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POVZETEK   

 

Diplomsko delo z naslovom Vloga staršev pri branju v predšolskem in zgodnjem šolskem 

obdobju je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu opredeljujem 

pismenost, vrste pismenosti, branje, bralno motivacijo in vlogo družine pri razvijanju branja. 

Opisujem tudi pomen pogovora o prebranem za otroka in vlogo knjige za kasnejši razvoj in 

uspeh otrok.  

 

Cilj mojega diplomskega dela je ugotoviti, kakšno vlogo imajo starši pri branju otrok v 

predšolskem in zgodnješolskem obdobju.  

 

V empiričnem delu sem se osredotočila na starše in preko anketnega vprašalnika analizirala 

njihove odgovore ter naredila primerjavo med starši otrok, ki obiskujejo vrtec, in starši otrok, 

ki so v prvem razredu osnovne šole.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da so anketirani starši v večini seznanjeni s pomembnostjo 

svoje vloge pri razvijanju in učenju branja otrok, vendar na podlagi pridobljenih rezultatov 

sklepam, da bi jih bilo potrebno še bolj ozaveščati in seznanjati s pomembnostjo družinskega 

in vsakodnevnega branja z otroki, zato v diplomskem delu navajam predloge, s katerimi bi 

izboljšali seznanjenost in ozaveščenost staršev o obravnavanem področju.  
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prebranem 



 

 

ABSTRACT  

 

The Diploma Work, entitled The role of parents with reading in pre-school and early-age 

school is composed of theoretical and empirical part. In the theoretical part I write about 

literacy, kinds of literacy, reading, reading motivation and family influence on child’s 

reading. I also write about importance of the discussion after reading and the role of books in 

child’s development and future success.  

 

The main purpose of my Diploma Work is to find out the role of parents with reading in pre-

school and early-age school.  

 

In the empirical part my focus is on parents and prepared questionnaire for them. I will 

analyse their answers and do the comparison between parents whose kids are in kindergarten 

and parents whose kids are in first grade.  

 

The results showed that the majority of interviewed parents are aware of the importance of 

their roles in their child’s reading, but according to the results I think parents should be more 

acquainted with the importance of frequent reading within family, which leads me to 

suggesting some ideas which would improve the awareness of this subject.  
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0 UVOD 

 

Različne stroke potrjujejo pomembnost knjige in branja za otroka in njegov razvoj v 

predšolskem obdobju. Otrok se začne s knjigo spoznavati že v zgodnjem otroštvu v družini in 

družinskem okolju. Kasneje pa tudi v vrtcu, šoli in knjižnici (Jamnik, 1997, str. 11).  

 

Sodobna družba pričakuje od posameznika sposobnost branja, pisanja, govorjenja in 

poslušanja, ki so glavne komunikacijske dejavnosti. Te dejavnosti nam v družbi omogočajo 

sporazumevanje in pomembno vplivajo na naš socialni in osebnostni razvoj (Grginič, 2005, 

str. 8).  

 

Skozi zgodovino in še danes je družina vedno prvi vir, iz katerega otrok črpa znanje in 

spoznanja. Družina otrokom pomaga oblikovati smisel življenja, kulturo, jezik, učenje in tudi 

pismenost. Družine zagotavljajo medgeneracijski prenos jezika, kulture, misli, vrednot in 

stališč v začetnih letih življenja otrok (Zygouris-Coe, 2007).  

 

Kropp (2000, str. 19) pravi, da je najčudovitejša stran starševstva sodelovanje pri procesu, s 

pomočjo katerega naš otrok postane bralec. Knaflič (2003, str. 35) dodaja, da otroku bližina 

staršev, ki jo dobi s skupnih branjem in opravljanjem skupne dejavnosti, predstavlja občutek 

večje povezanosti in varnosti.  

 

Branje nam je na razpolago v neomejenih količinah. Branje poteka v samoti, zanj pa 

potrebujemo samo knjigo in čas (Grosman, 2003).  

 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003, str. 29) pravita: »Poslušanje kakovostnih besedil 

za otroke, ki jih odrasli bere, otroka sprosti, mu da občutek varnosti, kar pozitivno vpliva tudi 

na njegovo čustveno doživljanje, vživljanje v posamezne junake, domišljijsko ustvarjanje, 

iskanje novih, nenavadnih povezav ter odnosov in je zelo pomembno za kasnejše razumevanje 

celovitih tekstov ter samostojno ustvarjanje besedil.«  

 

Kot bodoča vzgojiteljica se zavedam pomembnosti vloge staršev in vzgojiteljev pri razvijanju 

branja otrok. Hkrati z branjem se razvija tudi pismenost, zato bom v prvem poglavju 
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predstavila pismenost, vrste pismenosti in razvoj pismenosti pri otroku. V drugem poglavju 

bom nadaljevala z branjem in motivacijo za branje otrok. V tretjem poglavju bom predstavila 

pomembnost družine, družinskega okolja in pogovora o prebranem na razvoj branja otrok. 

Teoretični del bom zaključila s poglavjem o pomenu zgodnjega branja na kasnejši razvoj in 

uspeh otrok.  

 

Sledi empirični del, v katerem predstavim rezultate in ugotovitve raziskave.  
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I TEORETIČNI DEL  

1 PISMENOST 

 

V različnih obdobjih zgodovine so si pismenost razlagali drugače. V srednjem veku so menili, 

da je pismen tisti človek, ki zna brati latinsko. V dobi reformacije se je pogled na pismenost 

spremenil, označeval je zmožnost branja in pisanja v maternem jeziku (Pečjak, 2010, str. 11). 

Danes pismenost pomeni sposobnost branja in pisanja. Pismen je torej tisti človek, ki zna brati 

in pisati (Grginič, 2006, str. 8). Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2005, str. 6–7) 

opredeljuje pismenost kot: »trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo 

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

besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in 

spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno 

rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju.« Poleg branja in pisanja, za 

temeljne zmožnosti pismenosti, navajajo tudi računanje.  

 

Definicija UNESCA (1978, str. 183) pismenega človeka opisuje tako: »Oseba je pismena, 

kadar lahko sodeluje v vseh življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za 

vsakodnevno delovanje v družbeni skupnosti ter uporablja svoje bralne, pisne in računske 

spretnosti za osebni razvoj in razvoj družbene skupnosti.« Gray (1956, v Pečjak, 2010, str. 13) 

pravi, da je oseba pismena, če ima znanje ter spretnosti branja in pisanja, ki ji omogočajo 

delovanje v vseh aktivnostih, značilnih za njeno kulturo in družbeno skupino, ki ji pripada.  

 

M. Cenčič (2000, v Grginič, 2005, str. 8) opredeljuje pismenost kot: »zapleteno, sestavljeno 

ter povezano dejanje in proces, ki ne obsega samo branja in pisanja ampak tudi govorjenje in 

poslušanje.«  

 

Današnja družba od posameznika zahteva sposobnost razmišljanja, ustvarjanje novega znanja, 

komunikacije, skupinskega sodelovanja in reševanja problemov. To pomeni tudi spremembe 

v začetnem opismenjevanju. Cilj ni več samo obvladovanje ali ne obvladovanje osnovnih 

komunikacijskih spretnosti, ampak tudi sposobnost rabe jezika za komunikacijo, razmišljanje 

in kritično vrednotenje (Grginič, 2005, str. 8).  
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M. Grginič (2005, str. 8–9) opisuje pretekle poglede na pismenost:  

 

V začetku 20. stoletja, se je oblikoval razvojni vidik, ki daje prednost otroškemu dozorevanju. 

