnimi predmeti in 

opazovanju oddaljenih pojavov, sicer pa je otrok z ustrezno previdnostjo lahko samostojen 

v vsakdanjem življenju.  

Slepi otroci se glede na slepoto delijo na: 

 slepe otroke z ostankom vida – imajo 2 % do 4,9 % vida in manjše objekte 

prepoznajo na 1–2 metra; v šoli delajo po kombinirani metodi; vidno s pomočjo 

povečal in v Braillovi pisavi; potrebujejo prilagojene učne pripomočke in 

pripomočke za slepe, primerno osvetlitev in kontraste; 
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 slepe otroke z minimalnim ostankom vida – imajo do 1,9 % vida; otroci vidijo 

sence, obrise večjih objektov, predmete v velikosti prstov prepoznajo do razdalje 1 

metra; za orientacijo potrebujejo prilagojene učne pripomočke in pripomočke za 

slepe; pišejo v Braillovi pisavi, tisti z 1,9 % vida lahko berejo močno povečane črke; 

znanje in spretnosti pridobivajo na podoben način kot popolnoma slepi otroci; 

 popolnoma slepe otroke – morajo uporabljati ostala čutila v vsakdanjem življenju; 

potrebujejo stalni specialni trening za vsakdanje življenje ter prilagojene učne 

pripomočke in pripomočke za slepe za orientacijo; pišejo v Braillovi pisavi. 

Slepi otroci imajo ostrino vida manj kot 0,05 ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske 

točke na manj kot 10 stopinj. 

 

2.2.1.9 Gibalno ovirani otroci 

 

Ta skupina otrok s posebnimi potrebami ima prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe 

gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v 

obliki motenj: funkcionalnih in gibalnih. Glede na gibalno oviranost razlikujemo lažje, 

zmerno, težje in težko gibalno ovirane otroke. 

 Lažje gibalno ovirani otroci so tisti, pri katerih se gibalna oviranost odraža v obliki 

lažjih funkcionalnih motenosti. Otrok samostojno hodi, težave pa se kažejo pri daljši 

hoji na neravnem terenu in teku. Pri šolskem delu ne potrebuje dodatne fizične 

pomoči, le manjše prilagoditve. 

 Zmerno gibalno ovirani otroci so tisti, ki jim motnje gibov povzročajo zmerno 

funkcionalno oviranost. Otrok sicer samostojno hodi na krajše razdalje, možna je 

uporaba pripomočkov, ima težave na neravnem terenu in stopnicah. Na srednje in 

večje razdalje uporablja prilagojeno kolo, voziček ali pomoč in nadzor druge osebe. 

Pri dnevnih opravilih potrebuje nadzor ali pomoč, pri zahtevnejših opravilih 

potrebuje prilagoditve ali pripomočke, pri izvajanju šolskega dela občasno potrebuje 

fizično pomoč druge osebe.  

 Težje gibalno ovirani otroci so tisti, ki jim motnje gibov povzročajo težjo 

funkcionalno oviranost. Otrok sicer hodi samostojno na krajše razdalje, čeprav hoja 

tudi na kratke razdalje brez pripomočkov ni funkcionalna. Za večji del gibanja 
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potrebuje voziček na ročni pogon, prilagojeno kolo ali pomoč druge osebe. Hoja po 

stopnicah ni možna. Pri dnevnih opravilih potrebuje stalno delno pomoč druge osebe, 

pri izvajanju večine šolskega dela potrebujejo fizično pomoč.  

 Težko gibalno ovirani otroci imajo zelo hude motnje gibanja, ki povzročajo 

popolno funkcionalno odvisnost. Samostojno gibanje ni možno, zato je uporaba 

električnega vozička nujna. Tudi za sedenje potrebujejo posebej prilagojene 

pripomočke. Imajo malo funkcionalnih gibov rok, možne so posebne prilagoditve 

hranjenja. V vseh dnevnih opravilih so odvisni od tuje pomoči, prav tako pri šolskem 

delu.  

Težje in težko gibalno oviranim, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo se lahko za izvajanje fizične pomoči v času 

pouka dodeli stalni ali začasni spremljevalec (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011, čl. 10). 

 

2.2.1.10 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 

To so otroci, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj v delovanju centralnega 

živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju, povezani s pozornostjo, pomnjenjem, 

mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, razvojem socialnih sposobnosti in emocionalnim 

dozorevanjem. Imajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu, računanju. Ti 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja vplivajo na učenje in vedenje otrok skozi 

celotno življenje. Primarno niso pogojeni z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi motnjami, 

motnjo v duševnem razvoju, emocionalnimi motnjami in neustreznimi okoljskimi 

dejavniki. Otrok je lahko opredeljen kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja le, če kljub vsej pomoči in prilagoditvam ne dosega minimalnega standarda znanja 

pri posameznem predmetu ali več predmetih.  
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2.4.5 Pojmovanje otrok s posebnimi potrebami po Zakonu o osnovni šoli 

 

Poleg Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami 

opredeljeni tudi v Zakonu o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.81/2006). Med otroke s posebnimi 

potrebami se uvršča:  

 otroke z motnjami v duševnem razvoju, 

 slepe in slabovidne otroke, 

 gluhe in naglušne otroke, 

 otroke z govornimi motnjami, 

 gibalno ovirane otroke, 

 dolgotrajno bolne otroke in 

 otroke z motnjami vedenja in osebnosti (Zakon o osnovni šoli, 2006, čl. 11). 

Ti potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma posebni program vzgoje in 

izobraževanja. Usmerjamo lahko tudi učence z učnimi težavami in posebej nadarjene 

učence (Zakon o osnovni šoli, 2006, čl. 11). 

 

2.2.1.11 Otroci z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo 

 

Poleg vseh naštetih skupin nekateri otroci še vedno nimajo zakonsko določene kategorije. 

Tak primer so otroci z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, ki jih zato praviloma uvrstijo 

v eno izmed zakonsko določenih kategorij. 

Motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo
2
 (ADHD) strokovnjaki različno poimenujejo: npr. 

hiperkinetični sindrom, minimalna cerebralna poškodovanost, minimalna cerebralna 

disfunkcija, motnja pozornosti (Žagar, 2012, 81).  

Motnja se primarno kaže v kognitivnem in motoričnem delovanju. Primarni znaki ADHD 

so slaba pozornost, hiperaktivnost in impulzivnost. Pogosto jih spremljajo težave na 

kognitivnem, socialnem in učnem področju: v intelektualnem razvoju, sposobnosti 

                                                 
2
 V nadaljnjem besedilu: ADHD. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535
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prilagajanja, govornem in jezikovnem razvoju, variabilnosti pri izvajanju nalog, spominu 

in težavah z načrtovanjem (prav tam, 82–84). 

 

2.2.1.12 Učenci z učnimi težavami – disleksija 

 

Otroke z lažjo in zmerno obliko disleksije uvrščamo med učence z učnimi težavami. Le-ti 

so po Zakonu o osnovni šoli upravičeni do prilagajanja metod in oblik dela v procesu 

poučevanja, do vključitve v dopolnilni pouk in drugih oblik individualne in skupinske 

pomoči (Zakon o osnovni šoli, 2006, čl. 12). Med učence s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja uvrščamo otroke s težjimi in najtežjimi oblikami disleksije ter otroke, pri 

katerih se ob disleksiji pojavljajo tudi druge izrazite specifične učne težave (Košak 

Babuder, 2008, 182). Zagotovljeno imajo prilagojeno izvajanje izobraževalnega programa 

in dodatno strokovno pomoč; glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje 

so deležni prilagoditev v organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, 

napredovanja in časovni razporeditvi pouka (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011, čl. 7). 

Pri poučevanju moramo upoštevati, da so otroci z disleksijo posamezniki, ki se bistveno 

razlikujejo drug od drugega, pa čeprav imajo morda nekaj skupnih značilnosti, ki se kažejo 

pri učenju, pismenosti, izkušnjah (Reid, 2002, 9). 

V nadaljevanju sledi podrobnejša predstavitev disleksije. Podrobneje si bomo ogledali 

značilnosti otrok z disleksijo, samo definicijo in značilnosti bralnega gradiva, 

prilagojenega otrokom z disleksijo. 

 

1. Definicija disleksije 

Gavin Reid (2002) meni, da je disleksija najmanj razumljen sindrom med vsemi 

specifičnimi učnimi težavami, čeprav je morda tudi najbolj poznana (Reid, 2002, 9). 

Največkrat se uporablja izraz disleksija za označevanje specifičnih učnih težav na področju 

branja in pisanja (Žagar, 2012, 30). 
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V populaciji je približno 10 % otrok in mladostnikov, ki imajo disleksijo. Motnja se 

pojavlja enako pogosto pri dečkih in deklicah, čeprav so prve raziskave kazale, da je to 

pretežno motnja dečkov (Košak Babuder, 2008, 179). 

Disleksija je nevrofiziološko pogojena vseživljenjska bralno-napisovalna težava. Izvira iz 

posebnosti delovanja osrednjega živčevja ali iz razvojnih posebnosti. V sodobnih odkritjih 

zasledimo številne dokaze o genski pogojenosti za nastanek disleksije (prav tam, 179-180). 

Obstaja več definicij disleksije. Britansko združenje za disleksijo predlaga širšo definicijo, 

kjer pojmujejo disleksijo kot skupek težav ter zmožnosti, ki vplivajo na proces učenja 

branja ter pisanja. »Spremljajoče težave se lahko kažejo na področju hitrosti predelovanja 

informacij, na področju kratkoročnega spomina, pravilnega zaporedja, slušne in/ali vidne 

zaznave, govorjenega jezika in motoričnih spretnosti. Disleksija je povezana zlasti z 

obvladanjem in uporabo pisnega jezika, ki vključuje abecedni, številčni in glasbeni sistem 

simbolov.« (Reid, 2002, 11) 

 

2. Značilnosti disleksije 

Pri večini ljudi v populaciji je močnejša leva polovica možganov, dislektiki pa imajo bolj 

razvito desno poloblo možganov. Preglavice jim delajo podrobne in analitične naloge, ki 

jih vodi leva možganska polobla; branje, fonetično branje, postavitev zaporedja. Po drugi 

strani so jim blizu naloge desne polovice možganov; reševanje problemov, glasbene in 

vizualne spretnosti, celostno mišljenje. Zato imajo dislektiki večjo možnost, da bodo uspeli 

v ustvarjalnem delu ter v umetnosti (Reid, 2002, 12). S pomočjo močnih področij lahko do 

določene mere kompenzirajo svoje šibkosti. Dislektiki so pogosto radovedni, vztrajni, 

delovni, kreativno in analitično razmišljajo, vključujejo nove ustvarjalne ideje in so 

odločni, da uspejo kljub oviram v preteklosti (Košak Babuder, 2008, 181). 

Težave se kažejo predvsem na področju branja, pisanja, organizacije, spomina, 

motoričnega in govornega razvoja (Reid, 2002, 13–14). 

Pri branju imajo ti otroci težave pri usvajanju glasov in črk iz zaporedja v besedi, 

nadomeščanjem ene besede z drugo pri glasnem branju, v prepoznavanju in tvorjenju rim, 

v prepoznavanju glasov, kombinaciji črk, ki jih sestavljajo, in njihovem pomnjenju ter 

uporabi v besedi. Neradi berejo, saj je njihovo branje počasno in zatikajoče (prav tam 13). 
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Pri pisanju imajo težave pri pomnjenju pravopisnih pravil, nedosledni rabi velikih in malih 

črk. Pojavljajo se tudi fonološke napake v črkovanju ter črke niso v pravem zaporedju. 

Imajo odpor do pisanja daljših besedil. Včasih nenavadno držijo pisalo ter imajo 

nenavadno držo pri sedenju (prav tam). 

Imajo slab kratkoročni in delovni spomin. Posledice le-tega so težave pri pomnjenju 

seznamov in navodil. Osebe z disleksijo pa lahko kažejo tudi znake slabega dolgoročnega 

spomina, ki so posledica neustreznih učnih strategij v procesu učenja, slabe organizacijske 

strukture ali zmedenosti (prav tam). 

Otroci slabo organizirajo učni čas, gradiva, predmete, ki jih potrebujejo pri učenju ter 

imajo pri samem učenju slabe organizacijske strategije, tako na primer podatke napačno 

razumejo ali jih zamenjujejo (prav tam). 

Osebe z disleksijo imajo težave na motoričnem in govornem razvoju. Pogosto imajo težave 

s koordinacijo – padajo, se spotikajo ali zaletavajo v opremo v prostoru. Zamenjujejo 

podobne glasove, se slabo zavedajo ritma, imajo težave pri poimenovanju ter slabo 

sintaktično zgradbo. Poleg tega imajo slabo izgovorjavo ter težave s povezovanjem glasov 

v besede (prav tam, 14). 

Zavedati se moramo, da posamezni učenci ne kažejo vseh znakov ter so omenjene težave 

lahko izražene v težji ali blažji obliki (prav tam).  

Pomembno je, da težave, ki so posledica disleksije, pravočasno prepoznamo, saj se v 

nasprotnem primeru lahko pri otrocih razvijejo vedenjske in motivacijske težave. Kot 

posledica prevelikih pričakovanj in pritiskov iz okolja se pogosto pri dislektikih razvijejo 

psihosomatske težave (npr. glavoboli, slabosti, bolečine v trebuhu) (Košak Babuder, 2008, 

181). Osebe z disleksijo morajo v učnih situacijah dobivati pozitivno povratno informacijo 

in morajo sebe dojeti kot sposobne, saj s tem preprečimo, da bi negativni učinki, ki izhajajo 

iz disleksičnih težav, postali škodljivi. »Obstajajo dokazi, da je občutek lastne vrednosti 

ključni dejavnik učenja, na katerega neuspešnost deluje negativno, to pa nato vpliva na 

motivacijo in uspeh v nadaljnjem učenju. V izjemnih primerih postane 'naučena nemoč' 

očitna, kar kvarno vpliva na posameznikovo dojemanje sebe tako v šolskem kontekstu kot 

tudi na drugih področjih.« (Reid, 2002, 27) 
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3. Gradivo za otroke z disleksijo 

Učenci z disleksijo, ki imajo učne in bralne težave, potrebujejo za učenje branja drugačne 

knjige, kot tisti, ki teh težav nimajo (Bizjak, 2012, 194). Na knjižnih policah najdemo kar 

nekaj knjig, ki so prijazne bralcem z disleksijo. Nekaj konkretnih del omenjamo tudi v 

naslednjem poglavju.  

Knjige, ki so primerne za otroke in mladostnike z disleksijo, morajo biti opremljene z 

ustrezno pisavo, velikostjo črk, razmikom med vrsticami, barvo ozadja in tiska (prav tam). 

Spodnji kriteriji, ki nam pomagajo opredeliti knjige, dostopnejše za bralce z disleksijo, so 

povzeti iz slogovnega vodnika za disleksijo (Dyslexia Style Guide), ki je objavljen na 

spletni strani Britanske zveze za disleksijo (http://www.bdadyslexia.org.uk/). 

Papir: 

 papir mora biti dovolj debel, da ne proseva besedila na drugo stran; 

 moten papir brez leska je ustreznejši kot bleščeč papir, ker zmanjšuje bleščanje; 

 izogibati se je potrebno beli barvi papirja; 

 najustreznejša je krem in pastelna barva papirja, vendar imajo nekateri dislektiki 

svoje barvne preference. 

Oblika tiskanih črk (font style): 

 najustreznejša oblika tiska je Comic Sans ali Arial. Primerna je tudi oblika Verdana, 

Tahoma, Century Gothic, Trebuchet; 

 velikost črk je nekoliko večja, med 12 pt in 14 pt; nekateri bralci lahko zahtevajo še 

nekoliko večjo velikost; 

 priporočljiva je temnejša barva besedila/črk na svetlejšem ozadju, vendar ne belem; 

 izogibati se je potrebno zeleni in rdeči/roza, saj jih barvno slepi posamezniki niso 

zmožni razločevati. 

Naslovi in poudarki: 

 poševna in podčrtana oblika črk nista primerni, saj si črke sledijo tesno druga ob 

drugi; poudarke raje zaznamujemo z odebeljeno obliko črk; 

 težje je brati velike tiskane črke, zato raje priporočimo otrokom, ki že znajo brati 

male tiskane črke, knjige z malimi namesto velikimi tiskanimi črkami; 
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 za naslove tako uporabimo male tiskane črke, večje velikosti in krepke oblike črk. 

Postavitev besedila: 

 vrstice naj imajo največ 60 do 70 znakov; 

 priporočljiv je širši razmik med vrsticami (1,5); 

 laže berljiva so besedila, v katerih so vrstice poravnane le na levem robu; 

 stavek naj se ne začenja na koncu vrstice; 

 namesto strnjenega besedila je priporočljivo vmesno navajanje podatkov v obliki 

naštevanja. 

Stil pisanja: 

 uporaba kratkih in preprostih povedi v neposredni obliki; 

 navodila moramo podajati jasno, brez dolgih razlagalnih stavkov; 

 izogibati se je potrebno dvojnemu zanikanju. 

Milena Košak Babuder (2008) v članku Otrok z disleksijo v šolski knjižnici – spodbujanje 

branja in pomoč pri izbiri leposlovnih gradiv dodaja še nekaj namigov, kako otrokom 

olajšamo branje. 

Opozarja na dober kontrast med ozadjem in črkami (priporočljiv je okrepljen temno zelen 

tisk na rumenem, krem, svetlo zelenem ali sivo belem papirju). Ker ni veliko knjig, 

natisnjenih na barvni papir, si lahko otroci z vizualnimi težavami in tisti z disleksijo 

pomagajo z uporabo bralnega ravnilca ali barvne plastične prosojnice, ki jih namestijo čez 

besedilo. Z njimi se izboljša zaznavanje natisnjenega besedila, saj se zmanjša kontrast in 

bleščanje belega papirja. Bralec tako lahko bere besedilo hitreje, dlje in prebrano bolje 

razume. Zaradi vizualnih težav (oz. vizualnega stresa), ki jih povzroča črn tisk na belem 

papirju, imajo otroci z disleksijo pogosto občutek, kot da se besedilo premika ter da 

postajajo vrstice zamegljene (Košak Babuder, 2008, 188). 

Namesto barvnih prosojnic lahko dislektiki uporabljajo očala z obarvanimi lečami 

(modrimi, roza), ki imajo podoben učinek na branje. Barva ima pogosto pomirjujoč učinek. 

Slikanice naj imajo besedilo le na eni strani, ločeno od ilustracije, oziroma naj bo besedilo 

pod ilustracijo. Otroci težko berejo besedilo, ki je razdrobljeno po celi strani papirja, in 

besedilo, ki leži na ilustraciji. Same ilustracije naj bodo v kontrastnih barvah in brez 

detajlov (prav tam, 189). 
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Pri otrocih, pri katerih se jezikovni razvoj in zaznava razvijata počasneje, ter pri tistih z 

disleksijo je zelo pomembna tudi izbira bralnega gradiva. K še večji otrokovi zmedenosti 

prispevajo zapletene besede in besedne fraze, zato izbiramo jezikovno preprostejše vsebine 

brez arhaičnega jezika (prav tam). 

V zgornjih poglavjih smo s pomočjo Zakona o osnovni šoli in Zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami umestili otroke s posebnimi potrebami v posamezne kategorije, in 

sicer glede na vrsto primanjkljajev, motenj in ovir. Posamezne kategorije smo tudi opisali. 

Podrobneje smo si ogledali značilnosti otrok z disleksijo in njim namenjenega bralnega 

gradiva. 

 

2.5 Problemska tematika v mladinski književnosti 

 

Téma, izraz, ki prihaja iz grške besede, je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

opredeljena kot »osnovni, osrednji predmet obravnavanja ali umetniškega dela.« (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 1994). 

V zadnjem času je osrednja tematika v svetovni mladinski književnosti problemska 

tematika. Mladinska književnost je namreč področje družbenega delovanja, zato jo 

odlikuje posebna občutljivost za te teme (Blažić, 2011, 173). 

Ida Mlakar (2001) meni, da je zlasti v tuji mladinski književnosti pa tudi v slovenskem 

mladinskem leposlovju opazen trend ubesedovanja najrazličnejših tabu tem oziroma 

»temnih strani mladosti«. Proces obravnavanja tabu tem se je v številnih evropskih deželah 

in tudi v ZDA začel že v 60. letih 20. stoletja, se nadaljeval v 70. in v 80. letih, v 90. letih 

in dandanes doživel svoj vrhunec. Drugačni koncept pojmovanja otroštva in mladosti, 

spremenjene družbene razmere, vprašanja etike in cenzure ter ukinitev avtocenzure so v 

veliki meri narekovale take spremembe v književnosti (Mlakar, 2001, 5–6). Teme, kot so 

»hude bolezni (rak, aids, psihoze, anoreksija, bulimija), smrt, nasilje v družini in med 

vrstniki, najstniška nosečnost, abortus, spolne zlorabe, incest, posilstvo, homoseksualnost, 

ločitev staršev, brezdomstvo, mladinsko prestopništvo, narkomanija, alkoholizem, 

neonacizem, rasizem, jedrske katastrofe (jedrski holokavst) …« (prav tam), se najpogosteje 

pojavljajo v mladinskem romanu, tudi v leposlovju za mlajše bralce in celo v slikanicah jih 

je moč zaslediti. »Zdi se, da dandanes v mladinski književnosti ni skoraj nobenega tabuja 
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več, da ni torej nobene skrivnosti več, ki bi jo odrasli skrivali pred mladimi. Izjemo morda 

predstavljata le še dva tabuja v mladinski književnosti, ki še nista detabuizirana, to sta 

politika in religija.« (prav tam) 

Tudi Saksida (2001) se strinja, da je v prozi v zadnjem času zaslediti veliko tabu tem, kot 

so spolnost, droge, nasilje ipd. Te teme podirajo mite o varnem, srečnem otroku (Sakisda, 

2001, 455) oziroma kot pravi Mlakarjeva (2001): »Z vnašanjem tabu tem v mladinsko 

književnost in njihovo hkratno detabuizacijo se je dokončno podrl mit srečnega, varnega in 

nekonfliktnega otroštva, ki je tudi še danes pogosto prisoten med odraslimi in ki se napaja 

z idejami znamenitega pedagoga Jeana Jacquesa Rousseauja.« (Mlakar, 2001, 5–6) 

 

2.5.1 Literarni liki s posebnimi potrebami 

 

Blažičeva (2011) meni, da je vključevanje invalidov oziroma otrok s posebnimi potrebami 

redka tematika v mladinski književnosti (Blažić, 2011, 196). Nasprotno Tilka Jamnik in 

Kristina Picco (2011) v članku Knjige za mlade bralce s posebnimi potrebami, 

objavljenem v Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig – Geneze, ugotavljata, da 

ravno v zadnjih letih lahko zasledimo porast izhajanja mladinskih knjig, ki obravnavajo 

»drugačne«, torej otroke s posebnimi potrebami. Članek vsebuje seznam knjig, namenjenih 

mladim bralcem s posebnimi potrebami ali pa je v njih tematika določena posebna potreba. 

Zajeli sta tri sklope knjig, in sicer knjige za dislektike ali o disleksiji, knjige o slepih in 

slabovidnih ter za njih in knjige o duševnih boleznih. Te knjige so velikokrat posebne, 

drugačne, saj so namenjene prav bralcem s posebnimi potrebami (Jamnik in Picco, 2011, 

7–9). 

Pri izbiri književnih del moramo biti pazljivi, saj se v javnosti pod oznako mladinska 

književnost pojavlja velika množica besedil, ki pogosto zahtevajo kritično presojo 

kakovosti. V okviru Mestne knjižnice Ljubljana (Pionirska – center za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo) poteka vrednotenje mladinske književnosti, predvsem kot 

spremljanje njenega sprotnega nastajanja. Vsako leto v ta namen izdajo Priročnik za 

branje kakovostnih mladinskih knjig (npr. Algoritem arene, 2012) (Haramija in Saksida, 

2013, 182). Tudi v njih zasledimo, da ima večina knjig z glavnim literarnim likom s 

posebnimi potrebami pomanjkljivo, nekatere celo pogrešljivo oznako. 
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Potrošništvo je neavtentičnim ustvarjalcem, ki vidijo mladinsko književnost kot akcijsko, 

enostavno, optimistično, repetitivno in didaktično, glavni motiv pri izdajanju, književnost 

pa le sredstvo za dosego tega cilja (Blažić, 2011, 34). Vpliv potrošništva je v veliki meri 

prispeval k trivializaciji mladinske književnosti. To se kaže v objavah nekakovostnih 

slikanic, ki se vedno pogosteje pojavljajo na knjižnih policah (prav tam, 37). 

Izdajatelji so postopoma – najprej po letu 1950, nato po letu 1970 in še posebej po letu 

1990 – odkrili, da je tiskanje za mlade bralce eno izmed najzanesljivejših potrošniških 

področij (prav tam, 185). Na to je pred tem opozarjala že Kobetova (1987), ki pravi, »da se 

na slovenskem knjižnem trgu za mladino razmerje med kvalitetno slikanico in slikaniškim 

kičem (šundom) glede na ponudbo preveša v prid plaži (ki pa prihaja iz sosednjih 

republik).« (Kobe, 1987, 28) 

Prvi sklop knjig, ki sta ga opisali Tilka Jamnik in Kristina Picco, je namenjen za dislektike 

ali pa govorijo o disleksiji. Mladim bralcem z disleksijo so namenjena naslednja dela: 

 Mojiceja Podgoršek, slikanica Medo reši vsako zmedo (Damodar, 2007), 

 Večjezična serija O Jakobu in muci Mici: Rojstni dan (Miš, 2009) in Novoletna 

smrečica (Miš, 2010), 

 Mojiceja Podgoršek, slikanica Čarovnica Uršula (Epistola, 2010), 

 Mojiceja Podgoršek, slikanica Škratja šola (Epistola, 2010), 

 Henrik Riko Zupan, slikanica Kako je nastalo Blejsko jezero (samozaložba M. & H. 

R. Zupan, 2010)) … (Jamnik in Picco, 2011, 7–8). 

Mladinska dela na temo disleksije so: 

 Katarina Kesič Dimic, slikanica Kamaroni s parabajzovo omako (Alba 2000, 2010), 

 Karmen Korez, slikanica Čisto poseben levček Leon (Bravo, 2009), 

 Katarina Kesič Dimic, mladinski roman Skrivnost X 4 (Alba 2000, 2010) (prav tam).  

Podoben seznam knjig za dislektike oziroma o disleksiji je Tilka Jamnik objavila tudi v 

članku Čisto poseben bralec, ki je izšel v reviji Bukla (števila 62–63, februar–marec 2011). 

(Jamnik, 2011b) 

Na Seznam laže berljivih knjig za otroke v predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju ter 

otroke z različnimi posebnimi potrebami sta Tilka Jamnik in Kristina Picco uvrstili dve 

slikanici o disleksiji: Čisto poseben levček Leon avtorice Karmen Korez (Bravo, društvo za 
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pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2009) in Škrat črkovil 

avtorice Bojane Caf (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2010) ter kar nekaj 

slikanic za dislektike (Jamnik in Picco, 2012, 27–28). V Sloveniji je kar nekaj založb, ki 

izdajajo besedila, prijazna bralcem z disleksijo (npr. Malinc). 

Drugi sklop tvorijo knjige za slepe in slabovidne. Nanj sta uvrstili štiri mladinske knjige o 

slabovidnosti in slepoti:  

 Aksnija Kermauner, leposlovno-poučna knjiga Tema ni en črn plašč (Mladinska 

knjiga, 2001), 

 Aksnija Kermauner, mladinski roman Berenikini kodri (Miš, 2006), 

 Aksnija Kermauner, mladinski roman Orionov meč (nadaljevanje romana Berenikini 

kodri) (Miš, 2008), 

 Jane Frey, Velike zelene oči (Mladinska knjiga, 2005).  

Na seznamu so naslednje mladinske knjige za slepe in slabovidne: 

 Aksnija Kermauner, tipna slikanica za slepe Snežna roža (Miš, 2004), 

 Aksnija Kermauner, slikanica Žiga špaget gre v širni svet (Miš, 2010), 

 Lilijana Praprotnik Zupančič oz. Lila Prap, slikanica Zakaj so zebre progaste?, 

 (Mladinska knjiga 2010), Lilijana Praprotnik Zupančič oz. Lila Prap, slikanica Zakaj 

(Mladinska kniga, 2002 in 2011),  

 Mi se z vlakom peljemo: slovenske otroške ljudske izštevanke (Ptuj, samozaložba, 

Lions klub, 2010) (Jamnik in Picco, 2011, 8–9). 

Tilka Jamnik in Kristina Picco sta leto kasneje v Seznam laže berljivih knjig za otroke v 

predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju ter otroke z različnimi posebnimi potrebami 

uvrstili slikanico o slabovidnosti in slepoti Aksinije Kermauner Tema ni en črn plašč ter 

navedli nekaj tipnih slikanic: 

 Aksnija Kermauner: Žiga špaget gre v širni svet, 

 Lilijana Praprotnik Zupančič oz. Lila Prap: Zakaj so zebre progaste?, 

 Jammes, Laurance; Clemens, Marc: Pisana druščina. Igra z barvami in 

 Siminovich, Lorena: Radi imamo sadje. (Jamnik in Picco, 2012, 26–27)  

Tretji sklop sestavljajo knjige o duševnih boleznih. Nanj sta uvrstili naslednje knjige za 

mlade, ki govorijo: 
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 na splošno o duševnih boleznih: 

- Brigitta Blobel, mladinski roman Nič mi ni (Mladinska knjiga, 2002), 

- Susanne  Kaysen, mladinski roman Prekinjeno deklištvo (Cankarjeva založba, 

2002), 

- Rachne Gilmore, problemska pripoved Prijateljica kot je Zila (Miš, 2005), 

- Anna Wyckmans, slikanica Očka ni nikdar utrujen! (Založba Ozara, 2006), 

- Stefan Boonen, slikanica Očka s perutmi (Založba Ozara, 2007), 

- Brigitte Minne, zgodba Pripoved o gospe Veverici in ostalih živalih v mamini glavi 

(Založba Ozara, 2008); 

 o depresiji:  

- Patrick Süskind, Zgodba gospoda Sommerja (Društvo Mohorjeva družba: Celjska 

Mohorjeva družba, 2007), 

- Rob Baetens, mladinski roman Ploha solz (Založba Ozara, 2009), 

- Melina Marchetta, mladinski roman Reševanje Francesce (Miš, 2007); 

 o avtizemu: 

- Mark Haddon, Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa (Mladinska knjiga, 2004), 

- Lesley Ely, slikanica Luka je med nami (Damodar, 2009);  

 o encefalitisu:  

- Nimmi Channa, leposlovno-poučna slikanica Žirafek Filip … ki se je spremenil 

(Medicinska fakulteta v Ljubljani, 2010)) (Jamnik in Picco, 2011, 9–10). 

Tilka Jamnik (2011a) je v članku Christopher, Luka, Nina, Zila, Kitty, Francesca, gospod 

Sommer in drugi ... so med nami!: Motnje v razvoju in druge duševne bolezni v otroških in 

mladinskih knjigah zadnjih let, objavljenem v reviji Bukla (Bukla 69, september 2011), 

seznam še nekoliko razširila. Nanj je uvrstila še naslednje mladinske knjige: 

 o duševnih boleznih: 

- Sonya Hartnett, O dečku (Družba Piano, 2011), 

- Myrne Neuringer Levy, On je poseben (Miš, 2008); 

 o Downovem sindromu: 

- Janja Vidmar, Moja Nina (Mladika, 2004), 

- Paul Jennings, mladinski roman Kako je Hedley Hopkins sprejel izziv, oskrunil 

grob, spoznal novega prijatelja, ki ga morda sploh ni bilo, in medtem strašansko 

grešil, tako kot grešijo vsi, čeprav tega niti ni vedel (Miš, 2007); 

 o depresiji: 
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- Bev Cobain, priročnik Ko nič več ni važno (Didakta, 2008), 

- Laura Smith in Charles H. Elliott, priročnik Depresija za telebane (Pasadena, 

2009), 

- Rosie Rushton, mladinski roman Reci, da sem v redu. Resnično (2005), 

- Alan Gibbons, mladinski roman Zdrži! (2007), 

- Jenny Valentine, Razbita juha (Miš, 2011); 

 leposlovno-poučne slikanice: 

- Urška Emeršič, Balki – prav poseben muc (Zveza Sožitje – zveza društev za pomoč 

osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, 2007), 

- Stefanie Lazai, Benjamin: moja mama je posebna (Schering, Podružnica za 

Slovenijo, 2006). 

V zadnjih desetih letih je izšlo veliko več otroških in mladinskih knjig, ki govorijo o 

razvojnih motnjah in duševnih boleznih, vendar je avtorica seznama želela omeniti le 

najbolj zanimive in kakovostne (Jamnik, 2011a). 

 

2.5.2 Vloga priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig 

 

Glede na to, da sta se Jamnikova in Piccova v zgoraj navedenih člankih osredotočili le na 

nekatere sklope posebnih potreb in da na seznamih prevladujejo dela tujih avtorjev, smo 

želeli dopolniti seznam še z drugimi sklopi. Tako smo pregledali Priročnike za branje 

kakovostnih mladinskih knjig, izdane med letoma 2001 in 2013, in poiskali mladinska dela, 

v katerih nastopajo literarni liki s posebnimi potrebami. Pri pregledovanju predmetnega 

kazala smo si pomagali s ključnimi besedami oziroma vsebinskimi gesli; invalidi, 

invalidnost, slepota, slabovidnost, anoreksija, bulimija, Downov sindrom, bolezni, gluhota, 

albinizem, drugačnost, vzgojni zavodi, aids, branje, težave, jecljanje, disleksija, črke, 

depresija, astma, razumevanje, zavodi. Osredotočili smo se le na dela, ki so jih napisali 

slovenski avtorji. Pregled del je prikazan v Prilogi A. 

Ugotovili smo, da je izdajanje knjig o otrocih s posebnimi potrebami v Sloveniji dokaj 

razširjeno. Predvidevati moramo, da to seveda niso vse knjige, ki so izšle v določenem 

obdobju, saj nekatere niso bile dovolj kakovostne, da bi se uvrstile v Priročnike za branje 

kakovostnih mladinskih knjig. Poleg tega nekatere knjige nimajo na seznamu napisanih 
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vsebinskih gesel, ki bi nakazovali, da je tema knjige tudi posebna potreba, in so bile iz tega 

razloga prezrte. Vseh knjig, uvrščenih na seznam Priročnikov za branje kakovostnih 

mladinskih knjig, kljub njihovem nakazovanju na temo posebnih potreb (glede na vnaprej 

določena gesla) ne moremo uvrstiti med tovrstna dela, zato smo pred umestitvijo v 

posamezno kategorijo otrok s posebnimi potrebami mladinska dela selektivno prebrali.  

Trend izdajanja knjig na temo posebnih potreb se še vedno nadaljuje, zato na knjižnih 

policah zasledimo že nova dela na to, v zadnjem času vedno bolj popularno tematiko: 

 Helena Kraljič: Imam downov sindrom (2013), 

 Helena Kraljič: Imam disleksijo (2013), 

 Helena Kraljič: Žan je drugačen: zgodba o dečku z avtizmom (2014), 

 Helena Kraljič: Elvis in Tara morata stran (2014), 

 Aksinja Kermauner: Bela kot galeb (2014), 

 Alenka Kos: Drugačnost: www.vilinskikljuc.si – za boljši in lepši svet (2014) itd.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Raziskovalna vprašanja, cilji in hipoteze 

 

Glavni cilj empiričnega dela diplomske naloge je kritično vrednotiti in analizirati izbrana 

mladinska dela, v katerih nastopajo literarni liki s posebnimi potrebami. Z analizo izbranih 

literarnih del želimo razčleniti mladinska dela in poiskati elemente, ki so pokazatelji otrok 

s posebnimi potrebami. Na podlagi Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 

(Preglednih in priporočilnih seznamov mladinskih knjig, ki jih pripravlja Pionirska 

knjižnica – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo Knjižnice Otona Župančiča) 

in s pomočjo Mestne knjižnice Kranj smo izbrali devet književnih del, izdanih med letoma 

2001 in 2013, v katerih nastopajo literarni liki s posebnimi potrebami. Vsa dela so s 

področja mladinske književnosti, napisana posebej za mladino in so delo slovenskih 

avtorjev.  

Sledi pregled in povzetek izbranih del, glede na temo uvrščenih v posamezno kategorijo 

oziroma skupino posebnih potreb: 

I. Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

Vidmar, Janja: Moja Nina (2004) 

Realistična povest Moja Nina priznane pisateljice 

Janje Vidmar opisuje zgodbo o štirinajstletni Nini, 

deklici z Downovim sindromom, in njeni družini. 

Pripovedovalec zgodbe je devetletni Ninin brat Tim. 

Prikazuje nenavadno življenje njegove sestre, ki je 

velikokrat celo bogatejše kot naše. 

 

 

 

Slika 1: Janja Vidmar, 

Moja Nina 
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Kraljič, Helena: Imam downov sindrom (2013) 

Kratka zgodba v slikanici nam skozi oči matere 

na zelo preprost način predstavi Nejca, otroka z 

Downovim sindromom. V njenih očeh je najlepši 

otrok na svetu. A vendar je drugačen od 

vrstnikov, saj ne zna razločno govoriti, ne tako 

lepo risati in barvati, ne razume vedno navodil 

… Zna pa se sam obleči, si pripraviti zajtrk, 

zavezati čevlje in vse nasmejati do solz. 

 

II. Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro 

vidne funkcije 

Kermauner, Aksinja: Tema ni en črn plašč (2001) 

Zgodbo pripoveduje glavni literarni lik, prvoosebni 

pripovedovalec Klemen. Glavna tema realistične 

pripovedi je slabovidnost, ki se zaradi nesreče 

sprevrže v slepoto. Avtorica nam s tem delom 

prikaže svet slepih in slabovidnih, kakršnega pozna iz 

vsakdanjih izkušenj. 

 

Kermauner, Aksinja: Berenikini kodri (2006) 

Glavna tema mladinskega romana je slepota in 

slabovidnost glavnega literarnega lika albinke Anine, 

ki se privaja na novo šolsko okolje v velikem mestu. 

Zaradi posebnih potreb je soočena s kar nekaj 

prilagoditvami, obenem pa je okolje ne sprejema. 

Nepričakovano spozna nasprotni svet razvajenega 

gimnazijca Nika, s katerim doživi prvo spolno 

izkušnjo, spozna svet alkohola, drog, zabave ... 

Slika 2: Helena Kraljič, 

Imam downov sindrom 

Slika 3: Aksinja 

Kermauner, Tema ni en 

črn plašč 

Slika 4: Aksinja 

Kermauner, Berenikini 

kodri 
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III. Gibalno ovirani otroci 

Kesič Dimic, Katarina: Niki se zgodi pravljica (2011) 

Nika je kot vsak drug otrok, zaradi zapletov pri rojstvu 

nima le desne noge od kolena navzdol. Kot ostali lahko 

tudi ona teče, vozi kolo in brca žogo. Le malo 

počasnejša je pri teh dejavnostih. Vendar se je globoko 

v sebi vedno zavedala, da ne bo nikoli taka kot ostali. 

 

Korez, Karmen: Anže dobi prijatelje (2012) 

Anže, deček na invalidskem vozičku, je pogosto 

opazoval otroke na sosedovem igrišču. Gledal jih je 

preko ograje, vendar nikoli ni imel želje, da bi se jim 

pridružil. Pravzaprav je vse otroke poznal po imenu 

in se z njimi smejal, kot da bi bil njihov član. Nekega 

sončnega dne, ko je bil prehlajen, so ga otroci zaradi 

kašljanja in smrkanja odkrili in ga povabili k igranju. 

Med njimi se rodi prijateljstvo. 

 

IV. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja 

Korez, Karmen: Čisto poseben levček Leon (2009) 

Živalska zgodba govori o literarnem liku levčku 

Leonu, ki ima prav posebne težave. Ima namreč 

disleksijo. Leon se boji, da ga bodo v šoli imeli za 

neumnega in se ne bodo želeli več igrati z njim, saj so 

učitelji prejeli potrdilo, da ima težave z branjem in 

razumevanjem prebranega.  

 

Slika 5: Katarina 

Kesič Dimic, Niki se 

zgodi pravljica 

Slika 6: Karmen 

Korez, Anže dobi 

prijatelje 

Slika 7: Karmen Korez, 

Čisto poseben levček 

Leon 
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Kesič Dimic, Katarina: Kamaroni s parabajzovo 

omako (2010) 

Knjiga govori o literarnem liku Lani, 

učenki petega razreda, ki je drugačna od 

sošolcev. Čeprav je bistra ter veliko časa 

posveča učenju, ne dosega tako visokih 

ocen kot oni, saj ima disleksijo – težave z 

branjem in pisanjem. 

 

V. Otroci z ADHD 

Kesič Dimic, Katarina: Nino in Adi Hodko (2010) 

Kratka sodobna pravljica v slikanici govori o 

nemirnem Ninu, ki je žalosten, saj na testu ni 

bil ocenjen z oceno, ki bi odražala njegovo 

znanje. Ko premišljuje o svojem neuspehu, ga 

nenadoma obišče zanimiv deček z krili. Velik 

je za Ninovo dlan in ima živo oranžne 

skodrane lase. Leteči deček mu pojasni, da je on 

tisti, ki ga dela tako zabavnega. Nino očita Adiju Hodku, da ni prav nič zabaven, saj 

ga zaradi njega prav nihče ne mara. 

Zgoraj smo na kratko predstavili devet izbranih književnih del, izdanih med letoma 2001 in 

2013, v katerih nastopajo literarni liki s posebnimi potrebami. Uvrstili smo jih v 

posamezno kategorijo oziroma skupino posebnih potreb.  

Pred začetkom raziskovalnega dela smo zastavili naslednje hipoteze: 

1. Literarni liki s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne osnovne šole, so v 

izbranih literarnih besedilih slabše sprejeti kot literarni liki, ki obiskujejo posebne 

izobraževalne ustanove. 

2. Mladinska dela, ki obravnavajo otroke s posebnimi potrebami, vplivajo na mladega 

bralca in ga seznanijo s tovrstno problematiko. 

Slika 8: Katarina Kesič Dimic, 

Kamaroni s parabajzovo omako 

Slika 9: Katarina Kesič 

Dimic, Nino in Adi Hodko 
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3. Literarni liki s posebnimi potrebami so zaradi svoje drugačnosti stigmatizirani, zato 

jih njihovo okolje ne sprejema. 

4. Posebne potrebe literarnih likov so v mladinskih delih opisane realno. 

5. Mladinska dela, v katerih nastopajo literarni liki z disleksijo, so 

primerna/dostopnejša za bralce z disleksijo (prilagojena oblika in jezikovna 

zahtevnost del). 

 

3.2 O avtorjih 

 

Za analizo smo izbrali devet literarnih del na temo otrok s posebnimi potrebami. V drugem 

podpoglavju empiričnega dela želimo na kratko predstaviti pet avtoric, ki so napisale 

izbrana dela. Zdi se nam pomembno, da izvemo na kakšen način so v svojem življenju 

povezane z otroki s posebnimi potrebami, saj se ta vpliv kaže tudi v samih besedilih. 

 

3.2.1 Janja Vidmar 

 

Janja Vidmar je uspešna poklicna pisateljica in scenaristka. Rodila se je na Ptuju, a se je 

kmalu po rojstvu z družino preselila v Maribor. Po klasični gimnaziji je študij nadaljevala 

na Akademiji za likovno umetnost in Filozofski fakulteti, vendar je študij opustila. 

Pisateljuje že skoraj dvajset let in ima status samostojne kulturne delavke (Haramija, 2009, 

151). 

Njen ugled slovenske mladinske pisateljice potrjujejo številne nagrade in priznanja. 