Takrat so bili prepričani, da se otrok šele z določeno starostjo lahko opismeni. Ta pogled ni 

priznaval vpliva staršev na začetno opismenjevanje otrok, pojavile so se kritike in začele so se 

razvijati razvojne teorije. Branje in pisanje so videli kot dve ločeni sposobnosti, ki so se jih 

otroci učili pri pouku. Vendar ta pogled še vedno ni priznaval vpliva in pomena staršev na 

zgodnje opismenjevanje otrok.  

 

V 70. letih so se pojavile teorije porajajoče se pismenosti, v katerih so poudarjali 

kompleksnost branja in pisanja, ki se začne že ob rojstvu otroka. Branja in pisanja niso več 

poučevali ločeno, kot dve samostojni dejavnosti. Poleg branja in pisanja, sta pomembni 

dejavnosti tudi govorjenje in poslušanje. Vse štiri dejavnosti so med seboj močno povezane. 

Razvijajo se ob otrokovi aktivni udeležbi v pisnih dogodkih in otrokovi udeležbi v dogodkih v 

družinskem okolju ter tako tudi prvič poudarili pomen družine.  

 

V 90. letih se je pojavil sociološko-kulturološki pogled. Izstopajoča je teorija P. Bordieua, ki 

opisuje pomen kulturnega kapitala, družbenega statusa in premoženja družine, iz katere 

prihaja otrok. Otrokove sposobnosti so tako že pred njegovim vstopom v šolo določene z 

družbenim in kulturnim okoljem iz katerega prihaja otrok.   

 

1.1 VRSTE PISMENOSTI  

1.1.1 FUNKCIONALNA PISMENOST 

 

Vse definicije pismenosti se nanašajo na uporabo spretnosti branja in pisanja za 

posameznikovo uspešno delovanje v družbi in za njegov osebni razvoj. Pravzaprav opisujejo 

funkcionalno pismenost. Ta poudarja pomen pismenosti ne le da služi posamezniku ampak 

tudi nekemu boljšemu funkcioniranju posameznika v okolju in družbi, v kateri živi (Pečjak, 

2010).  
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1.1.2 PORAJAJOČA SE PISMENOST  

 

Porajajoča se pismenost pomeni predopismenjevalne spretnosti, ki jih otrok razvija v obdobju 

pred šolskim učenjem v okolju s tiskano besedo (Grginič, 2005, str. 9).  

E. Sulzby (1990, v Grginič, 2006, str. 9) porajajočo pismenost definira kot: »pisalno vedenje 

mlajših otrok pred razvojem formalne pismenosti.« Preden otrok začne pisati formalno, po 

pravilih, ki jih določa družba, otrok piše in raziskuje različne načine pisanja. To imenujemo 

spontane oblike pisanja, ki obsegajo čačke, risanje, nefonetične črkovne verige, posnemanje 

formalnega pisanja in lažne črke. Otrok si pri pisanju pomaga z domiselnim črkovanjem, 

glasovom prireja črke, a jih pri tem izpušča, ali prireja napačne. Domiselno črkovanje je 

dolgotrajen nepretrgan proces v razvoju, v katerem se otroci postopamo pomikajo od svojega 

lastnega črkovanja k standardnemu, konvencionalnemu, pri katerem upoštevajo pravila 

formalnega pisanja (Grginič, 2006). Otrok se v tem obdobju pretvarja, da bere in piše. Otrok v 

tem obdobju pri branju začenja spoznavati knjigo, tisk in ilustracije. Zave se, da knjiga ni za 

trganje ali risanje. Spoznava splošna pravila o knjigi in zgodbi v njej. Čeprav otrok na tej 

stopnji še ne prepozna tiskane besede, lahko poveže ilustracije v knjigi in samostojno 

pripoveduje zgodbo ob ilustracijah. Otroci tudi radi »pišejo« zgodbe, ki pa znajo prebrati le 

sami (Pečjak, 2010).  

 

1.1.3 ZAČETNA PISMENOST  

 

Otroci se govorjenja in pisanja precej dobro naučijo že pred vstopom v šolo, v družinskem 

okolju. V šoli se sistematično učijo branja in pisanja, saj je za to potrebno, da so otroci 

psihofizično zreli. V šoli potekajo dejavnosti začetnega opismenjevanja, ki vključujejo 

pripravo na branje in pisanje, hkrati pa tudi sistematično in vodeno spoznavanje črk ter urjenje 

v tehniki branja in pisanja, kar zagotavlja začetno pismenost (Bešter Turk, 2003, str. 61).  

 

1.1.4 BRALNA PISMENOST 

 

V mednarodni raziskavi IEA, 1991 je bralna pismenost definirana kot: »sposobnost razumeti 

in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva družba in/ali so pomembne za 

posameznika« (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995, v Pečjak, 2010, str. 13). Pojem bralna 
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pismenost se večkrat uporablja kot sinonim za pismenost, saj pravijo, da je branje primarna 

dejavnost in vse ostalo pride zaradi tega, torej je sekundarnega pomena (Pečjak, 2010, str. 13). 

 

1.1.5 DRUŽINSKA PISMENOST  

 

Družinska pismenost zajema vse situacije, v katerih družinski člani potrebujejo bralne, pisne 

in računske spretnosti v družinski skupnosti v vsakodnevnem življenju, vključuje pa tudi 

bralno kulturo in navade družine (Knaflič, 2000, str. 140).  

 

Družinska pismenost je najpogosteje definirana kot koncept, ki vključuje naravno nastajajoče 

izobraževalne dejavnosti v okviru doma in družine. V družini potekajo različne aktivnosti, kot 

so branje, pisanje in risanje, s katerimi starši prenašajo svoje ideje, oblikujejo in sprejemajo 

komunikacijska sporočila, pišejo sezname, redno zapisujejo opombe ter se s pogovorom, 

branjem in pisanjem seznanjajo z idejami v knjigah, ki jih berejo in o katerih skupaj 

razmišljajo. Te aktivnosti v družini odsevajo etično, rasno in kulturno identiteto skupnosti, v 

kateri živi družina. Aktivnosti so lahko vodene tudi zunaj družinskega okolja (šola), v tem 

primeru predstavljajo pomoč družini pri otrokovem približevanju šolski pismenosti (Grginič, 

2006).  

 

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

pismenosti ustvarjanje neodvisnih priložnosti za otrokovo raziskovanje pisnega jezika in 

njegovo opazovanje drugih, ko uporabljajo pisni jezik.  

 

H.P. Leichter (1984; Miller, 1996 v Grginič, 2006, str. 12) navaja tri načine, kako družina 

vpliva na otrokov razvoj pismenosti:  

 

1) Medosebno sodelovanje zajema izkušnje s pisanjem in branjem, ki jih otrok pridobiva v 

družinskem okolju. Začetno opismenjevanje se pojavi v družinskem okolju, kjer nastajajo 

seznami za nakupovanje, voščilnice ipd.  