Večkrat je bila nominirana za vseslovensko nagrado večernica, prejela je zlato medaljo v 

Trentu za deli Princeska z napako in Sence poletja … (Mušič, 2004, 68). 

Posveča se predvsem pisanju za otroke in mladino; Princeska z napako, Debeluška, Sence 

poletja, Hiša groze, Zgaga in mačje oko, Punce za znoret, Matic v bolnišnici, Otok smrti so 

le nekatera imed njenih del. Napisala je tudi nekaj scenarijev za film in televizijo: Junaki 

petega razreda, Moj prijatelj Arnold, Blues za Saro, Odštekano poletje … (prav tam, 68–

69). 
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3.2.2 Helena Kraljič 

 

Helena Kraljič se je rodila v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskovala v Mostah. V tretjem 

letniku ekonomske srednje šole je zaradi nosečnosti prekinila šolanje in se zaposlila kot 

trgovka. Samo delo ji ni ustrezalo, zato se je odločila nadaljevati srednjo šolo ob delu. 

Kasneje se je vpisala na izredni študij managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

Tudi kasnejše zaposlitve v nepremičninski agenciji, povezovalke programa na radijski 

postaji in v revizijski hiši Heleni Kraljič niso dale zadovoljstva. Smrt očeta jo je prebudila 

in tako je leta 2001 izdala prvo pravljico. V svojem življenju se drži prepričanja, »da je 

bolje, če padeš na poti, ki si jo izbereš sam, kot da blestiš na poti, ki ti jo izberejo drugi.« 

(Založba Morfem, 2010) 

V svojih delih želi na nevsiljiv način skozi zgodbo podati neko sporočilo. Velikokrat 

izpostavi tudi moralne vrednote, ki izgubljajo vrednost. Sama pravi, da je kot otrok živela 

za pravljice. Vodi Založbo Morfem in je napisala pet romanov, tri enciklopedije, 45 

pravljic in ugank (prav tam). 

 

3.2.3 Aksinja Kermauner 

 

Aksinja Kermauner se je rodila v Ljubljani, očetu literarnemu kritiku, filozofu in doktorju 

literarnih ved Tarasu Kermaunerju in materi pisateljici in dramatičarki Alenki Goljevšček 

Kermauner. Po končani gimnaziji je študij nadaljevala na Pedagoški akademiji, smer 

slovenski jezik in likovni pouk. Po nekajletnem poučevanju na različnih šolah v Ljubljani 

in njeni okolici je svojo pot nadaljevala kot profesorica slovenščine in likovnega pouka na 

Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Z zavodskimi učenci je pripravila več 

predstavitev, v katerih prikazujejo posebnosti slepote in slabovidnosti (npr. muzikal 

Kakšne barve je tema?), saj je pisateljica in pesnica ugotovila, da je razumevanje slepote 

večja težava za okolje kot za slepe same (Haramija, 2009, 135–137). 

Svojo ustvarjalno pot je začela s pesniško zbirko za odrasle Ples pravljic (Mladinska 

knjiga, 1977). Kasneje, od leta 1996, je začela izdajati tudi mladinske knjige. Njena 

književna ustvarjalnost je tesno povezana z njenim delom. V Zavodu za slepo in 

slabovidno mladino namreč neposredno spremlja in doživlja svet slepih in slabovidnih, 
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zato je večina njenega opusa posvečena tudi tej temi. Izpostavimo lahko informativno 

slikanico Kakšne barve je tema?, realistično pripoved Tema ni en črn plašč, realistični 

mladinski roman Bernikini kodri in njegovo nadaljevanje Orionov meč. S prvo slovensko 

tipno slikanico Snežna roža je leta 2005 prodrla v tujino. Tipanka je bila razstavljena kot 

pomemben dosežek med knjigami za otroke s posebnimi potrebami na svetovnem sejmu 

otroških in mladinskih knjig v Bologni pod okriljem IBBY (Mednarodna zveza za 

mladinsko književnost) (prav tam, 135–139).  

 

3.2.4 Katarina Kesič Dimic 

 

Katarina Kesič Dimic je profesorica defektologije (specialne pedagogike) ter magistrica 

antropologije. Je trener in predavatelj vedenjsko kognitivne metode za izboljšanje branja in  

strokovno obravnava učence s posebnimi potrebami. Dela v izobraževanju, med drugim 

ima opravljen izpit za ravnateljico (Uredništvo Ringaraja.net, 7. 10. 2011). 

Izvaja predavanja in delavnice za starše, strokovne delavce in za otroke ter mladostnike. 

Redno in aktivno se udeležuje slovenskih in mednarodnih konferenc. Njene strokovne 

članke lahko beremo v revijah Viva, Otrok in na spletnih mestih Bibaleze, Ringaraja, 

Bambino (prav tam). 

Je avtorica priročnikov: ADHD – Ali deklice hitijo drugače?: spregledanost deklic z 

motnjo ADHD, Priročnik o branju, Adrenalinske deklice, hitri dečki: svet otroka z ADHD, 

Vsi učenci so lahko uspešni: napotki za delo z učenci s posebnimi potrebami ter otroških in 

mladinskih knjig: Kamaroni s parabajzovo omako, Nino in ADi HoDko, Skrivnost x 4, Niki 

se zgodi pravljica, Človek, ne spomni se, Kradljivka spominov, Zojina rešitev: zgodba o 

nasilju v družini, Doroteja in Sandi: zgodba o prijateljstvu (Katarina Kesič Dimic, 2014). 

 

3.2.5 Karmen Korez 

 

Karmen Korez je rojena v Ljubljani. V Šmartnem pod Šmarno goro je obiskovala osnovno 

šolo, nato je šolanje nadaljevala na Gimnaziji Ledina v Ljubljani (Mladinska knjiga, 2000–

2014). Leta 1997 je diplomirala na Pedagoški fakulteti z diplomskim delom Likovne 
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naloge, likovni motivi in likovne tehnike v slikarskih nalogah prvega in drugega razreda 

osnovne šole (COBISS, b. d.).  

Prvo slikanico Čisto poseben levček Leon je napisala za svojega sina, ki ima disleksijo. 

Profesorica razrednega pouka se vsakodnevno srečuje z otroci s posebnimi potrebami, kar 

jo je navdihnilo, da napiše drugo slikanico z naslovom Anže dobi prijatelje. Glavni lik 

knjige je Anže, nadobuden fantek, ki se rad igra, vendar mora povsod z invalidnim 

vozičkom. Pisateljica te zgodbe dobro pozna, saj se z njimi redno srečuje kot učiteljica v 

šoli (Mladinska knjiga, 2000–2014). 

Na kratko smo povzeli življenjepise petih avtoric, in sicer Janje Vidmar, Helene Kraljič, 

Aksinje Kermauner, Katarine Kesič Dimic in Karmen Korez. Osredotočili smo se na 

njihovo povezavo z otroki s posebnimi potrebami, ki v določeni meri sigurno vpliva na 

literarna besedila. Aksinja Kermauner se s slepoto in slabovidnostjo srečuje vsakodnevno v 

Zavodu za slepo in slabovidno mladino, zato je večina njenega opusa posvečena tej 

tematiki. Tudi književna ustvarjalnost Katarine Kesič Dimic je tesno povezana z njenim 

delom, saj kot profesorica defektologije in antropologije strokovno obravnava učence s 

posebnimi potrebami. Karmen Korez je svoje delo Čisto poseben levček Leon napisala za 

dislektičnega sina, kot profesorica razrednega pouka pa se vsakodnevno srečuje tudi z 

drugimi otroci, ki imajo posebne potrebe. V predgovoru knjige Moja Nina izvemo, da se je 

Janja Vidmar seznanila z otroki s posebnimi potrebami v OŠ Gustava Šiliha, in sicer na 

oddelku za vzgojo in izobraževanje. Helena Kraljič pa je na predstavitvi knjige Imam 

downov sindrom predstavila »glavnega junaka« zgodbe (Knjižnica Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica, b.d.). Pravzaprav lahko povzamemo, da se vse zgoraj naštete avtorice 

srečujejo z otroki s posebnimi potrebami in poznajo njihove primanjkljaje, značilnosti in 

prilagoditve.  

 

3.3 Analiza 

 

Glavni cilj empiričnega dela diplomske naloge je analiza izbranih mladinskih del, katerih 

tematika je obravnava petih večjih sklopov otrok s posebnimi potrebami, tj. otrok z 

motnjami v duševnem razvoju, slepih in slabovidnih otrok z okvaro vidne funkcije, gibalno 

oviranih otrok, otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja oziroma učencev z 
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učnimi težavami in otrok z ADHD. Vsa dela so umeščena v Priročnike za branje 

kakovostnih mladinskih knjig (Prilog 1). Izjema je le delo Imam downov sindrom, za 

katerega ni predvidena niti umestitev v prihajajoči priročnik (Mestna knjižnica Ljubljana, 

2014). 

 

3.3.1 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

 

Predstavili bomo literarne like z motnjo v duševnem razvoju, ki nastopajo v delu Moja 

Nina Janje Vidmar in Imam downov sindrom Helene Kraljič. 

 

3.3.1.1 Moja Nina 

 

Delo Moja Nina je izšlo leta 2004 pri Založbi Mladika, in sicer v Knjižni zbirki Liščki. 

Problemska proza priznane avtorice Janje Vidmar obsega 69 

strani. Delo je ilustriral Matjaž Schmidt. Razdeljeno je na 

sedem poglavij: Domača naloga, Nina, Vlaki, Šola, Počitnice, 

Svoboda in Ni še konec. Na koncu literarnega dela je dodanih 

nekaj informacij o avtorici.  

Leta 2007 je izšel prevod v italijanščini (La mia Nina) in leta 

2005 v hrvaščini (Portal slovenskih pisateljev, b. d.). Zaradi 

svoje odličnosti je bila knjiga, ki opozarja na pomen 

sprejemanja drugačnih, sprejeta v Dokumentacijski center 

knjig za otroke s posebnimi potrebami v Oslu (IBBY 

Documentation Centre of Books for Disabled Young People) 

(Jamnik, 2011a). 

 

 

 

Slika 10: Janja Vidmar, 

Moja Nina 



 

51 

Kratek povzetek vsebine 

Delo Moja Nina je socialno-psihološka povest o deklici z Downovim sindromom. Zgodbo 

nam predstavi devetletni Tim, ki razmišlja o svoji družini. Pravzaprav se sprašuje, kako je 

prav njegova družina drugačna od ostalih, posebna.  

Tim je ponosen na sestro, saj se je najprej naučila brati cele besede in šele nato posamezne 

črke. Z njo se je vedno zabavno prepirati in odlično posnema zvoke (mijavkanje, 

lokomotivo …). A včasih se mu zazdi, da bi bilo lažje, če bi bila Nina nekdo drug. Na 

primer ko deklica zboli, bi nekdo drug dobil le gripo, njeno stanje pa je resno in mora 

obiskati bolnišnico. 

V zgodbi je opisanih nekaj dogodkov, ki zaznamujejo njihovo življenje. Tak primer je 

prigoda s trgovino. Tim, ki bi moral pozorno spremljati in čuvati sestro Nino, se zamoti s 

hroščem rogačem in popolnoma pozabi na deklico. Starša kljub zaskrbljenosti tega ob 

iskanju ne pokažeta in ustvarita vzdušje, kot da bi bilo snidenje dogovorjeno. 

Nina je najbolj srečna ob prisotnosti vlakov, zato se družina vsako nedeljo odpravi na 

železniško postajo. Mati razlaga Timu njeno srečo:  

»Nina misli, da jo lahko vlak odpelje nekam daleč, v širne kraje … verjame, da bo 

daleč proč, v nekem drugem svetu takšna, kot si ti, ljubček. Kot smo mi vsi. Daleč 

od bolnišnice. Da bo lahko tekala po mili volji. Da se ji besede ne bodo zatikale, ko 

bo izkričala vse, kar čuti … To je svoboda … Vendar ne ve, kateri vlak pelje tja …« 

(Vidmar, 2004, 29). 

Nekega dne Tim pride v šolo po sestro z namenom, da bi jo ugrabil. Želi jo odpeljati do 

železniške postaje. A pot do tja je dolga in ulice so hrupne, zato se deklica počuti 

nelagodno. Ninin stvarni svet je porušen in deklica se duši od strahu, kljub temu da jo Tim 

poskuša umiriti. Najde ju prometnik, ki ju povabi v pisarno. Takrat se deček zamisli. 

Ugotovi, da zares nista enaka, čeprav sta si podobna. Zato nima smisla, da jo je odpeljal na 

železniško postajo v upanju, da bosta sedla na tisti vlak, ki bi ju odpelje v svet, v katerem 

bo deklica enaka njemu. Bolje bo moral skrbeti za sestro, da ga bo lahko naučila še toliko o 

rečeh, ki jih sam ne opazi.  

Prometnik pokliče starša in obenem tudi uredi s strojevodjem, da Nina vozi vlak. Starša, ki 

prihitita na peron, sta presrečna ob pogledu na deklico. Oče se zato odloči, da bodo 
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naslednje počitnice na morje odpotovali z vlakom. Takrat se mama zamisli: »… smo Nino 

preveč ščitili?« (Vidmar, 2004, 64) in spozna: »Mogoče ji s tem, ko smo jo skušali 

obvarovati pred svetom, odvzeli možnost, da spozna življenje z vseh plati …« (prav tam). 

 

Analiza 

Sprejemanje s strani družbe 

Devetletni deček Tim subjektivno opisuje svojo sestro Nino in različne prigode. Čeprav 

ima Nino rad, si včasih zaželi, da bi bila nekdo drug. Ko mati omeni pravega dojenčka kot 

darilo za odličen uspeh, se deček razjezi, saj pomisli, da bi bil lahko tak, kot je sestra. Tim 

ima svojo sestro neizmerno rad, vendar ko ugotovi, da jo je prehitel v razvoju, postane 

zaščitniški. 

Mati in oče sta skrbna starša. Predstavljena sta realno. Zelo ju skrbi zdravje hčerke Nine, 

predvsem ko mora ostati v bolnišnici. Ko se pozdravi, vsakokrat proslavijo s torto. Tudi 

nedelje preživljajo prav posebno. Po kosilu se po navadi odpravijo na železniško postajo, 

saj Nina obožuje vlake. Deklica je s svojo drugačnostjo prinesla v družino tudi drugačne 

odnose. Zato je pri njih vedno zabavno, veliko se smejejo … Tudi ko gre kaj narobe,  

starša svoje zaskrbljenosti ne želita pokazati pred deklico. Njuno reagiranje je prilagojeno, 

kar se pokaže med obiskom trgovine. 

Le babica Zofi pogosto objokuje kruto usodo, ki je njihovo družino »kaznovala« z duševno 

zaostalim otrokom, ki nikoli ne bo sposoben skrbeti zase. 

Nino vsi dobro sprejemajo. Nestrpen je le deček Andraž, ki je obvestil Tima, da se ne sme 

več družiti z njim, ker ima zaostalo sestro in se lahko od nje še česa naleze. Tim se na 

njegove besede ni oziral in je stopil v bran svoji sestri. Nekateri ljudje so neuvidevni in 

pogosto strmijo v deklico, vendar jo želita starša v veliki meri zaščititi pred njimi s tem, da 

na primer obiščejo železniško postajo v času, ko so ulice prazne. Vendar še takrat se 

nekateri prestrašeno umaknejo. 
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Opisi posebnih potreb 

Obravnava deklice in njenih posebnosti je podana na nevsiljiv način. Čeprav je Nina stara 

že štirinajst let, je kot bi bila Timova mlajša sestra; nikoli si ne zapomni, kaj je po 

horoskopu, katera je njena najljubša barva, nekatere živali živijo le v njeni domišljiji …  

Izvemo, da ima Nina posebno mizo, ki ji daje odlično oporo, ko ne more več sedeti 

zravnano. Drugačne ima svinčnike – debele, urezane v tri ploskve, da ne zdrsijo iz roke. 

Tudi pribor postavi vedno na nedrsečo podlago. Sami opisi posebnih potreb glavnega 

literarnega lika so povzeti iz stvarnega sveta. »Drobna, temnolasa in navihana. Kratke 

prste ima, okrogle, gumbkaste oči, v kotičkih zavihane navzgor, in prirojeno srčno 

napako« (Vidmar, 2004, 12). Pravzaprav je Nina postala deklica z Downovim sindromom 

zaradi bolezni. 

 

Šola 

Tako kot Tim tudi Nina obiskuje šolo, ki navzven ni nič drugačna. Ko Tim opisuje Ninino 

šolo, jo označi kot prijaznejšo. Vrata so v živahnih barvah, na stenah učilnic so izdelki 

učencev. Tudi učiteljica Zdenka se mu zdi prijazna in topla kot mati. Za razliko od Timove 

šole so tu učilnice podobne igralnicam v vrtcih, razred pa obiskuje le šest učencev, ki med 

tednom bivajo v domu. Veliko skrb posvečajo osebni čistoči. Drugačni so tudi predmeti: 

naštevanje sadja, opisovanje okolice, skrb zase. Izvemo, da veščine, ki se nam zdijo 

preproste, njim predstavljajo velik napor in vztrajnost. 

 

Analiza po teorijah  

Po teoriji Haramije (2006) delo umestimo med dolge prozne vrste, in sicer med realistične 

pripovedi oziroma povesti. To je srednje dolgo besedilo, ki ima pregledno zgodbo z več 

dogodki, ki se razvrstijo v različnih poglavjih. Glede na žanr jo umestimo med socialno-

psihološke povesti (Haramija, 2009, 156). 

Delo Moja Nina uvrščamo v območje realistične oziroma resničnostne proze, saj se 

tekstualna resničnost giblje v okvirih izkustveno preverljivega sveta. In sicer med 

pripovedi s človeškimi osebami, natančneje zaporedje kratkih zaključenih zgodb. 
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Značilnosti le-te Saksida (2001) povzema po Kobetovi (1987). Za besedilo je značilna 

subjektivna prvoosebna pripoved devetletnega literarnega lika Tima. Pripoved poteka v 

obliki sedmih krajših samostojnih zgodb, ki opisujejo vsakdanje življenje dečka in njegove 

sestre z Downovim sindromom. 

 

Namen 

Mladinsko delo postavlja v ospredje štirinajstletno deklico Nino, ki ima Downov sindrom. 

Kratka proza je namenjena otrokom v zgodnjem šolskem obdobju. 

Tima tako oče kot mati učita strpnosti in razumevanja, prav zaradi tega ima deček še toliko 

bolj pomembno vlogo v Nininem življenju. Oče mu nekoč, ko Tim išče razloge za Ninino 

stanje, pojasni, da naj raje sprejema njeno drugačnost na enak način kot sprejema sebe. Kar 

nekajkrat pa je deček ljubosumen in nevoščljiv sestrici, saj le-ta velikokrat prejme več 

pozornosti kot on. Teta Kristi jo razvaja, nikoli ji ne bo potrebno znati poštevanke in 

drugih operacij pri matematiki. Oče ga poleg strpnosti uči tudi: »Spodbujaj jo pri tistih 

stvareh, v katerih se lahko izkaže … Ljudje smo nadarjeni za različne reči. Nekatere reči 

nam gredo bolje od rok, druge slabše« (Vidmar, 2004, 25). Tudi mati ima pomembno 

vlogo pri vzgoji, saj Tima velikokrat opozarja, da drugačni ne potrebujejo usmiljenja, 

temveč pomoč in še to na področjih, ki jih sami ne obvladajo dovolj. Vendar tudi ne 

smemo preceniti njihovih zmožnosti, tako kot je Tim Ninine, ko jo je odpeljal na 

železniško postajo, da bi ji dokazal, da ni nič drugačna od drugih. 

 

3.3.1.2 Imam downov sindrom 

 

Delo Imam downov sindrom je izšlo leta 2013 pri založbi 

Morfem, in sicer v Zbirki Ljubezni je za vse dovolj 5. 

Slikanica ima trdo vezavo in spada med knjige večjega 

formata. Obsega 25 strani in meri v dolžino 33 cm 

(COBISS, b. d.). Knjiga ima velike tiskane črke večjega 

formata. Strani niso oštevilčene. Ilustracije je prispevala 

slovenska ilustratorka Maja Lubi. Avtorica Helena Kraljič 

Slika 11: Helena Kraljič, 

Imam downov sindrom 
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je delo posvetila Nejcu in vsem, ki vedo, kako dragoceno je življenje. 

Predgovor je napisala predsednica Izvršnega odbora Sekcije za Downov sindrom, dr. 

Alenka Šelih. Na nevsiljiv način nam predstavi spoznanje o sobivanju z otroki z 

Downovim sindromom, ki govori o tem, da odrasli laže komunicirajo z njimi, če so v 

otroštvu dobili dovolj kvalitetnih informacij in izkušenj o življenju takšnih otrok. Meni, da 

bo slikanica odpravila pomanjkljive predstave o otrocih z Downovim sindromom in s tem 

zbudila razumevanje in odprtost za drugačnost.  

 

Kratek povzetek vsebine 

Kratka zgodba v slikanici nam skozi oči matere predstavi Nejca, otroka z Downovim 

sindromom. Zdravnica seznani mater že ob rojstvu z informacijo, da ima njen popolni 

dojenček Downov sindrom. 

Mati se sprva ni zmenila za doktoričino razlaganje, saj se ji je zdel njen otrok naravnost 

čudovit. Zdravnica jo je prepričevala, da mora njenega sina odpeljati na dodatne preglede, 

saj imajo ti otroci pogosto težave s ščitnico, prirojene bolezni srca, težave s sluhom, 

kronično zaprtje … Mati se je v joku spraševala, zakaj mora biti ravno njen otrok tak, oče 

pa pravzaprav ni vedel kako bi nadaljevali pot. Le sestra Zala ga je takoj začela božati in se 

ga dotikati. Nejca so kmalu vzljubili in ob njegovih dveh operacijah zanj trepetali. 

Nejc je rastel tako kot njegovi vrstniki in postal prisrčen ter iskren otrok. Rad se je smejal, 

risal, pel in gledal risanke. V očeh matere je ostal najlepši otrok na svetu. A vendar je bil 

drugačen od vrstnikov, saj ni znal razločno govoriti, ni tako lepo risal in barval, ni vedno 

razumel navodil. Znal pa se je sam obleči, si pripraviti zajtrk, zavezati čevlje in vse 

nasmejati do solz. 

Nato je začel obiskovati vrtec, kasneje šolo. Otroci so ga imeli radi in so mu bili 

pripravljeni priskočiti na pomoč. Čeprav se je bil pripravljen zelo potruditi, mu je učiteljica 

pri obravnavanju nove snovi (malih tiskanih črk) raje naročila, naj riše, saj ni želela zanj 

prilagajati programa. Nejc ni risal in barval, ampak pazljivo poslušal. Doma ga je mati z 

veseljem učila pisati. »IN NEJC JE ZMOGEL« (Kraljič, 2013). Tako se ni naučil le malih 

tiskanih črk, ampak tudi računati in brati. Po končanem drugem razredu je učiteljica 

predlagala, naj Nejca prepišejo na posebno šolo, šolo s prilagojenim programom, saj bo 

tam lažje sledil v razredu. »DRUŽIL SE BO S SEBI ENAKIMI« (Kraljič, 2013).  
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Družina je bila zaradi dečka drugačna. Pogosto so jih drugi pomilovali, jim očitali in 

strmeli vanje. »NEJC JE NAŠ ZAKLAD« (Kraljič, 2013), so ga podpirali domači, saj vsak 

dan pokaže, kako ima svojo družino rad, jih bodri, opogumlja in jih objame, kadar so 

obupani. Čeprav na videz najšibkejši člen v družini, je Nejc, deček z Downovim 

sindromom, pravzaprav povezovalni člen, ki vso družino drži pokonci. 

 

Analiza 

Zgodbo pripoveduje Nejčeva mama skozi svoje oči, torej je subjektivno obarvana. Glavna 

tema je posebna potreba, in sicer Downov sindrom. Slikanica opisuje značilnosti sveta 

oseb s tem sindromom. Svet, ki ga opisuje delo, je v skladu z resničnostjo, zato je zanj 

značilna verjetnostna motivacija (Kmecl, 1996, 202). 

 

Sprejemanje s strani družbe 

Besedilo nam predstavi predvsem Nejčevo življenje v družinskem okolju, in sicer od 

njegovega rojstva dalje. Družina se sicer na začetku težko sprijazni s tem, da ima njihov 

dojenček Downov sindrom, vendar ga kmalu vzljubi. Spodbujajo ga pri njegovi 

ustvarjalnosti in učenju. Nejc zato osvoji male tiskane črke, se nauči brati in računati.  

Ostala družba je predstavljena negativno. Izvemo, da je družina deležna veliko 

pomilovalnih pogledov, očitajočih besed in strmenja. 

 

Opisi posebnih potreb  

Opisi posebnih potreb glavnega literarnega lika so povzete iz stvarnega sveta. Zdravnica 

pojasni materi, kaj je Downov sindrom z naslednjimi besedami: »TO JE GENETSKA 

MOTNJA. MOTNJA, KI JO POVZROČI DODATEN 21. KROMOSOM. LJUDJE Z 

DOWNOVIM KROMOSOMOM IMAJO ZNAČILNE POTEZE: STISNJEN NOS, MAJHNA 

UŠESA IN USTA, POŠEVNE, NAVZGOR OBLIKOVANE OČI …« (Kraljič, 2013). 
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Šola  

Manjši del obsega tudi prikaz Nejca v šoli in odnose v razredu. Izvemo, da mu učenci ves 

čas pomagajo, ga imajo radi in sprejemajo njegovo drugačnost. 

Učiteljica je predstavljena dokaj nevtralno. Kljub Nejčevi prošnji, da bi se kot vsi ostali 

učenci naučil malih tiskanih črk, programa ne more prilagoditi le njemu, saj je prepočasen. 

Zato mu predlaga, naj riše. Čeprav dokonča razred, je učiteljica prepričana, da je 

prepočasen, da bi napredoval v tretjem razredu. Zato na šoli predlagajo, da se prepiše na 

posebno šolo, šolo s prilagojenim programom, kjer se bo družil s sebi enakimi. 

 

Analiza po teorijah 

Delo spada med resničnostno mladinsko prozo, in sicer med kratke zgodbe v slikanici. 

Opisuje vsakdanje okolje Nejčevega življenja v predšolski in zgodnje šolski dobi. Giblje se 

v ožjem in širšem družinskem okolju v varni navzočnosti staršev. Z odraščanjem se  

postopoma znajde tudi v širšem družbenem okolju (dvorišče, igrišče, vrtec, šola …). 

Značilna je opazovanost osrednjega lika s strani odraslega (matere in očeta). Pripoved 

poteka kronološko linearno – od otrokovega rojstva do šolanja – v obliki krajših zgodb. 

Po Haramiji (2006) delo opredelimo kot kratko realistično zgodbo. Značilna je precej 

natančna karakterizacija glavnega literarnega lika, ki prikazuje glavni literarni lik skozi 

različna starostna obdobja. Obdobja v življenju, ki zaznamujejo dečka z Downovim 

sindromom, so prikazana tudi z barvo ozadja ilustracij. Čas v bolnišnici je prikazan z 

modro barvo ilustracij, odraščanje z rumeno-oranžno, v temnejši sivomodri čas vrtca in 

šole ter v toplih oranžno-rdečih preživljanje časa z družino. 

Slikanica Imam downov sindrom sodi med izvirne slovenske slikanice, saj sta tako avtor 

kot ilustrator Slovenca. Glede na razporeditev besedila in ilustracij v slikanici lahko 

govorimo o tretjem tipu delitve po Kobetovi (1987). Ilustratorka Maja Lubi je tekst 

reorganizirala in ga na novo organiziranega vpela v samo ilustracijo. Po obliki gre za 

knjigo s tankimi listi, kar sovpada s tretjo zahtevnostno stopnjo slikanice. Torej je primerna 

za otroke, stare od tretjega, četrtega leta naprej – predvsem za predšolske otroke. 
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Namen 

Kratka zgodba v slikanici je namenjena tako otroku kot tudi staršem in vzgojiteljem, ki jo z 

njim prebirajo. Na preprost način jim približa otroka z Downovim sindromom, ki je najprej 

in predvsem otrok in šele nato otrok z Downovim sindromom (Kraljič, 2013). To je otrok, 

ki ima prav take želje in čustva kot vsi ostali, vendar pa ima kot otrok z Downovim 

sindromom tudi veliko posebnosti, ki so v slikanici nazorno opisane. V vrtcih je mogoče 

ob prebiranju slikanice otrokom še dodatno osvetliti Nejčevo posebno potrebo ter ob tem 

vzbuditi razumevanje za drugačnost. 

Ob slikanici Imam downov sindrom je potrebno opozoriti, da se je avtorica preveč 

osredotočila opisovanje posebnih potreb kot na samo literarno besedilo. 

 

3.3.2 Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije 

 

Knjige o slepoti in slabovidnosti v slovenskem prostoru ustvarja predvsem Aksinja 

Kermauner, strokovnjakinja s tega področja in avtorica del za otroke in mladino. Napisala 

je leposlovno-poučno knjigo za mlade bralce Tema ni en črn plašč (Mladinska knjiga, 

2001) in tri mladinske romane, Berenikini kodri (Miš, 2006), njegov drugi del oziroma 

nadaljevanje Orionov meč (Miš, 2008) (Jamnik in Picco, 2011, 7) in In zmaj je pojedel 

sonce (Sodobnost International, Vodnikova založba (DSKG), 2011) (Lavrenčič Vrabec in 

Mlakar, 2012). 

Predstavili bomo slepe in slabovidne literarne like, ki nastopajo v delih pisateljice Aksinje 

Kermauner Tema ni en črn plašč  in Berenikini kodri. 

 

3.3.2.1 Tema ni en črn plašč 

 

Delo Tema ni en črn plašč je leta 2001 izšlo v zbirki Povej mi 

(Povej mi o slepoti in slabovidnosti). Namenjeno je predvsem 

3. in 4. razredu osemletne osnovne šole oziroma drugi triadi 

današnje devetletke, saj po Priročnikih za branje kakovostnih 

Slika 12: Aksinja 

Kermauner, Tema ni en 

črn plašč 
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mladinskih del spada v drugo stopnjo. V učnem načrtu za slovenščino se pojavlja delo kot 

priporočena literatura za obravnavo v petem razredu devetletne osnovne šole (Jezeršek 

Poznanovič idr., 2011). Dostopno je tudi na Wikiviru.
3
  

Mladinsko delo spada v tip ilustrirane knjige večjega formata (Haramija, 2009, 144). 

Obsega 46 strani, njegova dolžina meri 27 cm (COBISS, b.d.). Ilustracije je prispevala 

priznana slovenska ilustratorka Jelka Godec Schmidt. Tip pisave je namenoma odebeljen, 

saj tako knjigo lahko berejo tudi slabovidni otroci. Že s tem avtorica Aksinja Kermauner 

pokaže razumevanje slabovidnih otrok. Besedilo je razdeljeno na devet neoštevilčenih 

poglavij (Neroda očalarska!, Slovka!, Oh, te bejbe!, Konec z očali?, Usodna novoletna 

zabava, Konec sveta, Odločitev, Zavod, Cvetko se prebudi), ki napovedujejo dogodek v 

nadaljevanju in iz njih hkrati lahko razberemo motive besedila (očala, novoletna zabava, 

zavod …). Po zgodbi v knjigi sledi tudi slikovni slovar manj znanih besed ter pripomočkov 

iz sveta slepih in slabovidnih. Na notranji strani zadnje platnice mesto najde vidna in 

Braillova abeceda ter odlomek iz knjige v pisavi za slepe. 

 

Kratek povzetek vsebine 

Slabovidni petošolec Klemen Langus od začetka leta preživlja »pekel« v šolskih klopeh. Je 

namreč otrok s posebnimi potrebami, ki potrebuje pri svojem delu prilagoditve (npr. 

prilagoditev velikosti pisave na tablo, povečani učni listi in testi, uporaba flomastra, ki 

pušča debelejšo sled …). Večji del učiteljev in učencev razume njegove potrebe (npr. 

snemanje ur angleščine na kasetofon), določeni pa njegove drugačnosti ne sprejemajo. Tak 

primer v zgodbi je učiteljica slovenščine, ki se ne zmeni za navodila Klemenove mame in 

se kljub opominu ravnatelja izživlja nad dečkom. Očitno je, da ne razume njegovih težav. 

Tudi sošolec Bruno, glavni pretepač v razredu, Klemena kar naprej zafrkava, se mu pači in 

ga ponižuje pred ostalimi. Ob strani mu tako stoji predvsem njegov dolgotrajni prijatelj 

Miha. 

Manjše in večje težave, s katerimi se sooča slabovidni petošolec, postanejo manj 

pomembne in očitne, ko se zaljubi v šestošolko Tjašo. Z dolgolaso deklico in njeno 

prijateljico Nino se Klemen in njegov najboljši prijatelj Miha dogovorita, da skupaj 

obiščejo prednovoletno zabavo, ki bo potekala na šoli. Nekaj dni pred tem dogodkom ga 

                                                 
3
 Dostopno na: http://sl.wikisource.org/wiki/Tema_ni_en_%C4%8Drn_pla%C5%A1%C4%8D. 
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tudi mama razveseli z novico, da je pripravljena plačati laserski poseg, s katerim bodo 

njegove težave odpravljene.  

Na novoletno šolsko zabavo Klemen odide brez očal ob spremstvu prijatelja Miha. Tisti 

trenutek, ko želi izpovedati Tjaši svojo ljubezen, ju zmoti njegov prijatelj. Spomni ga na 

petardi, ki ju je Klemen obljubil. Na željo prijateljev ju slabovidni deček poskuša prižgati. 

Ko petardo približa proti svojim očem, da bi bolje videl, mu ta nenadoma eksplodira pred 

očmi. Zajame ga popolna tema. Kar naenkrat se njegovo življenje, polno upanja, povsem 

spremeni in Klemen je prisiljen na novo, drugačno življenje. Sprva je njegovo sprejemanje 

slepote podvrženo obupu, bolečini, jezi in prelaganju krivde na prijatelje. Dvomi v vse, ki 

mu želijo stati ob strani. Podvomi tudi v Cvetka, svojega angela varuha, ki mu je velikokrat 

priskočil na pomoč, ko drugi niso sprejemali njegove drugačnosti.  

Po dolgotrajnem zdravljenju se z mamo odločita, da bo šolanje nadaljeval v Zavodu za 

slepo in slabovidno mladino. Tam se nauči sprejeti svojo slepoto in izkoriščati druge čute. 

Delo v zavodu poteka drugače kot na redni osnovni šoli (manjše je število učencev, 

uporabljajo drugačne metode, pripomočke …). Pozitivne izkušnje, novi prijatelji in 

prijaznost vseh ga prepričajo, da je tudi s slepoto mogoče čisto spodobno živeti. V zadnjem 

poglavju se Klemen zopet spoprijatelji s starima prijateljema, Mihom in Tjašo. Po njunem 

obisku se Klemen spomni še na Cvetka, ki se je prebudil iz zimskega spanja. To je bil 

njegov angel varuh – babičin sosed, ki je umrl že zelo majhen, v katerega je Klemen verjel. 

 

Analiza 

Opisi posebnih potreb 

Zgodbo pripoveduje glavni literarni lik, prvoosebni pripovedovalec Klemen. Glavna tema 

realistične pripovedi je slabovidnost, ki se zaradi nesreče sprevrže v slepoto. Avtorica nam 

s tem delom prikaže svet slepih in slabovidnih, kakršnega pozna iz vsakdanjih izkušenj. 

Svet se zdi bralcu možen in ni v skladu z resničnostjo, zato je zanj značilna verjetnostna 

motivacija (Kmecl, 1996, 202). Predstavljeni so tudi pripomočki za slepe, prilagoditve za 

slabovidne in slepe ter omejitve, ki jih prinaša svet teme. Predvsem pa zgodba skozi 

subjektivne oči glavnega lika želi prikazati, kako se mladostnik, ki je sprva kratkoviden, 

nato pa zaradi nesreče oslepi, sooča z družbo.  
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Sprejemanje s strani družbe v redni osnovni šoli 

Aksinja Kermauner nam predstavi v delu Tema ni en črn plašč dve različni šoli: redno 

osnovno šolo in Zavod za slepo in slabovidno mladino. Literarni lik s posebnimi potrebami 

je v redni osnovni šoli s strani nekaterih učencev in učiteljev slabo sprejet, predvsem zaradi 

svoje drugačnosti. Učiteljica za slovenščino je primer osebe, ki pravzaprav ne pozna 

posebnih potreb slabovidnega Klemena. Ne le, da mu ne prilagodi velikosti testa, nad njim 

se praktično izživlja, ga ponižuje pred sošolci ter je do njega nestrpna. Ko je vprašan, mu 

naroči, naj prebere odlomek iz berila. V bran se takrat postavi Miha, ki reče: »Ne bit tako 

kruti. Dobro veste, da ne vidi tako majhne pisave.« (Kermauner, 2001, 14) Nekateri učitelji 

so do njega razumevajoči. Ena izmed njih je učiteljica matematike Andreja, ki ga posede v 

prvo vrsto in poveča pisavo na tablo. Vendar to naredi pretirano pomilujoče, kot da je 

Klemenova posebnost nekaj »grozotnega in strašljivega« (Kermauner, 2001, 9). Povsod, 

razen pri slovenščini, so mu učitelji povečali teste in domače naloge na format A3. Pisati je 

smel s flomastrom, ki pušča temno debelo sled. Učitelj za angleščino mu je kupil posebno 

lučko za lažje branje, dovolil mu je snemati njegove ure na kasetofon. Učiteljica za naravo 

mu je kupila posebne modele za tipanje.  

Miha, najboljši prijatelj, sošolec in sosed, je pravzaprav skoraj edini lik v redni osnovni 

šoli, ki pokaže razumevanje do Klemenovih težav. Mogoče tudi zato, ker je sam nekoliko 

slaboviden. V nasprotju z njim deluje lik Bruna, glavnega razrednega pretepača, ki se mu 

nenehno posmehuje, ga draži … Tudi ostali sošolci se mu občasno smejijo.  

 

Sprejemanje s strani družbe v šoli za otroke s posebnimi potrebami in opisi 

posebnih potreb slepega 

Po usodni nesreči je glavni literarni lik začel obiskovati šolo za otroke s posebnimi 

potrebami. Metode dela in število učencev so v šoli prilagojene, prav tako je prilagojen 

tudi prostor. Učitelji so topli in razumevajoči. Navajajo učence na uporabo drugih čutil 

(voh, sluh, tip) in različnih pripomočkov, ki jim olajšajo vsakdanje življenje (Braillov stroj, 

taktilne karte, nomad, zvočna ura …). Tudi učenci se ne norčujejo drug iz drugega, saj so 

vsi slepi. V zavodu mu najbolj pomaga Domen, ki je vedno dobre volje in ga uči 

razlikovati pomembne stvari od nepomembnih. Tako je svet postajal »spet lep, urejen in 

domač« (Kermauner, 2001, 41).  
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Analiza po teorijah 

Po teoriji Kobetove (1987) delo spada v drugi model realistične proze oziroma med 

zaporedje kratkih zgodb, saj je namenjen bralcem med desetim in štirinajstim letom 

starosti. Glede na to, da je delo namenjeno tretji triadi osnovne šole, v njem srečamo 

pogovorni jezik s prvinami slenga; fino, frend, fotr, matka, mega, slovka, slovkarca, šica, 

totalno preč … Značilni jezik, ki nakazuje odnos literarnega lika do sveta, in subjektivna 

prvoosebna pripoved nam kažeta, da gre za drugi tip pripovedi znotraj drugega modela. 

 

Po teoriji Igorja Sakside (2001) delo spada v pripoved s človeškimi osebami, za katero je 

značilen sleng. Haramija (2006) pa delo uvršča med daljša prozna dela, in sicer med 

realistične pripovedi oziroma povesti. Zanjo je značilna pregledna zgodba z več dogodki 

(test slovenščine, novoletni ples, nesreča, zdravljenje …). 

 

Namen 

Prepričljiva pripoved govori o deček Klemenu, ki je doživel nesrečo in oslepel. Znajde se 

pred zelo hudo življenjsko preizkušnjo, sprejetje samega dejstva o večni temi je težko. 

Zgodba nazorno opisuje življenje Klemena pred nesrečo in po njej, njegove občutke in 

reakcije. Zavemo se, da se nesreče dogajajo vsak dan in žrtev je lahko vsakdo izmed nas. V 

trenutku spremenijo naše življenje. A s tem se odpre nov svet, ki je povsem drugačen, a nič 

manj vreden. 

Ob prebiranju knjige/odlomka v učbeniku imajo učitelji možnost prikazati drugačen svet – 

svet slabovidnosti in tudi svet slepote. Učence ob delu seznanijo s posebnimi potrebami in 

pripomočki, ki jih potrebujejo ti učenci. Klemenova zgodba je napisana zelo realno ter 

prepričljivo in nam podaja občutke ob nesreči ter ob reakcijah drugih oseb na njegovo 

drugačnost. S tem delom tudi spodbudimo otroke k sprejemanju drugačnosti. 
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3.3.2.2 Berenikini kodri 

 

Mladinski roman Berenikini kodri je izšel leta 2006 pri 

založbi Miš, in sicer v Zbirki Zorenja+. Dve leti kasneje je 

izšel njegov drugi del oziroma nadaljevanje Orionov meč. 

Oba mladinska romana sta se uvrstila med prvih deset 

nominirancev za nagrado Desetnica. Roman Berenikini kodri 

se je uvrstil med Bele vrane 2007 na sejmu v Bologni. (Miš 

založba, b.d.).  

Delo Berenikini kodri je razdeljeno na osemnajst poglavij, in sicer v romanu tečeta dve 

zgodbi adolescentov, ki se nerazdružljivo prepletata. Pripovedovalca sta dva: neparna 

poglavja pripoveduje prvoosebna pripovedovalka Anina, parna pa prvoosebni 

pripovedovalec Nik Saksida. Izjemi sta le zadnji dve poglavji, ki ju pripoveduje Anina. Ob 

vsakem poglavju je napisanih tudi nekaj besed, misel ali verz pripovedovalca, ki 

nakazujejo vsebino, počutje. 

Ob koncu besedila sledi spremna beseda Vlaste Nussdorfer, nekaj informacij o ozvezdju 

Berenikini kodri (Coma Berenices), o avtorici ter o organizacijah slepih in slabovidnih. 

Vlasta Nussdorfer v spremni besedi pojasni, da je knjiga namenjena mladim, še bolj pa 

njihovim staršem, da bodo spoznali, kakšen svet so ustvarili – svet mamil, kondomov, 

alkohola, varnega in nevarnega seksa. Sama jo je brala s tesnobo, a se je iz nje, kljub 

dolgoletnim izkušnjam, veliko naučila. Zgodbo povzame skozi svoje oči in obenem čestita 

avtorici, da se je znala približati mladim in nam z delom odprla pot do spoznavanja 

drugačnosti. 

  

Kratek povzetek vsebine 

Glavna tema romana je slepota glavnega literarnega lika, albinke Anine, ki se privaja na 

novo šolsko okolje v velikem mestu. Zdi se ji, da je to začetek novega, svobodnega 

življenja. Dedek je namreč prepričal njeno zaščitniško mater, naj spusti deklico izpod  

stalnega nadzora. Tako bo gimnazijska leta preživela v njegovi hiši v predmestju. 

Slika 13: Aksinja 

Kermauner, Berenikini 

kodri 



 

64 

Čeprav se je Anina za prvi šolski dan oblekla nevpadljivo, da je mladi ne bi izločili zaradi 

njene drugačnosti, se ji želje niso uresničile. Za začetek je popolnoma izgubljena na 

šolskem hodniku:  

»V glavi se mi vrti od groznega hrupa, sploh se ne znajdem več. Ti zvoki, to 

govorjenje, ta šum … sprijeta brozga nasilnih glasov … žlobudra babilonskih 

jezikov … Kje je vhod, kje so hodniki? Nekdo me živalsko potaca, spet drugi se kot 

poosebljeni dvotonski vlačilec zaleti vame.« (Kermauner, 2006, 15). 