 

2) Fizično okolje obsega pripomočke za sporazumevanje, kot so telefon in pisni viri, ki jih 

uporabljajo v družini in imajo velik vpliv na razvoj otrokove pismenosti. Otrok mora imeti v 

domu na voljo veliko materiala in pripomočkov, s katerimi lahko raziskuje in spoznava svojo 
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pismenost. Avtorica poudarja tudi pomen računalnika, ki močno spodbuja otrokov razvoj 

pismenosti. Otroci morajo biti v otroštvu izpostavljeni tisku in le-ta mora postati pomemben 

del njihovega odraščanja. Prav tako je pomembna tudi izposoja knjig iz knjižnice. Starši 

morajo to otrokom omogočiti.  

 

3) Čustvena in motivacijska klima se nanaša na odnose med družinskimi člani, predvsem 

odseva odnos staršev do pismenosti in njihova pričakovanja glede dosežkov otrok na področju 

pismenosti.  

 

Otrok že od rojstva pridobiva izkušnje, ki ga približujejo k pismenosti in razvijanju 

sposobnosti branja in pisanja. Starši in družinsko okolje so otrokovi prvi učitelji. Ti otroku 

prvi predstavijo pismenost. Otroku so starši zgled, saj se od njih uči in si z opazovanjem 

pridobiva spoznanje, kako in za kaj uporabiti znanje pismenosti (Grginič, 2006).   

 

1.2 RAZVOJ PISMENOSTI PRI PREDŠOLSKEM OTROKU 

 

Učenje je kompleksen proces; začne se ob rojstvu in se nadaljuje skozi celo življenje. Starši 

so otrokovi prvi učitelji in njihovi vzorniki, ki močno vplivajo na otrokovo učenje. Hitreje se 

bodo starši vključili v razvijanje otrokove pismenosti, bolj učinkoviti in vseživljenjski bodo 

rezultati. Otroci se začnejo učiti že pred vstopom v formalno izobraževanje.  

Družina in domače okolje imata močan vpliv na otrokov razvoj pismenosti, jezika in 

izobraževalne dosežke. Ta vpliv je najmočnejši v predšolskem obdobju, vendar se nadaljuje 

tudi v šolskih letih.  

Veliko je faktorjev, ki vplivajo na družinsko pismenost (kot so socialno-ekonomski status 

staršev, izobrazba staršev, velikost družine itn.) vendar vsi ti faktorji ne vplivajo na razvoj 

otrokove pismenosti tako, kot na to vpliva udeleženost in odnos staršev do domačih učnih 

aktivnosti (kot so skupno branje, pisanje, pogovarjanje, deljenje zgodb itn.) (McCoy in Cole, 

2011). 

 

Otrok se dandanes že zgodaj začne srečevati s pisanim jezikom. Najprej v družini in bližnjem 

okolju, nato v vrtcu. Napisi ga tako rekoč spremljajo povsod, kamor gre. V vsakodnevnih 

dogodkih, ki so povezani s pismenostjo, otrok pridobiva znanje in izkušnje s tiskom. Velik del 
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otrokovega zgodnjega razvoja pismenosti poteka spontano in nezavedno preko vsakodnevnih 

dogodkov (Grginič, 2008). 

 

Grginič (2008, str. 11–12) opisuje razvoj pismenosti v prvem in napredek pismenosti v 

drugem starostnem obdobju:  

 

V prvem starostnem obdobju otroci spoznavajo vlogo pisnega jezika. Ob seznanjanju s 

knjigami, glasnemu branju staršev, se seznanjajo z začetkom in smerjo branja, zavedajo se, da 

so simboli v knjigah pravzaprav črke, razlikujejo prvo in zadnjo stran knjige, ločijo med 

slikami, ki so za gledat, in besedilom, ki je za brat. Tako Kropp (2000) kot tudi Grginič 

(2008) pravita, da se mlajši otroci najprej s knjigo le igrajo, »berejo« jo tako, da posnemajo 

odrasle. V prvem starostnem obdobju spoznavanje koncepta tiska poteka v interakciji z 

odraslimi, z lastnim opazovanjem, zaznavanjem in poslušanjem sporočil, ki potekajo v 

otrokovem družinskem in bližnjem okolju.  

 

V drugem starostnem obdobju prihaja otrok postopoma do spoznanja, da je mogoče besede, ki 

jih izgovorimo, tudi zapisati in jih ponovno prebrati. Otrok se že v predšolskem obdobju, 

predvsem pa nato v šolskem obdobju, s poskusi pisanja in branja zave abecednega principa in 

tako ugotovi, da posameznim glasovom pripadajo določene črke. 

 

Grginič (2008, str. 11) navaja avtorje J. Mason, R. G. Lomax in M. McGee, ki so otrokovo 

znanje pisnega in jezika in bralnih procesov, ki potekajo od tretjega do šestega leta, razvrstili 

na koncept tiska, grafično zavedanje, fonološko zavedanje, glasovno-črkovno zvezo in 

besedno branje.  

 

Pri konceptu tiska gre za otrokovo zavedanje govorjenih in pisanih jezikovnih enot, 

razumevanje splošne zveze med temi enotami in njihovim pomenom, poznavanje procesov in 

pravil branja ter pomensko znanje. Otrok se zaveda, da imata tisk in branje smisel in pomen v 

vsakdanjem življenju in da tisk predstavlja predmete in govor.  

 

Pri razvijanju grafičnega zavedanja je otrokova pozornost usmerjena na grafično značilnost 

črk in besed ter razločevanje podobnih črk in besed in njihovo orientacijo.  

 



9 

 

Za razliko od grafičnega zavedanja, ki temelji na vidnem, fonološko zavedanje temelji na 

razločevanju glasovnih elementov v besedah ter ločevanju podobnosti in razlik med temi 

elementi. Fonološko zavedanje vodi v razumevanje abecednega principa, tj. razumevanje, da 

posameznim glasovom pripadajo določene črke.  

 

Črkovno-glasovna skladnost je znanje o usklajevanju črk z glasovnimi enotami. Z znanjem 

tega otrok začne odkrivati zvezo med glasom in črko, tudi v besedah, ki mu niso znane. 

Preden začne otrok pisati formalno, tj. v skladu z dogovorjenimi jezikovnimi predpisi, 

uporablja različne načine pisanja (čačke, risanje, posnemanje formalnega pisanja, nefonetične 

črkovne verige). Otrok si pomaga z domiselnim črkovanjem, ki vodi k postopnemu osvajanju 

standardnega, konvencionalnega črkovanja.  

 

 

V prvem poglavju sem predstavila pismenost, vrste pismenosti in razvoj pismenosti pri 

predšolskem otroku, v drugem poglavju bom predstavila branje in bralno motivacijo.   



10 

 

2 BRANJE  

 

Za pismenost je najpomembnejša bralna zmožnost, to je sposobnost razumeti in uporabiti tiste 

pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in so pomembne za posameznika.  

(W. B. Elley, A. Gradišar, Z. Lapajne, 1995 v Grginič, 2005, str. 8).  

 

Branje je ena izmed štirih osnovnih komunikacijskih spretnostih, ki so namenjene za 

medsebojno sporazumevanje in imajo pomembno vlogo pri socialnem in osebnostnem 

razvoju posameznika (Grginič, 2005).  

 

S. Pečjak (1999, str. 11–12) navaja različne avtorje, njihove definicije pa lahko vsebinsko 

razdelimo v štiri skupine.  