Reši jo dedek, ki jo spremlja. Ko vstopi v razred, vsi zastrmijo, nato pa jo še učitelji 

neprimerno obravnavajo. Pri pouku kemije na primer učiteljica zahteva od Anine, da 

sname kapo in očala. Razkrije svoje dolge bele lase in nezaščitene oči se ji začnejo solziti. 

Sošolci se ji smejijo. Nives pa jo začne klicati 'Silas', kar je povzela po DaVincijevi šifri. 

Anina ugotavlja, da je prišla v okolje, polno predsodkov. Upa, da se je bodo navadili, če bo 

čim manj vpadljiva. 

Ravno nasprotno je Nik razvajen gimnazijec, ki počitnikuje z družino v Španiji. V 

njegovem svetu se vse vrti okoli deklet, cigaret, seksa, droge … Kot vsak najstnik se 

pritožuje nad starši, dolgočasnim življenjem … Čeprav ima vse, se počuti praznega. Niku 

starša nista vcepila dovolj vrednot, zato ju ne ceni in jima ni za nič hvaležen. Kritizira tako 

življenje in kapitalistično družbo. 

Po koncu prvega dne pouka Anino obišče sestrična Oli, ki je za razliko od Anine vzgojena 

manj strogo, kar se opazi že po rabi besed. Vendar si Nik upa še več.  

Drugi šolski dan Anina na hodniku sreča Andreja, prijatelja iz otroštva, vendar si zaradi 

zamujanja prisluži očitke pri učitelju matematike. Nives jo ponovno žali, ji govori, da je 

videti kot duh. Tudi ostala dekleta jo posnemajo. Anina takrat pokaže svoj obraz oziroma 

»kremplje« in si s tem pri drugih prisluži nekaj naklonjenosti. Anina mora zavrniti 

Andrejevo povabilo, čeprav je ravno on njena dolgoletna ljubezen, saj gre zvečer na 

zabavo, ki jo organizira Oli.  

Na zabavi se počuti enako med enakimi, zato se sprosti in spije kozarček, prižge cigareto, 

kadi travo … spozna zloglasnega Nika. Sprva se mu upira, a na koncu popusti, vendar ko 

preveč predrzno zrine roko pod njene hlačke, zbeži. Ugotovi, da brez bele palice ni zmožna 

sama priti do doma. Čeprav si to najmanj želi, je ravno Nik tisti, ki jo spremi do doma. 

Vendar on njeno nezmožnost pripisuje pijanosti. Ne zaveda se, da ima okvarjen vid. Na 



 

65 

nek način ga Anina fascinira, saj pogovor z njo predstavlja nek izziv. Dolgočasijo ga 

namreč ostala dekleta, ki se mu zdijo lahka. Prijatelj Kongo ga izziva. Meni namreč, da 

jezikave najstnice ne bi mogel ukrotiti v enem mesecu. Stavita za Aninino nedolžnost, zato 

Nik takoj stopi v akcijo. Anino in njenega prijatelja Andreja povabi na zabavo ob bazenu. 

Ker povabi na zabavo tudi Nives, s katero se Andrej spogleduje, mu Nik pripravi posebno 

presenečenje. Omami ga z X-om, Nives pa prepriča, seveda za nagrado, da mu pomaga pri 

stavi. Njegov načrt deluje in Anina ju zaloti v spalnici. Pretreseno dekle Nik odpelje 

domov. Zdi se ji, da je Nik na trenutek tako nadut, po drugi strani pa spet pokaže drugo, 

nežnejšo plat. 

S svojim obnašanjem v šoli si Anina prisluži opomin in v tistem trenutku se odloči, da je 

dovolj pridne punčke. Z Nikom odide v lokal, si da uhan v brado, se napije in z razvajenim 

najstnikom doživi prvo spolno izkušnjo. Njemu se zdi najstnica fantastična, a nato 

nepričakovano ugotovi, da je … slepa. Zazdi se mu, da je storil nekaj hudo narobe, in 

njegova vest mu ne pusti dihati. Medtem dedek ošteva Anino, ki ga prosi, naj je ne pošlje 

domov, saj se le pri njem počuti svobodno. Dedek ji pojasni, da s svobodo pride tudi 

odgovornost in misel na druge. 

Ko sreča Nives, ji le-ta pojasni, da je bila le stava in sanje se ji porušijo. Ostane brez 

energije in svoje počutje povezuje s smrtjo. Strezni jo šele dedkov infarkt. Čeprav ima 

veliko svetlih točk v življenju, npr. prijatelje, dedka, tečaj španščine, svobodo itd., še 

zmeraj ne more pozabiti na Nika in njegovega obnašanja. Odnosi na šoli se spremenijo. 

Nekateri učenci ji pomagajo nositi zvezke. Opazi, da je precej lažje živeti v vzpodbudnem, 

naklonjenem okolju, kot se prebijati skozi ovire in zdrahe ter povrhu tega neprestano 

presegati lastno omejenost. Dekletom je za zgled, zato se nekatere barvajo na belo. Tomi jo 

povabi na zmenek, ki ga po premisleku sprejme. 

Nik skuša reševati težave s pobegom. Tokrat pobegne na zabavo v Bohinj. Ta kraj ga 

namreč spominja na tiste čase, ko je bil svet še preprost in varen. Ne more pozabiti Anine, 

tudi Nivesina obtožba o nosečnosti mu ne da miru. Ko pride domov, v stanovanju najde 

objokano mater. Pojasni mu, da jo je mož varal. V najeto stanovanje je namreč vozil 

ljubimca. Informacija oba močno potre, a Nik v teh trenutkih tudi prvič čuti povezanost z 

lastno materjo. Zopet zbeži v Bohinj. Pijan obišče Darjo, ki jo je osvajal že med prejšnjim 

pobegom, vendar naleti na veliko presenečenje. Darjin brat je na obisk pripeljal svoje dekle 
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Anino. Ta se ga vztrajno izogiba, čeprav jo ljubosumni Nik nenehno osvaja. Niku je Anina 

izziv za njegovo izpraznjeno življenje, ona pa ga po eni strani sovraži in obenem ljubi. 

V gimnaziji postane Anina najbolj priljubljena dijakinja. Vsa dekleta so postala svetla, le 

Nives izstopa. Izločena je iz družbe in Anina jo zasmehuje. Vsi jo spodbujajo. Nives si po 

Olijinem mnenju zasluži, da na svoji koži občuti, kako je biti žrtev posmeha. Zaradi 

zbadanja si Nives prereže žile. Istega dne Nik Anini izpove svojo ljubezen in pojasni 

težave doma. Anini se zdi, da je končno človek. Ko pride domov, jo pričaka neprijetno 

obvestilo. Dedek je namreč na urgenci. 

Aninina ponovna zavrnitev Nika zelo boli. Pobegne v svet pijače in drog. Zavrne gospo v 

rdečem, za kar si s Kongom prislužita kar nekaj udarcev. Najboljši prijatelj zaradi njih 

umre. Nik se ne zmore soočiti z bolečino, zato se zatopi v svet drog, alkohola … počuti se 

kot avtomat. 

Ker dedek preživi, se Anina odloči, da je čas za spremembo v njenem življenju. Zapusti 

fanta in sklene premirje z Nives. Ona ji pojasni, da z Andrejem nikoli ni spala skupaj, kar 

Anina vidi kot novo priložnost. Ko se izpove svoji spremljevalki Veri, ji ta reče, da ni 

vedno ravnala prav, ampak jo je vsaj izučilo.  

Anina dobi proti večeru klic iz bolnišnice. Nik je zaradi nesreče z motorjem v kritičnem 

stanju. Prizna ji, da je bila ona najboljše v njegovem življenju. Anina si, po vzoru svoje 

najljubše pravljice Berenikini kodri, odreže bele lase in jih položi na posteljo, kot upanje in 

molitev, da bi neukrotljivi gimnazijec preživel. 

 

Analiza 

Sprejemanje s strani družbe 

Aninina mati živi v realnem svetu. Preveč je zaščitniška in je prepričana, da Anina ni 

pripravljena na življenje v velikem mestu. Želi jo obvarovati pred družbo, zato se Anini 

pogosto zdi, da jo njena skrbna mati duši, čeprav se zaveda, da dela to z najboljšimi 

nameni. Zaščitniška mati ji dovoli le malo. Tako je le nekajkrat poleti obiskala sestrično 

Oli v Umagu in dvakrat materino prijateljico v Prekmurju, čeprav si je gimnazijka močno 

želela potovati. Njenemu najboljšemu prijatelju Andreju je začela zaupati vsakodnevno 

spremstvo po vasi šele po treh letih. Da bi Anini olajšala življenje, je vse opravila namesto 
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nje. Zdi se, kot da bi živela namesto nje. V nasprotju z njo je spremljevalka Vera ravno 

prav stroga in dosledna. Anina si pogosto želi, da bi bila taka tudi njena mati.  

Veliko oporo ji nudijo besede sicer že pokojne babice. Njena smrt jo je pred petimi leti 

močno potrla. Velikokrat se spomni nanjo, saj jo je spodbujala pri uresničevanju sanj in 

nikoli ni dvomila v njo. Pogosto ji je pripovedovala zgodbo o Berenikinih kodrih, zato se 

deklica vrača na babičino klop pod lipo in se spominja njenih besed. Ko pri zgodovini 

predstavlja referat na to temo, naredijo gimnazijci iz pripovedi zmerljivko, kar Anino 

močno prizadene. 

Sestrična in prijateljica Oli opredeli Anino kot človeka z velikim Č. Verjame, da se slepa 

najstnica ne bo pustila zmerjati sošolcem, ki jo sodijo po zunanjosti. 

Nakazovanje na nepoznavanje posebnih potreb in pripisovanje še večjih nezmogljivosti se 

opazi, ko v lokalu natakarica vpraša spremljevalko po Anininih željah. Stereotipno tudi 

Špela, njena bivša sošolka, pričakuje, da jo slepa najstnica prepozna že po glasu. Tudi ko 

jo je občasno spremljala iz osnovne šole, jo je vedno po nepotrebnem opozarjala na 

korenine in se do nje vedla požrtvovalno, čeprav tega Anina ni potrebovala. V gimnaziji ji 

je Špela kar nekajkrat v oporo. To se na primer zgodi, ko jo Nivesina desna roka Barbi 

obtoži za preveliko količino domače naloge, za katero naj bi bila kriva Anina, čeprav so 

sošolci iz zadnje klopi vrgli zadnjo klop skozi okno. Ravnatelj ji na posvetu pojasni: 

»Nekateri učenci so … khmmm … ste drugačni, zato jih družba ne sprejme. Vendar – 

ravno zato se boste naučili potrpežljivosti …« (Kermauner, 2006, 98) 

Sošolci se ji pogosto posmehujejo, predvsem zato, ker ima bele lase. Izzivajo jo z 

besedami: Silas, Bunny eyes ipd. Ko se razve, da je polila ravnatelja, si pridobi 

občudovanje gimnazijcev. 

Tudi Nik se kar nekajkrat norčuje iz slabovidne Anine: »Videti si pa kot kakšen prosojen 

duh, oblečen v črno, ha ha! ...« (Kermauner, 2006, 59). Zaradi njene bele polti jo kliče 

čudakinja, čeprav jo ravno njene bele lasje in posebnosti naredijo zanimivo in drugačno od 

drugih deklet. Na nek način ga to fascinira. 
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Opisi posebnih potreb  

»Anina. Nenavadno ime sem, brezimna dojenčica, dobila šele po teden dni žolčni 

razpravi med očetom in mamo. Oče, takrat še ves nor na svojo ženo, je želel, da bi 

se po njej imenovala Ana, mama pa je goreče navijala za ime Nina. In tako se je 

pojavila Anina – Ana + Nina. Otroček z okulotanim albinizmom tipa 2 s kratico 

OCA2. z okvaro mrežnice in majhnim ostankom vida. Brez pigmenta v koži in 

laseh.« (Kermauner, 2006, 78). 

Anina nosi očala z najvišjim UV-filtrom, ki ščiti njene občutljive oči pred soncem. Ostali 

ljudje se zanašajo predvsem na vid, Anina pa veliko na sluh, tudi tip. Zato jo hrup  moti pri 

orientaciji v prostoru, saj duši druge zvoke.  

»Po mojem jih niti polovica ne ve, da obstaja razlika med slabovidnostjo in na 

primer kratkovidnostjo. Če si kratkoviden, si z očali ali lečami lahko zelo dobro 

izboljšaš vid. Slabovidnost pa pomeni, da s korekcijo na boljšem očesu nimaš več 

kot 40 odstotkov vida.« (Kermauner, 2006, 95) 

Na Zavodu za pomoč pri orientaciji so slabovidni najstnici dodelili spremljevalko, ki ji je 

štirinajst dni pred začetkom šolskega pouka z različnimi metodami približala pot od šole 

do doma. Deklica pri hoji občasno uporablja tudi belo palico.  

Njena mati je mišljenja, da bodo na Zavodu za slepo in slabovidno mladino nanjo slabo 

vplivali, zato ji ni dovolila obiskovati tečajev, s katerimi bi pridobila spretnosti in veščine 

za življenje. S tem jo je močno prikrajšala. Na dedkovo željo ji je dovolila le 

opismenjevanje v brajici. 

 

Šola 

Anina obiskuje prvi letnik redne gimnazije. Čeprav je dijakinja s posebnimi potrebami, ji 

le redki profesorji omogočajo prilagoditve, ki so določene v odločbi … Tiflopedagoginja 

Vera Pavlin je pred začetkom šolskega leta celemu učiteljskemu zboru predstavila 

posebnosti in prilagoditve, ki jih Anina potrebuje, vendar ji nihče od profesorjev ni niti 

enkrat prilagodil in povečal učnih listov oziroma jo vprašal, če kaj potrebuje. Slabovidna 

gimnazijka si lahko vsa predavanja le snema na MP3 in jih zapisuje na prenosni 

računalnik.  
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Razredničarka, profesorica slovenščine, je ne izpostavlja. Kot da se z njo ne bi želela 

ukvarjati, jo posedi v zadnjo klop. Učitelj matematike jo okara zaradi zamude k pouku. 

Čeprav je dijakinja s posebnimi potrebami, je učitelj mišljenja, da zanjo veljajo enaka 

pravila. Ko pri pouku ne vidi dobro računa, napisanega na tabli, ji predlaga, da obišče 

okulista, čeprav Anina pojasni, da slabovidnosti ni mogoče popraviti z nobenimi očali. 

Pouk telovadbe imajo na zunanjem igrišču, kjer albinko hitro opeče. Učiteljica glasbe 

stereotipno pričakuje, da ima gimnazijka dober posluh. Profesorica za kemijo ji ne dovoli 

nositi očal, čeprav jo svetloba močno moti. Pojasni ji tudi, da gimnazija ni obvezna. Če ne 

vidi brati formul, se lahko kar izpiše. Ona ji namreč zatrdi, da ji ne bo prilagajala ničesar. 

Profesorica za biologijo jo je kaznovala, ker ni naredila naloge. Govori namreč pretiho, 

zato je slabovidna Anina v tretji klopi ni mogla slišati. Le Sonja Zaletel, profesorica 

angleščine, je ob prvem srečanju prijazna in simpatična. 

 

Analiza po teorijah 

Po teoriji Haramije (2003) je besedilo mladinski realistični roman, saj presega pripoved 

oziroma povest kot knjižno vrsto. Značilno posega v življenje najstnikov, natančno ima 

opisan glavni literarni lik Anino, natančno sta določljiva tudi čas in prostor, v katerem se 

gibljejo glavni in stranski liki. Prvoosebna pripovedovalka Anina, ki je obenem tudi 

naslovni lik mladinskega romana, pripoveduje o svojem zasebnem življenju. Prav tako je 

prvoosebni pripovedovalec Nik, ki nas kot težavni pubertetnik popelje v svoj zasebni svet. 

Pripoved spada med socialno-psihološke mladinske romane in obravnava temo slepote in 

slabovidnosti, ki jo želi avtorica detabuzirati. Obravnavane so tudi druge tabu teme, kot so 

droge, alkohol, spolnost, nasilje, smrt najstnika itd. 

 

Namen 

Zgodba je natančno in tenkočutno predstavljena skozi oči slepe najstnice, ki se spopada s 

problemi vsakodnevnega prilagajanja. Avtorica zares dobro poza svet slepih in slabovidnih 

in nam približa zgodbo natančnimi opisi. 

Zgodbo približa mladim tudi z jezik mladih. Sleng je namreč močno prisoten; 'eSeMeS', 

'enega zrolati', 'duvati', 'filing', 'drink', 'rejting' ipd. Obravnava tudi druge teme, kot so 
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droge, alkohol, seks, smrt najstnika, zabave ipd., kar najstnike pritegne, vendar zgodbo 

lahko prebirajo tudi odrasli, saj tako bolje spoznajo svet najstnikov.  

 

3.3.3 Gibalno ovirani otroci 

 

Predstavili bomo gibalno ovirane literarne like, ki nastopajo v delih Niki se zgodi pravljica 

Katarine Kesič Dimic in Anže dobi prijatelje Karmen Korez. 

 

3.3.3.1 Niki se zgodi pravljica 

 

Mladinsko delo Niki se zgodi pravljica je napisala Katarina 

Kesič Dimic. Literarno besedilo je s črno-belimi ilustracijami 

dopolnila Nina Rupel. Izšlo je leta 2011 pri založbi Alba 

2000. Znak Pišemo, rišemo, beremo slovensko (hiška v 

obliki ošiljenega svinčnika) nakazuje, da je delo slovenskega 

avtorja in slovenskega ilustratorja (Pišemo rišemo beremo 

slovensko, b.d.). V Priročnikih za branje kakovostnih 

mladinskih del ima oznako POMANJKLJIVO, torej je knjiga 

založniško nedodelana, a neškodljiva. Delo je namenjeno 

predvsem bralcem v prvem triletju osnovne šole. Izšlo je v 

knjigi normalnega formata (dolžina 22 cm) z 61 stranmi. Zgodbi 

so dodana vprašanja za pogovor z otroki. V letu 2012 je izšla tudi kot zvočna knjiga na 

CD-ju, ki jo bere Dominik Hudoklin (COBISS, b.d.). 

 

Kratek povzetek vsebine 

Zgodba govori o Niki, deklici brez noge. Nika je žalostna, saj nikoli ne bo mogla postati 

taka kot princeske v njenih pravljicah. Težave so se začele že v vrtcu, ko so jo otroci 

najprej otipavali in gledali, nato pa začeli postavljati obremenjujoča vprašanja. Nika ni 

želela biti drugačna. Starša sta jo tolažila in odgovarjala otrokom na vprašanja, saj sta 

Slika 14: Katarina 

Kesič Dimic, Niki se 

zgodi pravljica 
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želela, da se Nike ne bojijo in da njeno težavo čim bolje razumejo. Tudi vzgojiteljica Sonja 

je otroke spodbujala, naj postavljajo vprašanja: »Ni neveden tisti, ki vpraša. Neveden 

ostane tisti, ki ne vpraša in nikoli ne izve odgovora.« (Kesič Dimic, 2011, 20) 

Otroci v vrtcu so se navadili Nikine proteze. Sama je postala samozavestnejša in je začela 

nositi kratke hlače in krilca. Z vstopom v šolo pa je bilo Niki zopet neprijetno, saj je dobila 

nove sošolce, ki je niso poznali. A sčasoma so se je navadili. Deklici so še vedno porajali 

dvomi o komentarjih sošolcev za njenim hrbtom in o njihovih zadregah zaradi njene noge, 

saj se je zavedala, da ne bo nikoli taka kot ostali. 

Nika nekega lepega jesenskega dne odide v gozd, saj je morala za domačo nalogo nabrati 

nekaj listov. Domače je želela presenetiti še z nabranim kostanjem, ko se v nekem trenutku 

zave, da je odpotovala v pravljični svet. Tam ji Zlatolaska pojasni, da ni vse tako lepo, kot 

piše v pravljicah. Sama namreč zaradi strahu pred mačeho jeclja, Črnolaska je škrbasta, 

Srebrnolaska je zaradi dolgoletnega spanca oslepela, Rdečelaski pa je volk odgriznil desno 

roko. Niki so bile deklice vedno bolj simpatične, saj so ji odkrito pripovedovale o svojih 

posebnostih. Črnolaska ji pojasni, da nihče ni popoln, vsak ima svojo pomanjkljivost, celo 

pravljični liki. Pomembna je namreč energija, ki jo človek oddaja. 

»Ni ga na svetu, ki bi bil popoln. Ampak ti imaš zlato srce … Vemo, da v gozdu 

rešuješ ranljive živali in jim nosiš hrano. Da božaš drevesa in jim poješ mile pesmi. 

Vračaš ptičke goličke v njihova gnezda. Sošolcem pišeš skrivne listke s pohvalami 

in jim pomagaš pri učenju. Vsega tega ti ne more nihče vzeti.« (Kesič Dimic, 2011, 

str. 42-43) 

Hitronoga, dekličin najljubši lik iz pravljice, se pridruži pisani druščini. Uresniči ji željo, ki 

jo lahko le tistim, ki niso iz pravljice – Niki za pol ure posodi svoje noge. Deklica je 

neizmerno uživala. Iz časa, preživetega v pravljičnem svetu, si je zapomnila Črnolaskine 

besede, da ima zlato srce, in se odločila izkoristiti to dobro lastnost. 

 

Analiza 

Zgodbo pripoveduje tretjeosebni pripovedovalec. Glavna tema je gibalna oviranost. 

Predstavljeni so primanjkljaji gibalno oviranih oseb; v veliki meri so izpostavljene tudi 

dobre lastnosti teh oseb. 
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Opisi posebnih potreb 

Nika je kot vsak drug otrok, le od kolena navzdol nima desne noge, saj je prišlo ob njenem 

rojstvu do zapletov . Kot vsak drugi otrok je lahko tudi ona tekla, vozila kolo in brcala 

žogo. Le malo počasnejša je bila pri teh dejavnostih. Vendar se je globoko v sebi vedno 

zavedala, da ne bo nikoli taka kot ostali. Zato je bila pogosto žalostna, jezna ali celo besna. 

Medtem ko so se druge deklice urejale za fante, je ona pazila le na to, da se njena proteza 

čim manj opazi. Pogosto je sanjarila o pravljičnem življenju. 

 

Sprejemanje s strani družbe 

Vrstniki in sošolci so jo pogosto spraševali o njeni posebnosti, vendar v pripovedi ni 

prikazano, da bi to počeli na žaljiv način. Niko so tako v vrtcu kot v šoli učenci postopoma 

dobro sprejeli. K temu je v veliki meri prispevala njena družina: oče in mati sta spremljala 

gibalno ovirano deklico v vrtec/šolo in pojasnjevala njeno drugačnost. 

 

Šola 

O redni osnovni šoli in vrtcu ne izvemo veliko, razen tega da je vzgojiteljica Sonja na 

vprašanja o Nikini gibalni oviranosti veseljem odgovarjala ter še dodatno motivirala 

učence, da se začeli spraševati in niso ostali v nevednosti. 

 

Analiza po teorijah 

Po teoriji Kobetove (1987) in Sakside (2001) delo spada med neresničnostno oziroma 

iracionalno prozo in ga uvrstimo med sodobne pravljice. Haramija (2006) delo uvršča med 

daljša prozna dela, in sicer med fantastične pripovedi. 

Niki se zgodi pravljica spada med fantastične pripovedi z otroškim glavnim literarnim 

likom. Dogajanje poteka značilno na dveh ravneh – realni in irealni. Nika se nekega lepega 

jesenskega popoldneva odpravi v bližnji gozd nabirat liste in gozdne plodove. Kar naenkrat 

se pred njo pojavi lepa deklica z zlatimi lasmi. Kmalu ugotovi, da ni več v istem gozdu kot 

pred prihodom nenavadne deklice. Glavni literarni lik se zaveda vdora fantastike v realni 
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svet – da jo obkrožajo pravljična bitja. Ravno irealna plast dogajanja pa ima tudi posebno 

težo, kajti Niki se uresniči  dolgotrajna želja in za nekaj trenutkov pridobi noge Hitronoge. 

Po tem dogodku deklica  začne tudi verjeti, da bo z zlatim srcem lahko marsikaj naredila. 

Odrasli liki, ki imajo v kratki sodobni pravljici stransko vlogo, v irealni svet ne vstopijo, le 

gibalno ovirana deklica ima neomejene bivanjske sposobnosti. V irealni svet vstopi zaradi 

svoje neuresničljive otroške želje. Dogajalni prostor je natančno določen: vrtec, peskovnik, 

bližnji gozd.  

 

Namen 

Knjiga je namenjena predvsem bralcem v prvih razredih osnovne šole. Na platnici ima tudi 

oznako prijazno bralcem z disleksijo. Ima poučni namen, saj prikazuje življenje in 

doživljanje gibalno ovirane deklice Nike. 

Ko avtorica v predgovoru govori o knjigi, pravi tudi: »Ljudje obstajamo v neskončno 

mnogo različicah. Najhuje pa je, če tisti, ki mislijo, da so popolni, na neprijeten način 

začnejo izločati tiste, za katere družba pogosto presodi, da so nepopolni.« (Katarina Kesič 

Dimic, 2011, 8). Torej stigmatizacija, ki nastane zaradi same drugačnosti, pogostokrat vodi 

ljudi, da take osebe izločajo. Mladinsko delo nas uči ravno nasprotno. Odgovori nam na 

veliko vprašanj, ki nevedne pogosto vodijo v izločanje in nam nakaže, kaj je resnično 

pomembno, saj ima vsak posameznik svoje primanjkljaje.  

 

3.3.3.2 Anže dobi prijatelje 

 

Mladinsko delo Anže dobi prijatelje je izšlo leta 2012 pri 

založbi Alba 2000. Tako kot večina knjig te založbe ima tudi 

ta na prvi strani oznako Pišemo, rišemo, beremo slovensko, 

kar nakazuje, da je delo napisala slovenska avtorica, Karmen 

Korez, in ilustracije je prispevala slovenska ilustratorka, 

Nataša Vertelj. Knjiga obsega neoštevilčenih 22 strani, v 

dolžino pa meri 22 cm, torej gre za krajše delo v normalnem 

knjižnem formatu. V Priročnikih za branje kakovostnih 

Slika 15: Karmen 

Korez, Anže dobi 

prijatelje 
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mladinskih del ima oznako POMANJKLJIVO, torej je knjiga založniško nedodelana, a 

neškodljiva. 

 

Kratek povzetek vsebine 

Anže je pogosto opazoval otroke na sosedovem igrišču. Gledal jih je prek ograje, vendar 

nikoli ni imel želje, da se jim pridruži. Pravzaprav je vse otroke poznal po imenu in se z 

njimi smejal, kot da bi bil član njihove druščine. Nekega sončnega dne, ko je bil prehlajen, 

so ga učenci zaradi kašljanja in smrkanja odkrili. Povabili so ga k igranju. 

Anže se je ustrašil, da se mu bodo otroci posmehovali, saj je bil na invalidskem vozičku. 

Najstarejši otrok se je opogumil, prekinil tišino in ga povabil, naj bo v vlogi sodnika. 

Prijazno ga je prosil, naj jim naredi to uslugo in tako prepreči prepiranje med igralci. Anže 

je bil presrečen, saj kaj takega ni pričakoval. Pozorno je opazoval igro in bil natančen 

sodnik. 

Kmalu se pripelje najmanjši član družbe in se pričel Anžetu posmehovati. Medtem ko je 

hodil okoli gibalno oviranega dečka, je govoril: »Ti si pa res nekaj posebnega! Imaš svoj 

avto, hahaha. A se lepo pelje, hahaha, ali se ti kdaj pokvari? Ali te je že kdaj vrgel, 

hahaha? Posodi ga še meni malo, ker sem utrujen, hahaha!« (Korez, 2012). 

Čeprav se je usedel Anžetu v naročje, se le-ta ni upal braniti. Jokal je. Prijatelji so nasilno 

odstranili najmlajšega člana. Eden izmed njih je začel nanj vpiti: 

»Kaj je s teboj … Ali ti kaj manjka? Kako ti pade na misel tako obnašanje? To je 

naš novi prijatelj Anže. Če je na vozičku, ne pomeni, da se lahko norčuješ. On je 

čisto tak kot mi, le hoditi ne more in zato mu pomaga invalidski voziček. Takoj 

vstani in se mu opraviči, ti nepridiprav. In da nikoli več ne pokažeš takega 

obnašanja do drugačnih ljudi!« (Korez, 2012). 

Deček se mu je nato v solzah začel opravičevati. Anže mu je oprostil in vsi so se vrnili k 

igri. Obljubili so si, da se ponovno srečajo naslednji dan. 
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Analiza 

Zgodba je podana posredno skozi oči opazovalca. Glavna tema mladinske knjige Anže dobi 

prijatelje je gibalna oviranost.  

Avtorica nam prikaže, kako otroci v svojo družbo sprejmejo dečka na invalidskem 

vozičku. Delo ne pripoveduje o dečkovem odnosu z družino, prav tako se ne dotakne 

otrokovega šolanja. 

 

Sprejemanje s strani družbe 

Anže je glavni literarni lik v vlogi mladega dečka, ki se rad igra, vendar pa mora povsod z 

invalidskim vozičkom. Težko zbere pogum, da bi se pridružil skupini otrok. Na to vpliva 

predvsem njegova nižja samozavest in strah pred zavračanjem družbe zaradi njegove 

drugačnosti. 

Otroci hitro ugotovijo, da je deček zelo prijeten, priden in natančen, zato ga z veseljem 

sprejmejo v družbo. Anže je presrečen. Užali ga le eden od fantov, ostali pa ga znajo ceniti 

in ga zagovarjajo pred njim. 

 

Analiza po teorijah 

Besedilna stvarnost je posnetek realnega sveta, zato besedilo umestimo v resničnostno 

mladinsko prozo. Po Haramiji (2006) govorimo o kratki realistični zgodbi, in sicer kratki 

doživljajski zgodbi, za katero je značilno, da v ospredje postavi otroka, v tem primeru 

Anžeta, ki kot glavni literarni lik doživlja vsakdanje dogodivščine, torej igro s prijatelji.  

Po Kobetovi (1987) in Saksidu (2001) delo spada med resničnostne pripovedi s človeškimi 

osebami. Zgodba je napisana v knjižnem jeziku in govori o vsakdanjiku gibalno oviranega 

dečka in njegovi igri s prijatelji na igrišču. 
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Namen 

Knjiga Anže dobi prijatelje je namenjena predvsem učencem prve triade. Nosi globoko 

sporočilo: ljudi ne smemo ocenjevati po videzu. Pomembna so namreč dejanja in značaj 

(Korez, 2012). Nazorno nam prikaže odnos otrok do gibalno oviranega dečka in 

sprejemanje njegove drugačnosti. V prvi vrsti je deček otrok, šele nato otrok s posebnimi 

potrebami. Med njimi se zato rodi prijateljstvo.  

 

3.3.4 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 

Predstavili bomo literarne like s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki 

nastopajo v delu Čisto poseben levček Leon Karmen Korez in delu Kamaroni s 

parabajzovo omako Katarine Kesič Dimic. 

 

3.3.4.1 Čisto poseben levček Leon 

 

Živalska zgodba Čisto poseben levček Leon je izšla leta 

2009, in sicer pri založbi Bravo, društvo za pomoč 

otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. 

Ilustracije so delo Davida Fartka. Mladinsko delo je 

namenjeno prvi triadi osnovne šole, prislužilo pa si je tudi 

eno polno hruško v Priročnikih za branje kakovostnih 

mladinskih del – Ozvezdje, kar pomeni, da gre za dobro 

knjigo.  

Slikanico je avtorica Karmen Korez posvetila svojemu sinu 

Žanu, ki ima disleksijo. V posvetilu v slikanici je zapisala, da je zelo ponosna nanj, saj je 

vselej hodil z veseljem v šolo in se uspešno spoprijemal z dogodki, opisanimi v zgodbi 

(Korez, 2009). 

Knjiga je po zgradbi srednjega formata in obsega 28 neoštevilčenih strani.  

 

Slika 16: Karmen Korez, 

Čisto poseben levček 

Leon 
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Kratek povzetek vsebine 

Besedilo govori o levčku Leonu, ki ima prav posebne težave. Ima namreč disleksijo. 

Glavni literarni lik Leon se boji, da ga bodo v šoli imeli za neumnega in se ne bodo želeli 

več igrati z njim, saj so učitelji prejeli potrdilo, da ima težave z branjem in razumevanjem 

prebranega. 

»… kaj pa, če se jutri ne bo več hotel nihče pogovarjati z mano, kaj pa, če se nihče 

od sošolcev ne bo več igral z mano? Zakaj so morali tudi v šolo poslati list, na 

katerem piše, da sem drugačen od drugih? Sošolci mi bodo rekli, da sem neumen in 

me ne bodo več marali. Jaz ne grem več v šolo.« (Korez, 2009). 

Mati mu razloži, da čeprav ima potrdilo o drugačnosti in bo zaradi tega deležen določenih 

prilagoditev, ga bodo še naprej vsi imeli radi, saj je prijazen. 

Zaskrbljeni Leon naslednji dan odide v šolo. Učenci so začudeni, ko mu učitelj pove, da bo 

lahko ustno popravljal oceno, ki jo je dobil prejšnji dan, vendar jim pojasni, da ima Leon 

težave z razumevanjem. Pojasni jim, kje vse ima težave in kakšne bodo prilagoditve, da bo 

lahko pokazal svoje znanje. Sošolci so mu nato pripravljeni pomagati in ga povabijo v 

svojo družbo. Leon ni bil več žalosten, jezen in zaskrbljen.  

Medtem ko so dnevi minevali, se je glavni literarni lik sprijaznil s spremembami. Pogosto 

se je družil z družino in prijatelji. V šoli je postajal vedno bolj uspešen in je razred 

zaključil z zelo dobrim spričevalom. 

 

Analiza 

V besedilu se v veliki meri pojavljajo dialogi. Glavna tema je disleksija. Tretjeosebni 

pripovedovalec pripoveduje o težavah glavnega literarnega lika pri branju in o učiteljevem 

prizadevanju, da bi učenci sprejeli Leona. 

 

Šola 

Karmen Korez v delu predstavi odnos do Leona v redni osnovni šoli. Učitelj v njej je 

razumevajoč in si prizadeva, da bi tudi ostali učenci sprejeli Leona in njegove težave. Na 
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pravilen način se sooči s situacijo in pojasni, da so njegove pisne ocene slabše kot ustne 

zaradi njegovih težav z razumevanjem besedila. 

 

Sprejemanje s strani družbe 

Tudi družina podpira Leona. Mati mu na razumljiv način razloži, kaj je to odločba – list, ki 

so ga poslali v šolo. Spodbuja ga s tem, ko izpostavi njegove dobre lastnosti (pridnost, 

prijaznost) in močna področja (šport). Poudari, da se ni nič spremenil in da bodo učitelji ter 

učenci seznanjeni z njegovimi prilagoditvami. Mati je dodatno prikazana tudi kot lik, ki 

skrbi, da se glavni literarni lik uči in dela domačo nalogo. Oče je lik, ki se z njim rad 

zabava (šport). Oba sta prikazana kot zaskrbljena starša, preden gre Leon prvič po odločbi 

v šolo, in vesela ter ponosna ob končnem izidu. 

Vsi liki v zgodbi so prikazani kot prijazni in razumevajoči. Nekoliko nejasno so 

predstavljeni sošolci, ko se bralcu lahko zazdi, da občutijo privilegiranost dislektičnega 

Leona zaradi samih sprememb. Po učiteljevi obrazložitvi so mu vsi pripravljeni pomagati. 

Povabijo ga tudi na igrišče. Sošolci se dobro razumejo, zato glavni lik tudi rad obiskuje 

šolo. 

 

Opisi posebnih potreb 

Leon ima veliko značilnosti disleksije: ne razume prebranega, črke in besede se mu 

zamenjajo v mislih, pisno vprašanje razume nepopolno ali napačno, ustno razumevanje je 

boljše kot pisno … Da bi mu bilo delo v šoli olajšano, je dobil odločbo, s katero ima 

prilagojene teste – daljša vprašanja ima razdeljena na več krajših – ali pa ima ustno 

preverjanje namesto pisnega. 

Čeprav je Leon obkrožen z družino in učitelji, ki ga razumejo ter spoštujejo njegove 

težave, je dokaj zaskrbljen zaradi prilagoditev. Pojavljajo se tudi čustva jeze, žalosti ter 

strahu pred odzivom drugih. 
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Analiza po teorijah 

Delo spada med resničnostno mladinsko prozo, in sicer med živalske zgodbe, za katere so 

značilne na osebe projicirane človeške lastnosti, ki pa se zdijo bralcu čisto verjetne. 

 

Analiza slikanice po Marjani Kobe 

Slikanica je glede na izvirnost izvirna slovenska slikanica, v kateri sta tako avtor (Karmen 

Korez) kot ilustrator (David Fartek) Slovenca. Po obliki gre za knjigo s tankimi listi, kar po 

Kobetovi (1987) sovpada s tretjo zahtevnostno stopnjo slikanice. Glede na notranjo 

urejenost besedilnega in likovnega deleža v slikanici spada v tretji tip, za katerega je 

značilna velika prepletenost besedila z likovnim deležem. 

 

Namen 

Slikanica je predvsem poučna. Mlade bralce želi seznaniti s posebno potrebo, ki jo ima 

Levček. Jamnikova (Jamnik, 2011b) v prispevku Čisto poseben bralec opozarja, da sta 

tako likovni kot estetski del slikanice šibkejša od vzgojnega vidika in poučnosti besedila, 

vendar pa tudi navaja, da delo ustreza strokovnim zahtevam gradiva za dislektike. 

 

3.3.4.2 Kamaroni s parabajzovo omako 

 

Kratka zgodba v slikanici Kamaroni s parabajzovo 

omako je izšla leta 2010, in sicer pri založbi Alba 

2000. Knjiga je primerna predvsem za otroke med 

tretjim in šestim letom starosti. V Priročniku za 

branje kakovostnih mladinskih del ima oznako 

POMANJKLJIVO, torej je knjiga založniško 

nedodelana, a neškodljiva. V letu 2012 je izšla tudi 

zvočna knjiga. Bere jo Dominik Hudoklin 

(COBISS, b.d.). 

Slika 17: Katarina Kesič Dimic, 

Kamaroni s parabajzovo omako 
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Mladinsko delo Katarine Kesič Dimic spada v tip ilustrirane knjige večjega formata. 

(Haramija, 2009, 144) Obsega 23 strani in meri v dolžino 29 cm (COBISS, b.d.). Ilustracije 

je prispevala Andreja Panič. Posebnost so tudi ilustracije za številko strani. Pravzaprav so 

napisane/narisane, kot bi jih napisal dislektik. 

 

Kratek povzetek vsebine 

Knjiga govori o deklici Lani, učenki petega razreda, ki je drugačna od sošolcev. Čeprav je 

bistra ter veliko časa posveča učenju, ne dosega tako visokih ocen kot oni, saj ima 

disleksijo – težave z branjem in pisanjem. Zgodba opisuje vsakdanje življenje tihe in 

neopazne deklice. Pri pouku sedi sama v prvi vrsti, saj poleg disleksije trpi za 

slabovidnostjo. Nosi očala z visoko dioptrijo. V šoli se sooča z različnimi težavami, ki so 

posledica disleksije. Lana pri branju črkuje dolge besede, kratke besede pogosto obrača … 

črke med branjem zaplešejo v spiralo in izginjajo. Težave jo spremljajo pri vseh predmetih, 

kjer berejo in pišejo. Učenci jo žalijo, saj v petem razredu še vedno prebira slikanice, njeno 

branje v razredu pa je slabo.  

Petošolka, ki živi v majhni vasi, ima rada domače živali in bi z njimi lahko preživela cel 

dan. Družina jo podpira, razume njene težave in ji pomaga pri domačem delu ter učenju. 

Lana porabi veliko časa za učenje, čeprav njene ocene niso nič boljše od ostalih učencev. 

Pred kosilom vedno vadi branje z babico. Po kosilu dela domačo nalogo, ki je zanjo 

pogosto precej utrudljiva in ji zaradi slabega in počasnega branja ter pisanja vzame veliko 

časa. Popoldan z očkom ali mamo ponavlja novo snov. Deklica je osamljena in ima zelo 

malo časa za druženje s prijatelji, saj večino prostega časa nameni delu za šolo. Rada 

pomaga dve leti mlajšemu dečku iz sosednje ulice. Jaka je slaboviden in težko bere 

običajne knjige. Kadar so črke premajhne, si pomaga s povečevalno lupo. Lana mu zato 

rada prebira zanimive pravljice.  
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Slika 18: Recept, ki ga je Lana zapisala za domačo nalogo 

 

Za običajne naloge, kot je na primer pisanje recepta, deklica porabi veliko več časa kot 

njeni vrstniki. Ob predstavitvi naloge (Slika 18) se sošolci njenemu izdelku posmehujejo 

ter muzajo. Miha meni, da je recept napisan za dojenčke, saj ga je Lana podkrepila s 

slikovnim prikazom jedi ter je vseboval veliko napak. Učiteljica ob tej priložnosti spodbudi 

učence, da jo sprejmejo, saj je vsak drugačen, vsak ima šibka področja. Obrazloži jim, da 

moramo pri ljudeh iskati tisto, v čemer so dobri. Takrat se učenci poistovetijo z Lano ter 

odkrijejo, da ni neumna, temveč ima z branjem in pisanjem resne težave. Ponudijo ji 

pomoč pri slovenščini ter jo prosijo za nasvete pri risanju, saj je to Lanino močno področje. 

Ne komentirajo več njenega branja, temveč jo spodbujajo. V mislih navijajo, da bi ji čim 

bolje uspelo prebrati brez napak. 

Čez nekaj let Lana Jaku razkrije svojo skrivnost. Jaku namreč nikoli ni prebirala slikanic, 

temveč mu je pripovedovala ob slikah.  
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Analiza 

Glavna tema kratke zgodbe v slikanici je disleksija. Zgodbo pripoveduje tretjeosebni 

pripovedovalec. Avtorica nam v njej nazorno prikaže, s kakšnimi težavami se srečujejo 

otroci z disleksijo v vsakdanjem življenju. Za delo je značilna verjetnostna motivacija 

(Kmecl, 1996, 202). 

 

Sprejemanje s strani družbe 

Petošolka Lana je deklica, ki ima težave z branjem in pisanjem. V šoli je tiha in neopazna. 

Sedi sama v prvi klopi. Sošolci se pogosto iz nje norčujejo ter jo spravljajo v jok, saj 

mislijo, da je neumna. Zbadajo jo, saj v petem razredu še vedno prebira slikanice, sami pa 

tekmujejo, kdo bo prebral debelejšo knjigo, brez slik, s čim manjšim tiskom (knjige za 

odrasle). Ob Laninem glasnem branju postanejo nestrpni, pogosto ga nesramno 

komentirajo ter mrmrajo. Kljub trudu in mnogim vajam Lana še vedno ne more brati tako 

hitro kot njeni sošolci. Ob predstavitvi naloge, za katero so morali učenci napisati recept, 

se njenemu izdelku posmehujejo ter muzajo. 

Deklica je pogosto osamljena in ima zelo malo časa za druženje s prijatelji, saj večino 

prostega časa nameni delu za šolo. V prostem času se rada druži z mlajšim slabovidnim 

dečkom Jakom, ki je prepričan, da mu Lana prebira zanimive pravljice, v resnici pa mu jih 

pripoveduje ob slikah. Na koncu zgodbe mu to svojo skrivnost razkrije.  