 

1) Prve so definicije, ki pri branju poudarjajo proces dekodiranja ali prepoznavanja 

tiskanih/pisanih simbolov. Logan in Logan (1967), Warner (1979) in Vladisavljevič (1981) 

branje definirajo kot: »percipiranje vrstnega reda črk in njihove sinteze s tem, da se bralec dalj 

časa zadrži na elementih besed, na njihovem položaju v prostoru, na obliki in velikosti črk.«  

 

2) Druge definicije poudarjajo proces razumevanja ali semantično plat bralnega procesa.  

Goodmanova definicija iz leta 1970 pravi: »Branje je psiholingvistični proces, pri katerem 

bralci po svojih najboljših močeh rekonstruirajo sporočila, ki so podana v pisni ali grafični 

obliki.  

3) Definicije, ki spadajo pod tretjo skupino, poudarjajo integracijo obeh spoznavnih ravni – 

dekodiranja in razumevanja. Perfetti (1985) pravi: »Branje je v prvi fazi proces dekodiranja 

besed, ki je odvisen od povezave novih besed s pojmi iz bralčevega spomina in z izgovorom 

besed. V drugi fazi pa gre za proces razumevanja sporočila besedila.«  

4) Definicije v četrti skupini pojmujejo branje kot večstopenjski proces, v katerem sodelujejo 

različne sposobnosti. Buzan (1982) pravi: »Branje je 7-stopenjski proces, pri katerem gre za 

navezovanje medsebojnega odnosa med posameznikom ter sporočili, podanimi v simbolih.«  

Vsem avtorjem je skupno, da so si enotni v tem, da je branje proces, v katerem se dogaja 

interakcija številnih dejavnikov, ki se med seboj razlikujejo in poudarjajo različne procese pri 

branju.  
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Kress (1997, str. 101) branje opisuje kot kompleksen proces, ki od nas zahteva, da ga 

razumemo z največjo resnostjo. Besedilo je za nas uganka, ampak uganka polna namigov za 

nas, da jih rešimo. Branje predstavlja sredstvo, ki nam omogoča vključitev v družbo in svet 

okoli nas.  

Čeprnjak (2007, str. 101–102) branje poimenuje kot sredstvo za učenje. Z branjem si 

pridobimo vse potrebne informacije, ki jih potrebujemo.   

 

2.1 BRALNA MOTIVACIJA  

 

Otrok si želi, da bi se naučil brati. Starši morajo njegovo željo razumeti in mu pomagati pri 

izpolnjevanju le-te (Kropp, 2000).  

 

Kropp (2000, str. 20–21) našteje pet vzrokov, zakaj se otrok želi naučiti brati:  

 

1) Branje mu pomaga osmišljati svet, v katerem živi.  

2) Branje je najpomembnejša socialna sposobnost, ki je otroku potrebna tako v šoli kot pri 

igranju.  

3) Branje je zabavno.  

4) Branje je čudovit način, da otrok preživi čas z nami.  

5) Branje mora biti zelo »odraslo«, saj očka in mamica to vselej počneta.  

 

Otroka za branje ne bomo navdušili in motivirali s praznimi obljubami, nalepkami, odličnimi 

ocenami. Prava motivacija za branje je vedno branje samo. Knjige, revije, zgodbe so 

povezane z otrokovim življenjem, v njih pa se lahko najde in poistoveti z junakom (Kropp, 

2000).  

 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003) opozarjata na dejstvo, da moramo upoštevati 

otrokovo željo pri izbiri knjige. Če bomo zadovoljili njegovo željo glede knjige, slikanice, ki 

jo želi prebrati, slišati, bo želel slišati, prebrati vedno več knjig.  

 

S. Pečjak in A. Gradišar (2002, v Pečjak 2010, str. 40) bralno motivacijo pojmujeta kot 

nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k branju, dajejo 
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bralnemu procesu smisel in tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno 

izkušnjo ponovno doživeti.  

 

N. Bucik, (2003b, str. 113) je motivacijo za branje razdelila na notranjo in zunanjo 

motivacijo. Prav tako pa to opisujejo tudi S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006, 

v Pečjak 2010).   

 

2.1.1 NOTRANJA MOTIVACIJA  

 

Notranja motivacija nastane zaradi posameznikove notranje želje do branja. Izhaja iz 

njegovega interesa do branja in v zameno ne pričakuje nobene nagrade ali pohvale, ampak 

užitek ob branju in nove izkušnje. Notranje motiviran otrok bo iskal priložnosti za branje 

knjig in ob branju izgubil občutek za čas (Bucik, 2003b). Notranja motivacija je bolj 

učinkovitejša in vodi k pogostejšemu in vseživljenjskemu branju (S. Pečjak, idr. 2006, v 

Pečjak 2010).   

 

2.1.2 ZUNANJA MOTIVACIJA  

 

Zunanje motivirani bralci berejo zato, ker želijo priznanje in pohvalo od staršev ali učiteljev. 

Za branje jih motivirajo nagrade, točke, dobre ocene in odobravanje odraslih (Bucik, 2003b).  

S. Pečjak idr. (2006, v Pečjak 2010), ki prav tako opisujejo notranjo in zunanjo motivacijo za 

branje, navajajo še druge spodbude zunanje motivacije. Zunanje motiviran otrok bo bral 

zaradi tekmovanja z drugimi, ker želi biti boljši od vrstnikov v šoli. Poleg tega bralca motivira 

socialna motivacija, kar pomeni, da bralec bere zaradi tega, da lahko sodeluje v različnih 

pogovorih in aktivnostih z vrstniki, sošolci, prijatelji.  

 

 

V nadaljevanju se bom osredotočila na družino, ki ima v predšolskem obdobju zelo 

pomembno vlogo pri razvijanju branja. Poleg tega bom predstavila tudi pomen pogovora o 

prebranem pri razvijanju branja.  
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3 VLOGA DRUŽINE  

 

Učenje branja je zahtevno, zato otrok potrebuje našo pomoč, če želimo, da postane bralec za 

vse življenje (Kropp, 2000, str. 1). Otrok se branja ne nauči kar tako. Branje je proces, ki se 

razvije po stopnjah, vloga staršev pa se od stopnje do stopnje spreminja (Kropp, 2000, str. 19–

20). 

 

Otroku družina predstavlja okno v svet. Preko odraslih v svojem družinskem okolju otrok 

spoznava svet, ki ga obkroža (Knaflič, 2003). Družinsko branje ni načrtna dejavnost, temveč 

spontana oblika spodbujanja branja (Mlakar, 2003, str. 84).  

 

Otroci lahko obiskujejo prestižne šole in vrtce, vendar vseeno potrebujejo starše, da:  

 

 jim berejo; 

 poslušajo, ko berejo, ko so še majhni; 

 se z njimi pogovarjajo o branju, ko so starejši;  

 jim omogočajo mirne trenutke za branje;  

 kupujejo ali omogočijo izposojo knjig;  

 so jim zgled odraslega bralca in zanimanja za knjige (Kropp, 2000, str. 2).  

 

Ključno vlogo pri otrokovemu razvoju in učenju ima interakcija odraslih z otrokom. Otrok se 

ne razvija kot posameznik, izoliran od sveta, njegov razvoj je odvisen od socialnih interakcij 

in izkušenj, ki si jih pridobi od vrstnikov in v družinskem okolju. Odrasli, kot otrokovi 

partnerji pri branju in igri, zavedno in nezavedno spodbujajo otrokov razvoj in ga usmerjajo k 

spoznavanju novih, zahtevnejših dejavnostih (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).  

Odrasli, ki se zavedajo pomena branja, že zgodaj začnejo ustvarjati pogoje, ki ugodno 

vplivajo na razvoj pismenosti otrok. To dosežejo s tem, da so otrokom vzor. Otroci jih imajo 

priložnost videti pri branju, poleg tega pa lahko starši aktivno posegajo v opismenjevanje 

svojih otrok s skupnim branjem in učenjem različnih spretnosti pred otrokovim vstopom v 

šolo. Za razvijanje bralnih navad pri otroku lahko starši vplivajo z omejevanjem gledanja 

televizije. To ne pomeni, da jo prepovejo, samo omejiti jo morajo na toliko, da gledanje 

televizije ne izrine branja knjig (Knaflič, 2000, str. 141).  
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Starši s svojimi stališči, ravnanjem in odnosom do branja že zelo zgodaj vplivajo na otrokov 

odnos do knjig. Če starši berejo z otroki, lahko preverjajo otrokovo razumevanje prebranega, 

razumevanje besed in mu pojasnijo, česar otrok ni razumel. S tem otroku bogatimo besedni 

zaklad in mu omogočimo, da razume prebrano (Knaflič, 2003).  

 

I. Matko Lukan, (2009, str. 35) pravi, da je najbolje, da otroku beremo vsak dan, saj mu s tem 

pokažemo zanimanje za knjige in si vsak dan vzamemo čas, ki je namenjen samo skupnemu 

branju in skupnemu preživljanju časa. Če z otrokom beremo vsak dan ter mu je pri tem 

prijetno, mu privzgojimo potrebo po takem doživljanju in bo otrok sčasoma sam segel po 

knjigi. To pravi tudi L.M. Morrow (2001 v Grginič, 2006), ki staršem priporoča, da branje 

postane obred, ki se izvaja vsak dan ob istem času, najprimerneje zvečer pred spanjem, ko se 

starši in otroci umirijo in tako z rednim branjem vzpostavimo navado, ki dolgoročno vpliva na 

branje otrok. Pri skupnem branju morajo starši sprejeti otroka kot aktivnega udeleženca in 

bralca in sprejemati ter spodbujati njegove komentarje in vprašanja (Grginič, 2006).  

 

Mnogi starši prenehajo s skupnim družinskim branjem, ko otrok začne sam brati (Kropp, 

2000). Vendar Grginič (2006) poziva starše naj ne prenehajo s skupim družinskim branjem, 

kljub temu, da otrok že samostojno bere. Predlaga, da zamenjajo vloge in so starši v vlogi 

poslušalca, otroci pa jim berejo. Starši naj bi z otroki brali vsaj do 8. leta otrokove starosti, 

približno takrat otrok branje avtomatizira in pokaže interes za samostojno branje.  

 

Branje nam predstavlja radost in veselje ob vstopanju v tuje svetove, spoznavanju literarnih 

junakov in poistovetenje z njimi. Zaradi teh razlogov si želimo, da otrok postane bralec za vse 

življenje (Kropp, 2000, str. 6).  

 

L. Knaflič (2009, str. 10–11) pravi, da si otrok pridobiva znanje, izkušnje in spoznanja o rabi 

pismenosti tudi pri čisto običajnih in vsakdanjih opravilih, kot je npr. pisanje nakupovalnega 

seznama. Koliko bo otrok od tega odnesel in se naučil o rabi pismenosti, pa je predvsem 

odvisno od tega, koliko ga bodo starši vključili v samo opravilo. Sodelovanje pri vsakdanjih 

dejavnosti med starši in otrokom pa nima samo spoznavnega vidika, ampak tudi socialni in 

kulturni vidik. Otrok si z vključevanjem v dejavnosti, ki vsebujejo socialno in kulturno 

komponento, razvija kulturno identiteto. Na ta način se uči, kako se odzvati v situaciji, ki 

vsebuje pismenost.  
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Vsaka družina ima svoj pogled na pismenost, ki ga prenaša na svoje otroke. Nekaterim 

družinam knjiga pomeni vir informacij, drugim pa izgubo časa.  

 

3.1 POGOVOR O PREBRANEM 

 

Pogovor z otrokom o prebrani literaturi in deljenje izkušenj staršev z otroki je izrednega 

pomena za razvoj kompleksnosti otrokovega mišljenja (Grginič, 2008).  

Otrok mora biti aktivno udeležen pri procesu skupnega branja, če želimo, da bo to res 

učinkovito (M. Senechal in Cornell, 1993 v Bucik, 2003a).  

 

Avtorji M. Senechal, E. Thomas in J. Monker (1995; v Bucik, 2003a, str. 48) poudarjajo 

značilnosti, ki jih imajo knjige. Ena izmed njih je tudi ta, da knjige vsebujejo besede, ki jih 

otrok ne sliši pogosto v vsakdanjem jeziku. Vendar, kot poudarjajo, branje ali večkratno 

branje teh zgodb in besed otroku ne razloži, kaj določena beseda pomeni in otrok mogoče po 

večkratnem branju še vedno ne razume besede. Zato je pomembno, da odrasli otrokom besede 

dodatno razložijo, oziroma pustijo otrokom, da zastavijo vprašanje ter jim nanj odgovorijo.  

 

B. A. Wasik in M. A. Bond (2001; v Bucik, 2003a) ugotavljata, da gre pogovor med skupnim 

branjem večkrat preko zgodbe, kar pomeni, da tisti otroci, ki so vključeni v tak pogovor, 

dosegajo boljše rezultate na preizkusih besednjaka kot tisti otroci, katerih starši ostajajo 

znotraj zgodbe. 

 

Pogovor o prebranem naj bi bil del bralne dejavnosti, kjer otrok ni več samo poslušalec. S 

tem, ko starši otroku razložijo neznane besede in nerazumljivo dogajanje v zgodbi, se otrok že 

začne zavedati, da obstajajo  različne vrste besedil (časopis, voščilnica, navodila, knjiga) ter 

ob njih spoznava različne namene in rabe pismenosti. Poleg tega starši s pogovorom o  

vsebini otroke spodbujajo k uporabi lastnega mnenja in pri otroku razvijajo kritičen odnos do 

vsebine (Knaflič, 2009, str. 13–14).  

 

V nadaljevanju vam bom predstavila pomen zgodnjega branja z otrokom za njegov kasnejši 

razvoj in uspeh.  
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4 POMEN ZGODNJEGA BRANJA ZA OTROKOV KASNEJŠI RAZVOJ 

IN USPEH 

 

Branje je prisotno pri otroku že od rojstva. Branje je, ko dve leti star otrok gleda slikanico, 

kaže na ilustracije in izgovarja stvari, ki jih vidi na sliki. Branje se ne začne z vstopom v šolo, 

ko se otroci učijo brati, branje se začne že mnogo prej, s preprostimi stiki s knjigami in 

tiskom. Otrok mora biti že v zgodnjem otroštvu seznanjen s knjigami, s tiskom, z 

ilustracijami, imeti mora dostop do knjig, drugače ga pomanjkanje tega zaznamuje za vse 

življenje. Otrok, ki ima v otroštvu veliko stika s tiskanim medijem, bo kasneje lažje sam 

usvajal tiskano besedo, zato morajo otroci začeti »brati« že kot dojenčki (Kropp, 2000).  