Družina je najpomembnejši člen pri spodbujanju deklice. Zaveda se njenih težav in je do 

nje strpna. Babica ji pomaga pri branju in spodbuja pogovor ob slikah. Nikoli ni jezna, ko 

se Lana zmoti. Očka in mama ji pomagata pri predelovanju nove snovi. Spodbujata 

drugačne organizacijske metode s pomočjo plakatov, ki jih nalepi po sobi, ter miselnih 

vzorcev. 

 

Šola 

Pomembno vlogo ima učiteljica, saj pojasni učencem, ki vidijo Lano kot neumno deklico, 

da smo si vsi različni. Učencem s konkretnimi primeri pove, kako so si med seboj različni 

ter da morajo pri ljudeh iskati tisto, v čemer so dobri. Učence spodbudi, da razkrijejo svoje 

težave (npr. sošolec Luka poštevanko števila osem še vedno računa na prste) ter razumejo, 
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da ima Lana težave z branjem in pisanjem, kar pa ne pomeni, da je neumna. Pojasni, da 

deklica veliko energije in truda vloži v šolsko delo in učenje. Izpostavi njena močna 

področja – risanje, slikanje in pripovedovanje. S tem njihovo stereotipno prepričanje o 

»neumni deklici« zbledi in začnejo jo spodbujati in navijati zanjo. Učiteljica pomaga s tem, 

da se dogovori z deklico, kaj bodo naslednji dan brali v šoli, da si Lana lahko že doma v 

miru prebere besedilo. 

 

Opisi posebnih potreb 

Velik del zgodbe predstavljajo podrobno opisane značilnosti disleksije. Lana ima namreč 

težave pri skoraj vseh predmetih – pri vseh, kjer se zahteva branje ali pisanje. Želi si imeti 

urejene zvezke, vendar ji manjka pol snovi, ko se trudi s pisavo in barvami. Ko hiti s 

prepisom s table, so njeni zapiski nečitljivi. Pri branju jo spremlja največ težav: črkovanje 

dolgih besed, težko povezovanje črk med seboj, obračanje kratkih besed, plesanje črk v 

spiralo ter izginjanje, skakanje besed, branje besed od konca, poslabšanje branja ob 

manjših črkah, pri zelo drobnem besedilu namesto črk ali besed vidi le črte, lažje bere 

tiskane črke, obračanje števk pri matematiki, napačno branje vprašanj ali nerazumevanje 

le-teh, posebej če so daljša oziroma obsežnejša. Tudi na področju organizacije ne blesti. 

Pogosto ji zmanjka prostora in črt na testih. Predstavljena so tudi njena močna področja. 

Dobra je pri obnavljanju zgodbe – zavzeto in natančno jo pripoveduje. Ob učiteljičinim 

pripovedovanju si zgodbo slika. Sicer ne mara športne vzgoje, vendar rada pleše. Blesti 

tudi pri likovni vzgoji in glasbi. Po posluhu je zmožna zaigrati skladbo na klavir. 

 

Analiza po teorijah 

Delo spada med resničnostno mladinsko prozo, in sicer med kratke zgodbe v slikanici. 

Opisuje vsakdanjik deklice Lane, ki obiskuje razredno stopnjo osnovne šole. Giblje se v 

ožjem in širšem družinskem okolju v varni navzočnosti staršev ter babice in v širšem 

družbenem okolju (dvorišče, šola, travnik ipd.). Po Haramiji (2006) jo umestimo med 

kratke realistične zgodbe. 
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Analiza slikanice po Marjani Kobe 

Delo spada med izvirne slovenske slikanico, saj sta tako avtor (Katarina Kesič Dimic) kot 

ilustrator (Andreja Panič) Slovenca. Po obliki gre za knjigo s tankimi listi, kar po Kobetovi 

(1987) sovpada s tretjo zahtevnostno stopnjo slikanice, torej je primerna za otroke, stare od 

tretjega, četrtega leta naprej. Glede na notranjo urejenost besedilnega in likovnega deleža v 

slikanici delo umestimo v prvi tip; gre namreč za klasično likovno ilustracijo. Vsaka 

ilustracija je samostojna slika. Tudi besedilo je dokaj samostojen element. Besedilo in 

ilustracija si stran največkrat delita v primernem sorazmerju. 

 
Namen 

Kratka zgodba v slikanica Kamaroni s parabajzovo omako nazorno predstavlja težave 

dislektikov pri pisanju in branju. Založnik knjige je zapisal »Zgodba o Lani ti bo odprla 

pot v lažje razumevanje vrstnikov s podobnimi težavami.« Slikanica je namenjena v prvi 

vrsti predšolskemu otroku, pa tudi staršem in vzgojiteljem, ki jo z njim prebirajo. Nauk 

slikanice je: pri ljudeh moramo iskati tisto, v čemer so dobri. Nekoliko pretiran je opis 

težav, ki spremljajo dislektike, saj se s tem izgublja nit zgodbe. 

 

3.3.5 Otroci z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo 

 

Predstavili bomo literarni lik z ADHD v delu NINO in Adi HoDko avtorice Katarine Kesič 

Dimic. 

3.3.5.1 Nino in ADi HoDko 

 

Kratka sodobna pravljica Katarine Kesič Dimic NINO in 

Adi Hodko je izšlo leta 2010, in sicer pri založbi Alba 2000. 

Mladinsko delo je primerno za prvo triado osnovne šole. 

Oznaka POMANJKLJIVO v Priročniku za branje 

kakovostnih mladinskih del nakazuje, da je knjiga 

založniško nedodelana, a neškodljiva. Na naslovnici 
Slika 19: Katarina Kesič 

Dimic, Nino in Adi 

Hodko 
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zasledimo tudi oznako Pišemo, rišemo, beremo slovensko oziroma hiško v obliki 

ošiljenega svinčnika. To nakazuje, da v delu domuje slovenska beseda in slovenska risba. 

(Pišemo rišemo beremo slovensko, b. d.) 

Mladinsko delo spada v tip ilustrirane knjige večjega formata (Haramija, 2009, 144). 

Obsega 23 neoštevilčenih strani in meri v dolžino 28 cm (COBISS, b. d.). Ilustracije je 

prispevala Taja Sever. 

 

Kratek povzetek vsebine 

Literarno besedilo govori o nemirnem dečku Ninu, ki je žalosten, saj na testu ni bil ocenjen 

z oceno, ki bi odražala njegovo znanje. Prosti čas je velikokrat preživel za knjigami. 

Čeprav se je zelo trudil, je na testu pogosto odpovedal. Tako mu niti učiteljica ni več 

verjela in mu je začela očitati njegovo neresnost. Njegova nagajivost je motila šolski pouk, 

zato ga sošolci in učiteljica niso dobro sprejeli. Deklicam se je preveč približeval. Bolje se 

je razumel z mlajšimi otroki, ki so ga imeli zaradi njegove poskočnosti in zabavnosti radi. 

Ko premišljuje o svojem neuspehu, nenadoma pride deček z krili. Velik je bil za Ninovo 

dlan in imel živo oranžne skodrane lase. Leteči deček mu pojasni, da je on tisti, ki ga dela 

tako zabavnega. Nino očita Adi HoDku, da ni prav nič zabaven, saj ga zaradi njega prav 

nihče ne mara.  

»Teste vedno pišem slabo, ker se ne morem skoncentrirati. Kar naprej me nekaj 

moti. Slišim, kako ropotajo luči. Moti me tiktakanje ure. Smrdi mi učiteljičin 

parfum. Praska me etiketa na majici. Gledam skozi okno, kako se ljudje sprehajajo 

s kužki, jaz pa moram sedeti pri miru.« (Kesič Dimic, 2010b). 

Leteči deček se ni zavedal, da mu povzroča težave. Mislil je, da sta z Ninom najboljši par, 

zato se je odločil, da se bo spremenil in s tem pomagal zemeljskemu dvojčku Ninu. Na 

planetu Ado HoromanDija je vse drugače kot na Zemlji. Tam si lahko v šoli vsak izbere le 

tiste predmete, v katerih je dober. Tega se Adi HoDko zave šele po morečih sanjah, v 

katerih sam preživi dan v šoli.  

Odloči se, da bo na vsak način pomagal Ninu. Zato stopi do bistre učiteljice Taprave in ji v 

eni sapi vse pojasni. Učiteljica si je na velik list hitro zapisovala navodila, ki bodo v pomoč 

nemirnemu dečku.  
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 Slika 20: Navodila za učiteljico 

 

Od takrat je Nino dobival boljše ocene, saj je bil med testom bolj zbran. Šolski dnevi so 

postajali prijetnejši. Tudi njegova starša sta bila presenečena nad šolskimi rezultati. »V 

resnici jima je bilo pomembno le to, da je Nino postal nasmejan deček.« (Kesič Dimic, 

2010b). Adi HoDko in Nino sta postala dobra prijatelja.  

 

Analiza 

Glavna tema kratke sodobne pravljice je ADHD. Zgodbo pripoveduje tretjeosebni 

pripovedovalec. V njej se redko pojavi dialog, in sicer med dečkom Ninom in 

nezemeljskim dvojčkom Adi HoDkom. Avtorica nam v mladinskem delu prikaže, s 
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kakšnimi težavami se srečujejo otroci z ADHD v vsakdanjem življenju. Delo je napisano v 

knjižnem jeziku. 

 

Sprejemanje s strani družbe 

Nino se počuti nemočnega, saj ni zmožen sklepati prijateljstev z vrstniki. Pogosto je 

nagajiv, brska po šolskih torbah in peresnicah. Poleg tega pa daje pogosto pripombe med 

poukom. Sošolci ga vidijo kot nagajivega dečka. Njegovo neprimerno vedenje jih moti. 

Vsak izmed nas je občasno kot nemiren deček Nino, vendar se mi znamo umiriti, stvari 

vzeti v svoje roke in prenehati sanjariti. 

Z vrstniki se ne ujamejo dobro, saj je preveč nagajiv. Ne le da ga sošolci ne marajo in ga 

imajo učitelji na piki, ampak tudi starša skoraj obupata nad njegovim učenjem. Sam ne 

mara šole in tudi šola ne mara njega. 

Njegov najboljši prijatelj Adi HoDko je v kratki sodobni pravljici predstavljen kot Ninova 

motnja, s katero mora živeti. Iz njegovega imena lahko razberemo oznako ADHD. 

Vprašljivo pa je, ali bodo bralci prve triade, katerim je delo v prvi vrsti namenjeno, to tudi 

zmožni razbrati. 

 

Šola 

Pomemben del zgodbe je umeščen v šolsko okolje, kjer učiteljica nima posluha za 

nemirnega dečka. Pogosto mu očita, da se premalo uči in preveč igra. Tudi njegovo 

vedenje med poukom je drugačno od pričakovanega. Pogosto so prisotne različne 

pripombe. Preobrat se zgodi, ko da Adi HoDko učiteljici Tapravi podrobna navodila in 

rešitve, ki so v veliko pomoč nemirnemu dečku. Učiteljica je opisana kot pravična, bistra 

in razgledana oseba, ki bo stvari vzela v svoje roke in tudi drugim učiteljem posredovala 

napotke. 

 

Opisi posebnih potreb 

V kratki sodobni pravljici so opisane značilnosti ADHD. Osebe so pogosto nemirne, ne 

morejo se zbrati, saj jih kar naprej nekaj moti. Te težave se največkrat pokažejo v vsej 

svoji luči ravno v šolskih klopeh. Otroci z ADHD pogosto motijo svoj pouk z nenehnim 
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premikanjem in vstajanjem. Vsaka malenkost jih zmoti in zato so neuspešni pri testih. 

Glede na to, da je njen namen ozavestiti bralca z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, je v 

delu čutiti pomanjkanje natančne razlage njenih značilnosti. 

 

Analiza po teorijah 

Po delitvi Sakside (2001) na resničnostno in fantastično prozno delo sodi pripoved NINO 

in Adi Hodko med slednje. Natančneje jo umestimo med sodobne umetne pravljice, saj 

zajema kratko zgodbo, za katero sta značilni neverjetnost in nestvarnost.  

Po delitvi Haramije (2006) lahko delo umestimo med krajša prozna dela, in sicer med 

kratke sodobne pravljice. Nino je sodobni mestni otrok v zgodnjem šolskem obdobju. 

Poleg otroka kot glavnega literarnega lika nastopa tudi Adi HoDko – Ninova motnja, s 

katero mora deček živeti. Adi vstopi v pravljico, ko ima Nino zaradi njega največ težav. 

Irealna plast dogajanja ima posebno težo, saj omogoča razreševanje problemov, ki jim 

otroški lik (Nino) v realni vsakdanjosti ni kos. Adi HoDko se v sanjah zave, koliko težav 

povzroča dečku, zato se odloči, da mu bo pomagal. Učiteljica Taprava, ki nastopa kot 

odrasli lik v delu, je vpletena v reševanje Ninovih težav in posredovanje rešitev tudi 

ostalim učiteljem.  

 

Analiza slikanice po Marjani Kobe 

Po Kobetovi (1987) delo uvrstimo med izvirne slovenske slikanice, saj sta tako avtor 

(Katarina Kesič Dimic) kot ilustratorka (Taja Sever) Slovenca. Po obliki gre za knjigo s 

tankimi listi, kar sovpada s tretjo zahtevnostno stopnjo slikanice. Glede na notranjo 

urejenost besedilnega in likovnega deleža v slikanici delo umestimo v prvi tip; gre namreč 

za klasično likovno ilustracijo. Vsaka ilustracija je samostojna slika. Tudi besedilo je dokaj 

samostojen element. Besedilo in ilustracija si največkrat stran v primernem sorazmerju 

delita oziroma se ilustracija občasno razširi čez obe strani v knjigi in razlije med besedilo. 
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Namen 

Sodobna pravljica nam opiše vsakdanje življenje dečka z ADHD – motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti. Namenjena je predvsem učencem v prvi triadi, vendar nudi tudi odraslim 

informacije o otrocih z ADHD. Na zadnji strani je zapisano, da je namenjena tako otrokom 

kot staršem predvsem zato, »… da bodo lažje razumeli težave teh otrok, kot tudi njihovo 

dobroto in srčnost« (Kesič Dimic, 2010b). Delo opozarja na pomen razumevanja 

drugačnih otrok. Le-teh ne smemo obsojati in jih stigmatizirati. Dojemati jih moramo v 

prvi vrsti kot otroke z enakimi zahtevami, kot jih imajo vsi ostali. Šele v drugi vrsti je to 

otrok z ADHD, ki ima posebne potrebe. 

 

3.3.6 Primernost literarnih del za bralce z disleksijo 

 

V eni izmed hipotez menimo tudi, da so mladinska dela, v katerih nastopajo literarni liki z 

disleksijo, primernejša oziroma dostopnejša za bralce z disleksijo. Pri analizi literarnih del 

si bomo pomagali s kriteriji, povzetimi iz slogovnega vodnika za disleksijo. 

 

3.3.6.1 Čisto poseben levček Leon 

 

Glede na kriterij za določitev bralnega gradiva za bralce z disleksijo ugotovimo, da je 

oblika tiskanih črk primerna. Velikost črk je nekoliko večja. Uporabljena je temnejša barva 

besedila (temno modra, vijolična) na svetlejšem sivo-belem ozadju. Papir je dovolj debel, 

da ne proseva besedila na drugo stran. Naslov je delno primeren, saj ne uporablja malih 

tiskanih črk. Del naslova je napisan z malimi pisanimi črkami, večje velikosti, drugi del pa 

z velikimi tiskanimi črkami, večje velikosti in krepke oblike črk. Besedilo je poravnano na 

levi strani s primernim razmikom med vrsticami. Povedi so nekoliko predolge.  
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3.3.6.2 Kamaroni s parabajzovo omako 

 

Glede na kriterij za določitev bralnega gradiva za bralce z disleksijo ugotovimo, da je 

postavitev besedila primerna. Med vrsticami je dovolj širok razmik in zaradi lažje 

berljivosti je besedilo poravnano le na levem robu. Uporabljene so kratke in preproste 

povedi, ki so podane v neposredni obliki. Ni zaslediti dvojnega zanikanja. Nekoliko preveč 

je informacij in opisov posebnih potreb. Za naslov so uporabljene male tiskane črke, večje 

velikosti in krepke oblike. Papir pastelno modre barve je dovolj debel, da ne proseva 

besedila na drugo stran. Ilustracije so kontrastnih barv. Oblika črk je primerna, čeprav bi 

bil lahko uporabljen temnejši odtenek pisave. 

 

3.3.6.3 Niki se zgodi pravljica 

 

Osrednja tema knjige je sicer gibalna oviranost in sprejemanje drugačnosti, vendar na 

platnici zasledimo napis prijazno bralcem z disleksijo.  

Glede na kriterij za določitev bralnega gradiva za bralce z disleksijo ugotovimo, da je izbor 

papirja primeren. Dovolj je debel, da ne proseva besedila na drugo stran, obenem je moten 

oziroma brez leska, kar zmanjšuje bleščanje. Črna barva besedila je na svetlejšem krem 

barvi papirja. Oblika pisave, nekoliko večja velikost malih tiskanih črk in vrstice, 

poravnane le na levem robu, prispevajo k lažji berljivosti besedila. Med vrsticami je širši 

razmik. Stil pisanja je primeren, saj so stavki kratki, razumljivi in preprosti. Le ilustracije 

bi lahko bile barvne, saj so narisane črno-belo. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Med letoma 2001 in 2013 se pojavlja vedno več knjig, ki obravnavajo drugačne otroke, 

torej otroke s posebnimi potrebami. Mladinska književnost je namreč področje družbenega 

delovanja, zato jo odlikuje posebna občutljivost tudi za te teme.  

V prvem poglavju diplomskega dela smo podrobno opredelili pojem mladinske 

književnosti, in sicer po teoriji Haramije, Kobetove in Saksida. V drugem delu teoretičnega 

dela smo predvsem z vidika slovenske zakonodaje opisali posamezne kategorije oziroma 

skupine otrok s posebnimi potrebami. Pogledali smo si, kakšno je njihovo izobraževanje in 

katere prilagoditve potrebujejo otroci s posebnimi potrebami. Ugotovili smo, da slovenski 

avtorji problemsko tematiko otrok s posebnimi potrebami pogosto vključujejo v literarna 

besedila, a so le nekatera izmed njih zares kakovostna. 

Analizirali smo devet mladinskih literarnih del s temo otrok s posebnimi potrebami. 

Razvrstili smo jih v pet kategorij glede na vrsto posebnih potreb: otroci z motnjami v 

duševnem razvoju (Moja Nina, Imam downov sindrom), slepi in slabovidni otroci oziroma 

otroci z okvaro vidne funkcije (Tema ni en črn plašč, Berenikini kodri), gibalno ovirani 

otroci (Niki se zgodi pravljica, Anže dobi prijatelje), otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (Čisto poseben levček Leon, Kamaroni s parabajzovo omako) in otroci z 

motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo oziroma otroci z ADHD (Nino in Adi Hodko).  

Vsa izbrana dela so napisali slovenski avtorji: Janja Vidmar (Moja Nina), Helena Kraljič 

(Imam downov sindrom), Aksinja Kermauner (Tema ni en črn plašč, Berenikini kodri), 

Katarina Kesič Dimic (Kamaroni s parabajzovo omako, Nino in Adi Hodko, Niki se zgodi 

pravljica) in Karmen Korez (Čisto poseben levček Leon, Anže dobi prijatelje), ki so se v 

življenju na različne načine srečale z otroci s posebnimi potrebami. Le-to je v določeni 

meri tudi vplivalo na nastanek literarnih besedil. 

Mladinska dela so umeščena v Priročnike za branje kakovostnih mladinskih knjig (Priloga 

1). Izjema je le slikanica Imam downov sindrom, za katero tudi ni predvidena umestitev v 

prihajajoči priročnik (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014). Torej lahko povzamemo, da je 

bila večina del dovolj kakovostna, da so se uvrstila v Priročnike za branje kakovostnih 

mladinskih knjig. Štiri dela (Niki se zgodi pravljica, Anže dobi prijatelje, Kamaroni s 

parabajzovo omako, Nino in Adi Hodko) so v njih dobila oznako pomanjkljivo, kar 
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pomeni, da so po mnenju uredniškega odbora sicer neškodljive, a založniško nedodelane in 

zato ne uspejo zadostiti kriterijem dobre knjige, uvrstijo se med pomanjkljive izdaje leta. 

Knjiga Čisto poseben levček Leon Karmen Korez si je v Priročnikih za branje kakovostnih 

mladinskih del prislužila eno hruško, kar pomeni, da gre za dobro izdajo. Zaradi svoje 

odličnosti je bila knjiga Moja Nina sprejeta v Dokumentacijski center knjig za otroke s 

posebnimi potrebami v Oslu (IBBY Documentation Centre of Books for Disabled Young 

People). Delo Berenikini kodri je bila nominirana za nagrado Desetnica in sprejeta v izbor 

Belih vran 2008. Tema ni en črn plašč se v učnem načrtu za slovenščino pojavlja kot 

priporočena literatura za obravnavo v petem razredu osnovne šole. 

Obravnavali smo dela iz sodobne mladinske proze, in sicer tako iz resničnostne oziroma 

realistične kot tudi iz neresničnostne oziroma iracionalne. Med neresničnostno prozo 

umestimo dve sodobni umetni pravljici, tj. Nino in Adi Hodko in Niki se zgodi pravljica. 

Prva spada med kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim literarnim likom, druga med 

fantastične pripovedi. V realistično prozo, kjer se tekstualna resničnost giblje v okvirih 

izkustveno preverljivega sveta, umestimo živalsko zgodbo Čisto poseben levček Leon in 

realistično pripovedno prozo: zaporedje kratkih zgodb Moja Nina, Tema ni en črn plašč, 

Anže dobi prijatelje, kratko zgodbo v slikanici Imam downov sindrom, Kamaroni s 

parabajzovo omako in obsežnejše delo s poglavji Berenikini kodri. 