 

Z branjem v zgodnejšem obdobju pri otroku razvijamo odnos do knjig in pisane besede, ki je 

bistvenega pomena za poznejše branje. Pri zgodnjem branju gre predvsem za pogovarjanje in 

igranje ob knjigi. Starši otroku pojejo, uporabljajo različne glasove, iščejo živali na sliki, vse 

skupaj pa otrokom predstavlja zabavo.  

Kot sem že omenila, si otrok z zgodnjim branjem in spoznavanjem knjige, ustvarja odnos, ki 

ga imamo do knjig. S tem, ko enoletni otroci dajejo knjige narejene iz blaga v usta, 

raziskujejo svet tiskane besede. Da bi razumeli pojem knjiga, morajo to okusiti, trgati, žvečiti 

in zavreči. S tem pa spoznavajo, da je knjiga nekaj, s čimer se ukvarjamo preko oči (Kropp, 

2000, str. 59). Kurikulum za vrtce (2008) pravi, da učenje predšolskega otroka temelji na 

neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi in stvarmi.  

 

Kropp (2000, str. 60) pravi, da je pomembno otroku pustiti, da si sam izbere knjigo, ki jo želi 

slišati. Z najljubšimi knjigami pri otroku pride do sprememb, ko knjige postanejo veliko več 

kot samo oblike in zvoki.  

 

Grginič (2008) opisuje raziskave, ki so pokazale, da imajo razne družinske aktivnosti (glasno 

branje otrokom, pogovor ob knjigah in napisih v okolju, aktivnosti ob skupnem gledanju 

televizije, aktivnosti ob branju knjige), ki se odvijajo v predšolskem obdobju otroka, 

pomemben vpliv na kasnejši šolski uspeh otroka v šoli, učenje branja in razvijanju govorne 

zmožnosti.  

Mnogi strokovnjaki poudarjajo pomen zgodnjega branja za otrokov jezikovni, intelektualni in 

vsestranski razvoj. Družinsko branje, ki ga je deležen otrok v predšolskem obdobju, pa je 
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ključnega pomena za otrokovo kasnejše učenje branja in bralne pismenosti ter bralnih navad v 

odrasli dobi (Jamnik, 2009).  

 

Mnoge raziskave, ki jih opisuje W. Teale (1984 v Grginič, 2008), so pokazale, da tisti otroci, 

ki jim starši redno berejo, postanejo tudi sami zgodnji bralci in kažejo naravno zanimanje za 

knjige. Skozi branje knjig se otroci spoznajo s knjižnim jezikom in funkcijo tiska. Tisti otroci, 

ki so pogosto v stiku s knjigami, imajo bolj razvit besedni zaklad in občutek za strukturo, kar 

pa seveda pripomore k učenju branja in bralnemu razumevanju. Otrok rad večkrat prebere, 

posluša isto zgodbo, da jo zna že na pamet. Večkratno prebiranje iste literature daje otroku 

možnost zapomnitve vzorcev – ponavljajoče besede in povedi (Grginič, 2008).  

 

T. Jamnik (1997, str. 12) navaja razloge, zakaj otroka vzgajati ob knjigi. Nekaj jih bom 

naštela:  

 

1) »Knjiga prispeva k temu, da otrok laže obvladuje vsakdanje probleme in situacije, hkrati pa 

je na različnih področjih bolj razgledan; to je dobra priprava za šolo in življenje.« 

2) »Ob knjigi otrok razvija in bogati govor, prek govora mišljenje in inteligenco. Pozneje bo 

zaradi tega imel manj težav z opismenjevanjem.«  

3) »Ob knjigi otrok razvija domišljijo, in ga spodbuja k različnim oblikam ustvarjalnosti.« 

 

Branje otroku omogoča bogatenje besednega zaklada in pridobivanje različnega znanja. To 

otroku pozneje olajša učenje branja in pisanja, saj se zaradi poznavanja in razumevanja več 

besed, otrok lažje nauči brati in pisati. Otrok okolje, v katerem živi, spoznava preko izkušenj, 

ki si jih pridobi v njem, preko udeležbe v tem okolju. Knjiga pa mu omogoči spoznavanje 

okolij, ki so daleč od njega, ki so drugačna in katerih ne more spoznavati preko izkušenj. 

Pridobljeno znanje iz knjig mu pomaga, da bolje razume svet, v katerem živi. Vsebina knjige 

ima lahko tudi določen namen. Preko knjige in njene vsebine, zgodbe lahko otroku približamo 

kulturne vrednote, moralne norme okolja, tabu teme (smrt, ločitev, nasilje), ki so težka tema 

za pogovarjanje z otrokom in razlaganje zakaj in kako (Knaflič, 2003).  

 

Otrok preko knjige spoznava različne kulture, drugačnost, knjiga pri otroku razvija 

medsebojno strpnost in spoštovanje razlik med ljudmi (Hrženjak, 2003, str. 75). Branje otroka 

popelje v domišljijski svet, daleč stran od trenutnega okolja, kjer si otrok razširja obzorja in 
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pridobiva nove izkušnje (Grginič, 2008). Zgodbe, ki jih otrok bere, mu pomagajo, da bolje 

razume sebe in družbo, v kateri živi. Otrok preko knjig najde svoje mesto v družbi in se uči 

razumeti druge. Tako zna vzpostaviti odnose do drugih, ki ugajajo tako njemu kot drugim. Pri 

vsem tem pa mu pomagajo pravljice, ki so brezčasne (Matko Lukan, 2009).  

 

»Z branjem knjig svojim otrokom starši postopoma uvajajo otroke v svet pismenosti, jim 

posredujejo najrazličnejše znanje o tem, kaj je pismenost v najširšem pomenu besede, kakšne 

so njene možnosti in vloga v sodobnem svetu« (Knaflič, 2001, str. 79). S tem znanjem je 

otrok bolje pripravljen na opismenjevanje, hitreje napreduje, to ga spodbuja k učenju in 

razvijanju novih spretnosti, s katerimi se otrok vsestransko razvija (Knaflič, 2001).  

 

 

S tem poglavjem zaključujem teoretični del. Sledi empirični del.   
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 II EMPIRIČNI DEL  

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Učenje branja je obsežno in zahtevno, otrok pa pri tem potrebuje pomoč staršev, učiteljev in 

vzgojiteljev. Zato ne glede na to, koliko časa otroci obiskujejo šolo, potrebujejo starše, da z 

njimi berejo, jih poslušajo, se skupaj pogovarjajo o prebranem, omogočijo otrokom izposojo 

in dostop do knjig in so jim preprosto zgled za branje. Brez staršev otrok ne bo razvil odnosa 

do branja in interesa zanj (Kropp, 2000).  

 

Starši s svojimi stališči, ravnanjem in odnosom do branja že zelo zgodaj vplivajo na otrokov 

odnos do knjig (Knaflič, 2003). 

 

V empiričnem delu diplomskega dela bom predstavila vlogo staršev pri branju v predšolskem 

in zgodnješolskem obdobju.  

2 CILJI RAZISKOVALNEGA DELA  

 

Na podlagi raziskovalnega problema in teoretičnega dela sem izoblikovala naslednje cilje:  

 

 Ugotoviti, koliko časa na teden se starši posvetijo skupnemu branju z otrokom. 

 Ugotoviti, ali se starši z otroki pogovarjajo o prebranem.  

 Ugotoviti, ali starši berejo skupaj z otrokom, ali otrok bere sam.  

 Ugotoviti, ali imajo doma otroci omogočen dostop do knjig.  

 Ugotoviti, ali otroci s starši obiskujejo knjižnico in si izposojajo knjige.  

 Ugotoviti, katero literaturo največkrat berejo.  

 Ugotoviti, ali starši berejo z otroki zaradi lastnega veselja, ali zaradi obveznosti do 

šole/vrtca.  

 

 



20 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Skladno s cilji sem izoblikovala naslednja raziskovalna vprašanja.   

 

RV1: Ali starši, ki imajo otroke v šoli, za razliko od tistih, ki imajo otroke v vrtcu, večkrat 

berejo šolske učbenike kot pravljice?  

 

RV2: Ali starši, ki imajo otroke v šoli, berejo z otroki bolj zaradi obveznosti do šole kot starši, 

ki imajo otroke v vrtcu?  

 

RV3: Ali starši, ki imajo otroke v vrtcu, večkrat na teden posvetijo čas skupnemu branju kot 

starši, ki imajo otroke v šoli? 

 

RV4: Ali so starši, ki imajo otroke v vrtcu, večkrat prisotni pri branju otrok kot starši, ki 

imajo otroke v šoli? 

 

RV5: Ali se starši, ki imajo otroke v vrtcu, večkrat pogovarjajo o prebrani literaturi z otrokom 

kot starši, ki imajo otroke v šoli?  

 

RV6: Ali starši, ki imajo otroke v vrtcu, z njimi večkrat obiščejo knjižnico kot starši, ki imajo 

otroke v šoli?  

 

RV7: Ali starši, ki v prostem času radi berejo zase, tudi več časa posvetijo skupnemu branju z 

otrokom? 

 

RV8: Ali večina anketiranih družin posveti čas skupnemu branju po 18. uri?  

 

RV9: Ali ima večina otrok doma omogočen dostop do knjig?  

4 METODOLOGIJA  

4.1 RAZISKOVALNA METODA  

 

Uporabila sem kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja.  
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4.2 VZOREC  

 

Moj vzorec je bil neslučajnostni, in sicer priložnostni.  

 

Anketne vprašalnike sem razdelila staršem, katerih otroci obiskujejo prvi razred Osnovne šole 

Primoža Trubarja v Velikih Laščah in staršem, katerih otroci obiskujejo vrtec (drugo starostno 

obdobje) Sončni žarek pri Osnovni šoli Primoža Trubarja v Velikih Laščah.  

V prva dva razreda osnovne šole sem razdelila 45 anketnih vprašalnikov za starše, od katerih 

sem dobila 44 vrnjenih veljavnih vprašalnikov. V vrtcu sem razdelila 47 anketnih 

vprašalnikov za starše, od katerih sem dobila vrnjenih 30 vprašalnikov, od tega 1 

neveljavnega.   

 

Moj končni vzorec predstavlja 73 veljavnih anketnih vprašalnikov. 

 

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV  

 

Podatke sem pridobila s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika za starše. Anketni 

vprašalnik je vseboval 16 vprašanj zaprtega tipa in 1 vprašanje odprtega tipa. Anketne 

vprašalnike sem razdelila vzgojiteljicam in učiteljicam, ki so jih predale staršem, ti pa so jih v 

roku enega tedna vrnili v škatlo za oddajo vprašalnikov.   

 

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

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

 

Pri statistični obdelavi podatkov, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom, sem si 

pomagala s programoma Microsoft Office Word in Microsoft Office Excel. Pridobljene 

podatke sem analizirala in prikazala z grafi.   
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

5.1 REZULTATI ANKETE IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Najprej me je zanimal spol anketirancev. V vrtcu je, od 29 anketiranih, na vprašalnike 

odgovorilo 26 mam, kar predstavlja 90 %, in 3 očetje, kar predstavlja 10 % vseh anketiranih.  

V šoli pa je na vprašalnike odgovorilo 38 mam, kar predstavlja 86 %, in 6 očetov, kar 

predstavlja 14 % vseh anketiranih.   

 

 
Graf 1: Spol staršev vrtcu. 

 

 

 
Graf 2: Spol staršev v šoli. 

10 % 

90 % 

Spol staršev otrok v vrtcu 

moški

ženski

14 % 

86 % 

Spol staršev otrok v šoli 

moški

ženski



23 

 

Zanimala me je tudi starost anketirancev. V vrtcu je bilo največ, kar 52 %, staršev, ki so 

odgovorili na vprašalnik, starih med 35 in 40 let. 45 % staršev je bilo starih med 27 in 34 let, 

samo 3 % staršev pa je bilo starih med 41 in 47 let.  

V šoli je bila polovica (50 %) staršev, ki so odgovorili na vprašalnik, starih med 35 in 40 let. 

30 % jih je bilo starih med 27 in 34 let, malo več kot v vrtcu, 20 %, pa jih je bilo starih od 41 

do 47 let.  

 

 

Graf 3: Starost staršev. 
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Nato me je zanimala izobrazba staršev. V vrtcu ima največ, kar 76 % anketiranih, dokončano 

višjo ali visoko šolo. 17 % anketiranih jih ima dokončano srednjo šolo ali manj, najmanj, 7 %, 

pa predstavljajo starši, ki imajo magisterij ali doktorat.  

V šoli največji odstotek anketiranih staršev, kar 52 %, predstavljajo starši, ki imajo 

dokončano srednjo šolo ali manj. 34 % anketiranih predstavljajo starši z dokončano višjo ali 

visoko šolo, 14 % anketiranih, še enkrat več kot v vrtcu, pa predstavljajo starši z magisterijem 

ali doktoratom.  

 

 

Graf 4: Izobrazba staršev. 

 

 

 

Iz odgovorov anketiranih staršev na anketne vprašalnike v vrtcu in šoli sem naredila 

primerjave med vlogo staršev pri branju v predšolskem in zgodnješolskem obdobju. Rezultate 

vam predstavljam v naslednjih grafih.  

 

Najprej me je zanimalo, ali starši, ki imajo otroke v šoli, za razliko od tistih, ki imajo otroke v 

vrtcu, z otroki večkrat berejo šolske učbenike kot pravljice.  

 

Za razliko od vrtca, kjer so vsi anketirani starši (100 %) odgovorili, da z otrokom berejo zgolj 

pravljice, je v šoli 21 % anketiranih staršev odgovorilo, da z otrokom berejo oboje, tako 

pravljice kot učbenike, 2 % anketiranih staršev je odgovorilo, da berejo samo učbenike, še 

vedno največ, 77 % anketiranih staršev, pa je odgovorilo, da z otrokom berejo pravljice. 
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T. Jamnik (2003, str. 41) poudarja pomen branja različnega gradiva. Poleg pravljic in slikanic 

naj starši otrokom berejo tudi revije, časopis, zgibanke in propagandno gradivo. To naj bi 

pripomoglo k razvijanju različnih bralnih navad pri otroku. Pravi, da je treba posegati po 

različnih vrstah literature, največkrat pa po tistih, ki jih želi brati otrok.  

 

 

Graf 5: Vrsta literature, ki jo starši berejo z otrokom v vrtcu. 