Glede na dolžino del, na katero se pri svoji klasifikaciji opira Haramija, delimo dela na 

kratke in dolge prozne vrste. Med dolge prozne vrste umestimo socialno-psihološki 

mladinski roman Berenikini kodri, fantastično pripoved Niki se zgodi pravljica in 

realistični pripovedi oziroma povesti Moja Nina in Tema ni en črn plašč. Med kratke 

prozne vrste spadajo kratka sodobna pravljica Nino in Adi Hodko in kratke realistične 

zgodbe Imam downov sindrom, Kamaroni s parabajzovo omako in Anže dobi prijatelje. 

Štiri dela so izvirne slovenske slikanice, in sicer Imam downov sindrom, Kamaroni s 

parabajzovo omako, Čisto poseben levček Leon in Nino in Adi Hodko.  

Z opravljeno analizo del lahko potrdimo oziroma ovržemo hipoteze, ki smo si jih zastavili. 

I. Literarni liki s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne osnovne šole, so v 

izbranih literarnih besedilih slabše sprejeti kot literarni liki, ki obiskujejo posebne 

izobraževalne ustanove. 
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Hipotezo lahko delno potrdimo. Hipotezo bi lahko potrdili le v mladinskih delih Tema ni 

en črn plašč in Moja Nina, kjer se omenjata obe izobraževalni ustanovi, ter v delih Nino in 

Adi Hodko, Berenikini kodri in Imam downov sindrom, kjer literarni liki s posebnimi 

potrebami v rednih izobraževalnih ustanovah niso najbolje sprejeti. V nekaterih besedilih 

tudi redne izobraževalne ustanove nudijo prilagojene programe osebam s posebnimi 

potrebami. Le eno delo (Anže dobi prijatelje) ne opisuje šolskega sistema. 

V realistični povesti Tema ni en črn plašč slabovidni Klemen obiskuje najprej redno 

osnovno šolo; ko zaradi nesreče oslepi, začne obiskovati Zavod za slepo in slabovidno 

mladino. Le nekateri učitelji v redni osnovni šoli so razumevajoči, drugi pa niti ne poznajo 

vseh prilagoditev, ki naj bi jih bil deček deležen oziroma jih ne želijo poznati. Tudi sošolci 

se mu posmehujejo, izjema je le njegov najboljši prijatelj Miha. Po usodni nesreči začne 

obiskovati šolo za otroke s posebnimi potrebami. Tam so metode dela prilagojene, učitelji 

so topli in razumevajoči, učenci si med seboj pomagajo. 

Nekateri učitelji v rednih osnovnih šolah in vrtcih so razumevajoči in pojasnijo, s katerimi 

omejitvami se srečujejo otroci s posebnimi potrebami (Čisto poseben levček Leon, Niki se 

zgodi pravljica, Kamaroni s parabajzovo omako). Drugi učitelji oziroma profesorji nimajo 

posluha za učence s posebnimi potrebami (Nino in Adi Hodko, Berenikini kodri) oziroma 

se z njimi ne želijo prav posebno ukvarjati (Imam downov sindrom). Le Nina, deklica z 

Downovim sindromom (Moja Nina), obiskuje posebno izobraževalno ustanovo. Njena 

učiteljica je topla in prijazna. V posebni šoli uporabljajo veliko barv in didaktičnih 

pripomočkov. Brat Tim, ki je v vlogi pripovedovalca zgodbe, označi Ninino šolo kot 

prijaznejšo.  

II. Mladinska dela, ki obravnavajo otroke s posebnimi potrebami, vplivajo na mladega 

bralca in ga seznanijo s tovrstno problematiko. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj nas avtorji želijo seznaniti s tovrstno problematiko in s tem 

odpraviti pomanjkljive predstave o otrocih s posebnimi potrebami. Posledično v bralcih s 

tem vzbudijo razumevanje, strpnost in odprtost za drugačnost. Predvsem slikanice, kot 

prve knjige, mladega bralca na prijazen način poučijo o posebnih potrebah in so tako 

vzgojitelju in učitelju pomemben didaktični pripomoček . 

V delih se pojavlja tudi nekaj stereotipov: otroci z disleksijo so neumni (Kamaroni s 

parabajzovo omako), Downov sindrom je nalezljiv (Moja Nina), pripisovanje dodatnih 
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nezmožnosti predvsem zaradi nepoznavanja posebne potrebe (Berenikini kodri – 

prepoznavanje deklice po glasu). Knjige, ki vključujejo osebe s posebnimi potrebami, 

bralcu omogočajo preseganje stereotipov o njih in spremeniti predstavo o drugačnih. 

S prebiranjem mladi bralci opazijo, da so literarni liki v prvi vrsti otroci, mladostniki, šele 

nato otroci s posebnimi potrebami. Zato tudi otrok s posebnimi potrebami ne smemo ceniti 

po videzu, temveč so pomembna dejanja. Vsak posameznik ima namreč svoje 

primanjkljaje, vendar moramo izkoristiti pozitivne lastnosti in močna področja, da smo 

lahko uspešni. Mladinska dela, v katerih nastopa glavni literarni lik s posebnimi potrebami, 

nudijo bralcem s posebnimi potrebami oporo in pripomorejo k njihovi boljši samopodobi.  

III. Literarni liki s posebnimi potrebami so zaradi svoje drugačnosti stigmatizirani, 

zato jih njihovo okolje ne sprejema. 

Hipotezo lahko le delno potrdimo, saj v delih Čisto poseben levček Leon in Niki se zgodi 

pravljica ne zasledimo nestrpnosti okolja. 

Glavni literarni liki s posebnimi potrebami so pogosto predstavljeni z izrazito telesno 

drugačnostjo (albinka Anina, Anže na invalidskem vozičku, gibalno ovirana Nika, Nina in 

Nejc z Downovim sindromom), zato jih stranski literarni liki pogosto zavračajo. Pozneje, 

ko spoznajo njihove pozitivne lastnosti, sprejmejo njihovo drugačnost. 

Stigmatizacija, ki nastane zaradi drugačnosti, pogosto vodi ljudi, da osebe s posebnimi 

potrebami izključujejo iz družbe. V delu Moja Nina nekatere stranske osebe strmijo v 

literarni lik Nino in se prestrašeno umikajo. Očitajočih pogledov, strmenja in pomilovalnih 

besed je deležen tudi literarni lik Nejc v delu Imam downov sindrom. Predvsem se nekateri 

vrstniki norčujejo (Anže dobi prijatelje, Kamaroni s parabajzovo omako, Tema ni en črn 

plašč, Berenikini kodri). Tudi Nino, lik z ADHD, ni zmožen sklepati prijateljstev; sošolci 

ga imajo namreč za nagajivega dečka in jih njegovo neprimerno vedenje moti. 

Vendar pa se nestrpnost ne kaže le med vrstniki, temveč tudi med odraslimi. Nekateri 

učitelji zaradi svoje nestrokovnosti otrokom s posebnimi potrebami ne želijo prilagajati 

pouka (Berenikini kodri, Tema ni en črn plašč, Nino in Adi Hodko) ali pa jim dajo 

enostavnejšo zaposlitev (Imam downov sindrom). Ravno učitelji bi morali biti 

razumevajoči, saj dajejo zgled učencem. Obenem pa je njihova naloga učence seznaniti s 

posebnimi potrebami sošolca, kot to stori v delu Čisto poseben levček Leon. Predvsem 
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odrasli s pretiranim poudarjanjem, da so otroci s posebnimi potrebami drugačni, vplivajo 

na izključevanje iz družbe. 

Z razumevanjem posebnih potreb in spodbujanjem predstavlja v večini izbranih del uteho 

družina (Moja Nina, Imam downov sindrom, Tema ni en črn plašč, Niki se zgodi pravljica, 

Čisto poseben levček Leon, Kamaroni s parabajzovo omako). V nekaterih primerih imajo 

starši pretirano željo, da bi svojega otroka obvarovali pred zunanjim svetom (Moja Nina, 

Berenikini kodri), kar lahko vpliva negativno – na primer albinko Anino, literarni lik iz 

Berenikinih kodrov, mati s tem duši. 

IV. Posebne potrebe literarnih likov so v mladinskih delih opisane realno. 

Opisi posebnih potreb so povzete iz stvarnega sveta, zato hipotezo lahko potrdimo. V delu 

Kamaroni s parabajzovo omako je opis posebnih potreb dislektične Lane celo nekoliko 

pretiran in se s tem izgublja nit zgodbe. Podobno je pretirane opise zaslediti v slikanici 

Imam downov sindrom. Nasprotno je opis Nina, dečka z ADHD – motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti, ter gibalno oviranega Anžeta nekoliko pomanjkljiv. Opisi, vzeti iz 

vsakdanjih izkušenj avtorice Aksinje Kermauner, v delih Tema ni en črn plašč in 

Berenikini kodri so opisani realno in prepričljivo. Ob literarnem liku Klemenu so 

predstavljeni tudi različni pripomočki za slepe in slabovidne, prilagoditve in omejitve, s 

katerimi se srečuje. Tema slabovidnosti in albinizma pa se v romanu Berenikini kodri 

prepleta tudi z drugimi tabu temami, kot so droge, alkohol, spolnost, zabave itd. Pogosto so 

opisi posebnih potreb podani na nevsiljiv način (Moja Nina, Čisto poseben levček Leon, 

Niki se zgodi pravljica). V primeru gibalno oviranega lika Nike so poleg njenih posebnih 

potreb opisane tudi posebne potrebe pravljičnih likov. 

V. Mladinska dela, v katerih nastopajo literarni liki z disleksijo, so 

primerna/dostopnejša za bralce z disleksijo (prilagojena oblika in jezikovna 

zahtevnost del). 

Hipotezo lahko potrdimo, saj sta mladinski deli, v katerih nastopata literarna lika z 

disleksijo Lana in Leon, primernejša oziroma dostopnejša za bralce z disleksijo.  

Dodatno smo ugotovili, da je tudi mladinsko delo Niki se zgodi pravljica, kjer je osrednja 

tema knjige gibalna oviranost in sprejemanje drugačnosti, prijazna bralcem z disleksijo. 

Posebej je potrebno omeniti tudi realistično povest Tema ni en črn plač, v kateri je 

odebeljen tisk, ki olajša branje slabovidnim bralcem. 
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Svet pogosto ni prijazen do tistih, ki vanj ne 'sodijo'. V sodobni družbi je namreč vse bolj 

pomembno, da si sposoben, lep, tekmovalen, hiter, zahrbten ipd. Osebe s posebnimi 

potrebami so zato hitro deležne nestrpnih pogledov in komentarjev. Eden izmed načinov, s 

katerim lahko razvijamo strpnost do drugačnih, je tudi branje mladinskih besedil na to 

tematiko. Mladinska dela vzgojiteljem, učiteljem in staršem predstavljajo pripomoček, ki 

je namenjen boljšemu razumevanju otrok s posebnimi potrebami. Na tem mestu je 

potrebno poudariti, da vsa dela, čeprav obravnavajo to tematiko, niso primerna za 

obravnavo. Pozorni moramo namreč biti na kakovost del, ki so v zadnjem času zaradi 

aktualnosti teme pogosto pojavljajo na knjižnih policah.  
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6 PRILOGE 

 

Priloga A: Pregled priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig 

  

  



 

II 

Priloga A: Pregled priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig 

 

Posebne potrebe so zelo širok pojem, ki zajemajo več skupin oseb s posebnimi potrebami. 

Prav iz tega razloga smo dela uvrstili v posamezno kategorijo oziroma skupino.  

Tabela 1: Pregled priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig po skupini oseb s 

posebnimi potrebami (vir: http://www.mklj.si/index.php/component/k2/item/451-arhiv-

prirocnikov#.UWU6rpMqz4m) 

SKUPINA OSEB 

S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

LETO 

IZIDA 

AVTOR IN NASLOV 

KNJIGE (ZALOŽBA) 

VSEBINSKO 

GESLO 

OPOMBE
4
 

OTROCI Z 

MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

 

2004 Vidmar, Janja: Moja Nina 

(Mladika) 

Downov 

sindrom, 

bolezni 

 

2007 Emeršič, Urška: Balki – 

prav poseben muc (Zveza 

Sožitje – zveza društev za 

pomoč osebam z motnjami 

v duševnem razvoju 

Slovenije) 

drugačnost, 

vzgojni 

zavodi 

 

2011 Furlan, Alja: Mama, moji 

punci je ime Depra (Alba 

depresija, 

bolezni 

pomanjkljivo 

                                                 
4
 Med opombami so navedene tudi oznake odlično, dobro, zelo dobro, pomanjkljivo in pogrešljivo, ki 

nakazujejo v kolikšni meri knjiga ustreza kakovostnim kriterijem vrednotenja. Sledi pojasnitev teh oznak:  

ODLIČNO:  

Po mnenju uredniškega odbora se knjige, ki v odlični meri ustrezajo kakovostnim kriterijem vrednotenja in ki 

po vsebini in izvedbi izstopajo iz letne knjižne produkcije za otroke in mladino, uvrstijo med odlične izdaje 

leta in imajo pravico do znaka za kakovost zlata hruška.  

ZELO DOBRO:  

Po mnenju uredniškega odbora se knjige, ki poleg tega, da zadovoljivo ustrezajo kakovostnim kriterijem 

vrednotenja, izstopajo še po kaki izvirnosti, ki jo knjižni izdelek očitno izkazuje, uvrstijo med zelo dobre 

izdaje leta.  

DOBRO:  

Po mnenju uredniškega odbora se knjige, ki zadovoljivo težijo k estetski, izvirnostni, humanitarni ali kaki 

drugi osnovni človeški vrednoti in so iz založniškega vidika pomembne predvsem za utrjevanje bralne 

kulture, uvrstijo med dobre izdaje leta.  

POMANJKLJIVO:  

Po mnenju uredniškega odbora se knjige, ki so sicer neškodljive, a založniško nedodelane in zato ne uspejo 

zadostiti kriterijem dobre knjige, uvrstijo med pomanjkljive izdaje leta.  

POGREŠLJIVO:  

Po mnenju uredniškega odbora se knjige, v katerih manjka osnovni napor, da bi izdaja težila k estetski, 

izvirnostni, humanitarni ali kaki drugi osnovni človeški vrednoti, ali nedvoumno izkazuje vsestransko 

nedoraslost ali zgrešenost založniškega cilja, uvrstijo med pogrešljive izdaje leta.« (Lavrenčič Vrabec in 

Mlakar, 2013, str. 27) 

http://www.mklj.si/index.php/component/k2/item/451-arhiv-prirocnikov#.UWU6rpMqz4m
http://www.mklj.si/index.php/component/k2/item/451-arhiv-prirocnikov#.UWU6rpMqz4m


 

III 

2000) 

2012 Černič, Jure: Bebo: o 

fantu, ki je bil malo tako 

(Miš) 

drugačnost, 

duševne 

bolezni 

dobro 

SLEPI IN 

SLABOVIDNI 

OTROCI 

OZIROMA 

OTROCI Z 

OKVARO 

VIDNE 

FUNKCIJE 

 

2001 Kermauner, Aksinja: 

Tema ni en črn plašč 

(Mladinska knjiga) 

invalidi, 

slepota, 

slabovidnost, 

 

2003 Svetina, Peter: Mrožek 

dobi očala (Mladinska 

knjiga) 

slabovidnost  

2005 Salobir, Marijan: Srnek: 

lovska zgodba o slepem 

srnjaku (Društvo 

Mohorjeva družba: 

Celjska Mohorjeva 

družba) 

slepota  

2006 Kermauner, Aksinja: 

Berenikini kodri (Miš) 

albinizem, 

drugačnost 

slabovidnost, 

 

2008 Kermauner, Aksinja 

orionov meč (Miš) 

drugačnost, 

slabovidnost 

 

2009 Omahen, Nejka: Temno 

sonce (DZS) 

slepota, smrt pomanjkljiva 

izdaja 

2011 Kermauner, Aksinja: In 

zmaj je pojedel sonce 

(Sodobnost International, 

Vodnikova založba 

(DSKG)) 

slepota dobro 

2011 Kobal, Darinka: Čebela 

Špela je oslepela (Salve) 

slepota pogrešljivo  

2012 Korez Korenčan, Darja: 

Očalarka (Špeglarka) 

(Alba 2000) 

slabovidnost pogrešljivo 

GLUHI IN 

NAGLUŠNI 

OTROCI 

2005 ROGAČ, Franci: Nosku se 

zgodi čudež (Littera picta) 

gluhota, 

invalidi 

slepota 

 

OTROCI Z 

GOVORNO-

JEZIKOVNIMI 

MOTNJAMI 

2009 Akerman, Beata: Izabela: 

pravljica o princeski, ki je 

jecljala (Fakulteta za 

socialno delo) 

drugačnost, 

jecljanje 

pomanjkljiva 

izdaja 



 

IV 

GIBALNO 

OVIRANI 

OTROCI 

 

2000 Strmčnik, Tatjana: Lečka 

in Dečka (samozal.) 

invalidi  

2008 Kobal, Darinka: Pajčica in 

škrat Brkec (Slomškova 

družba, Slomškova 

založba) 

bolezni, 

invalidnost 

 

2009 Plohl, Igor: Lev Rogi: 

sreča v nesreči (Pivec, 

Zveza paraplegikov 

Slovenije) 

invalidnost, 

nesreče 

pomanjkljiva 

izdaja 

2009 Vidmar, Janja: Šuterji 

(Cankarjeva založba) 

invalidi, 

nesreče 

pomanjkljiva 

izdaja 

2011 Kesič Dimic, Katarina: 

Niki se zgodi pravljica 

(Alba 2000) 

drugačnost, 

invalidnost 

pomanjkljivo 

2012 Korez, Karmen: Anže dobi 

prijatelje (Alba 2000) 

invalidnost pomanjkljivo 

DOLGOTRAJNO 

BOLNI OTROCI 

 

2003 Fritz - Kunc, Marinka: 

Punčka v ogledalu 

(Karantanija) 

anoreksija, 

bulimija 

 

2004 Romih - Masnoglav, Nuša: 

Slonček Smrkolinček 

(samozal.) 

astma, bolezni  

2006 Orožen, Vesna: Mami, ali 

bom umrla? (Trubar) 

bolezni  

2007 Sivec, Ivan: Jutri bom 

umrl: izpoved 

ljubljanskega frajerja (Ico) 

aids, bolezni  

2008 Hrvatin, Asja: Od RTM do 

WTF (Mladinska knjiga) 

aids pomanjkljivo  

2009 Koren, Majda: Maj za 

vedno (Karantanija) 

bolezni ena hruška
5
 

2012 Hrvatin, Asja: Lepe punce 

lepo bruhajo (Mladinska 

knjiga) 

bolezni, 

bulimija 

dobro 

2012 Kraljič, Helena: Larina bolezni, 

epilepsija 

pomanjkljivo 

                                                 
5
 Knjiga Majde Koren si je v Priročnikih za branje kakovostnih mladinskih del prislužila eno hruško, kar 

pomeni, da gre za dobro izdajo. 

 



 

V 

skrivnost (Morfem) 

2012 Pregl, Sanja: Vse za 

prijatelja (Polirni center) 

bolezni pomanjkljivo 

2012 Kos, Stella: Odpusti mi! 

(Smar-team) 

bolezni, rak 

(bolezni), 

smrt 

pomanjkljivo 

OTROCI S 

PRIMANJKLJAJI 

NA 

POSAMEZNIH 

PODROČJIH 

UČENJA in/ali 

UČENCI Z 

UČNIMI 

TEŽAVAMI  

 

2007 Rozman, Andrej Roza: 

Kako je Oskar postal 

detektiv (KUD Sodobnost 

International) 

branje  

2009 Korez, Karmen: Čisto 

poseben levček Leon 

(Bravo, društvo za pomoč 

otrokom in mladostnikom 

s specifičnimi učnimi 

težavami) 

težave, 

branje, 

razumevanje 

ena hruška
6
 

 

2010 Kesič Dimic, Katarina: 

Kamaroni s parabajzovo 

omako (Alba 2000) 

branje, 

disleksija, 

pisanje 

pomanjkljivo 

2010 Kesič Dimic, Katarina: 

Skrivnost X 4 (Alba 2000) 

disleksija, 

invalidi 

pogrešljivo 

2010 Caf, Bojana: Škrat črkovil 

(Svetovalni center za 

otroke, mladostnike in 

starše)
7
 

branje, 

pisanje, 

težave, črke 

 

2008 Maj, Nika: Demon iz 

gozda, 2. knjiga: 

mladinski roman (Ved)
8
  

disleksija, 

težave 

 

NADARJENI 

OTROCI 

 

2007 Podgoršek, Mojiceja: 

Mimi je drugačna 

(Damodar) 

drugačnost  

OTROCI Z 

ADHD 

 

2010 Kesič Dimic, Katarina: 

Nino in Adi Hodko (Alba 

2000) 

drugačnost pomanjkljivo 

                                                 
6
 Knjiga Karmen Korez si je v Priročnikih za branje kakovostnih mladinskih del prislužila eno hruško, kar 

pomeni, da gre za dobro izdajo. 
7
 Tilka Jamnik in Kristina Picco v Seznam laže berljivih knjig za otroke v predšolskem in zgodnjem bralnem 

obdobju ter otroke z različnimi posebnimi potrebami umestita tudi to delo. V Priročnikih za branje 

kakovostnih mladinskih del to literarno delo ni omenjeno. 
8
 Tudi knjigo Demon iz gozda, 1. knjiga lahko umestimo v tabelo, čeprav nima izbranih gesel. 



 

VI 

OTROCI Z 

AVTISTIČNIMI 

MOTNJAMI 

2012 Klemenc, Alenka: Kako je 

biti jaz?: knjiga o fantu z 

Aspergerjevim sindromom 

(DZC Janeza Levca)
9
 

Aspergerjev 

sindrom, 

avtizem 

zelo dobro 

 

OTROCI Z VEČ 

MOTNJAMI 

 

2002 Štampe Žmavc, Bina: 

Škrat s prevelikimi ušesi 

(Rokus) 

invalidnost, 

drugačnost, 

zavodi 

 ne prezrite
10

 
 

 

                                                 
9
 Poučna slikanica. 

10
 V Priročnikih za branje kakovostnih mladinskih del je ob knjigi posebna oznaka ne prezrite, saj je 

literarno delo kakovostno in vredno posebne pozornosti. 

 