 

 
Graf 6: Vrsta literature, ki jo berejo starši z otroki v šoli. 
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Nato me je zanimalo, ali starši, ki imajo otroke v šoli, berejo bolj zaradi obveznosti do šole, 

kot tisti starši, ki imajo otroka v vrtcu.  

 

V vrtcu je večina anketiranih staršev (90 %) odgovorila, da z otrokom berejo, ker ob tem 

uživajo, torej zaradi lastnega veselja. Tudi v šoli večina (52 %) predstavlja isti odgovor.  

Vendar je v vrtcu samo 10 % anketiranih staršev odgovorilo, da z otrokom berejo zaradi 

obveznosti do vrtca, medtem ko je v šoli kar 48 % anketiranih staršev odgovorilo, da z 

otrokom berejo zaradi obveznosti do šole.   

 

 
Graf 7: Branje zaradi lastnega veselja in druženja ali zaradi obveznosti do šole. 
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Zanimalo me je tudi, ali starši, ki imajo otroke v vrtcu, večkrat na teden posvetijo čas 

skupnemu branju z otrokom kot starši, ki imajo otroke v šoli.  

 

V vrtcu 41 % anketiranih staršev bere z otrokom vsak dan, v šoli pa 25 % anketiranih staršev. 

Več kot trikrat na teden z otrokom v vrtcu bere 31 % anketiranih staršev, v šoli pa 41 % 

anketiranih staršev. Z otrokom dvakrat na teden bere 17 % anketiranih staršev v vrtcu in 23 % 

anketiranih staršev v šoli. Enkrat na teden bere z otrokom 3 % anketiranih staršev v vrtcu in 

11 % anketiranih staršev v šoli. Manj kot enkrat na teden bere z  otrokom v vrtcu 7 % 

anketiranih staršev in nihče izmed anketiranih staršev iz šole. 

 

 

 
Graf 8: Pogostost skupnega branja. 
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Zanimalo me je tudi, ali so starši, ki imajo otroke v vrtcu, večkrat prisotni pri branju kot starši, 

ki imajo otroke v šoli.  

 

Rezultati ankete so pokazali, da so starši, ki imajo otroke v šoli v večini (97 %) prisotni pri 

branju otrok. Le 3 % anketiranih staršev v vrtcu ni prisotnih pri branju otrok. Tudi v šoli 

močno prevladuje prisotnost staršev pri branju otrok, kar 86 % anketiranih staršev je prisotnih 

pri branju otrok in le 14 % anketiranih staršev ni prisotnih pri branju otrok.  

 

C. Robbins in L. C. Ehri (1994; v Bucik, 2003 a, str. 49) poudarjata pomen vsakodnevnega 

glasnega branja otrok in staršev, če želijo spodbujati otrokov jezikovni in bralni razvoj. 

 

 

Graf 9: Skupno branje v vrtcu.  
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Graf 10: Skupno branje v šoli.  

 

 

Pomembno se mi je zdelo tudi vprašanje, ali se starši z otrokom pogovarjajo o prebranem. 

Mnogi avtorji, med njimi tudi Knaflič (2003), poudarjajo pomen pogovora o prebranem za 

bogatenje besednega zaklada in poznejše lažje učenje branja in pisanja.  

 

Zanimalo me je, ali se starši, ki imajo otroke v vrtcu, z njimi večkrat pogovarjajo o prebranem 

kot starši, ki imajo otroke v šoli.  

 

Rezultati ankete kažejo, da se tako v šoli (91 %) kot v vrtcu (97 %) večina anketiranih staršev 

pogovarja z otrokom o prebrani literaturi. V vrtcu se samo 3 % anketiranih staršev ne 

pogovarjajo o prebranem, v šoli pa je odstotek malo večji in se kar 9 % anketiranih staršev ne 

pogovarja z otrokom o prebrani literaturi.   

 

Starši med branjem ali po branju na ta način preverijo, ali otrok razume besede in dogajanje v 

zgodbi in mu pojasnijo, če otrok česa ni razumel. S sprotno razlago neznanih besed otroku 

bogatimo besedni zaklad. To pa pozneje olajša otroku učenje branja in pisanja. Otroci si bodo 

zapomnili več o vsebini knjige, usvojili več novih besed, če se starši z njim o vsebini 

pogovorijo in mu razložijo neznane besede in zapleteno dogajanje (Knaflič, 2003).  
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Graf 11: Pogovor o prebrani literaturi v vrtcu.  

 

 
Graf 12: Pogovor o prebrani literaturi v šoli.  
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Pomembno vlogo pri razvijanju branja v predšolskem in zgodnješolskem obdobju ima tudi 

knjižnica. Zanimalo me je predvsem, ali otroci v vrtcu s starši večkrat obiščejo knjižnico kot 

otroci v šoli.  

 

9 % anketiranih staršev v šoli in 7 % anketiranih staršev v vrtcu z otroki obišče knjižnico 

enkrat na teden. Enkrat na štirinajst dni obišče knjižnico 38 % anketiranih staršev z otroki v 

vrtcu in 29 % anketiranih staršev z otroki v šoli. 46 % anketiranih staršev v šoli in 41 % 

anketiranih staršev v vrtcu z otroki obišče knjižnico enkrat na tri tedne ali več. Nikoli pa 

knjižnice s svojimi otroki ne obišče 16 % anketiranih staršev v šoli in 14 % anketiranih 

staršev v vrtcu.  

 

 

I. Mlakar (2003) pravi, da knjižnica s svojim pestrim izborom različne literature spodbuja 

bralne navade že od predšolskega obdobja najprej. Knjižnica je odprta in dostopna vsem, zato 

se v knjižnico lahko vpiše kdor koli, za vpis ni nobene omejitve.  

Večina staršev, tako v vrtcu kot šoli, je z otroki vpisana v splošno knjižnico in z otrokom to 

tudi obiskuje.   

 

 
Graf 13: Pogostost obiska knjižnice.   
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Zanimalo me je tudi, kakšne bralne navade imajo starši, ali berejo zase v prostem času in ali 

to vpliva na količino skupnega branja z otrokom.  

 

Rezultati so pokazali, da 31 % anketiranih staršev, ki berejo v prostem času, tudi vsak dan 

posvetijo čas skupnemu branju z otrokom. Kar 27 % anketiranih staršev, ki ne bere v prostem 

času, kljub temu vsak dan posveti nekaj časa skupnemu branju z otrokom. Več kot trikrat na 

teden bere z otrokom 40 % anketiranih staršev, ki berejo tudi v prostem času, in 28 % 

anketiranih staršev, ki ne berejo v prostem času. Dvakrat na teden bere z otrokom 22 % 

anketiranih staršev, ki berejo tudi v svojem prostem času, in 17 % anketiranih staršev, ki ne 

berejo v prostem času. Enkrat na teden bere z otrokom 5 % anketiranih staršev, ki berejo v 

svojem prostem času, in kar 17 % anketiranih staršev, ki ne berejo v svojem prostem času. 

Manj kot enkrat na teden bere samo 2 % anketiranih staršev, ki berejo tudi v prostem času 

zase, in kar 12 % anketiranih staršev, ki ne berejo v prostem času.  

 

Kropp (2000) pravi, da če berejo starši, je velika verjetnost, da bo bral tudi otrok.  

»Otroka ne bomo spremenili v bralca s prepričevanjem, da je branje pomembno. To mu 

moramo pokazati.« (Kropp, 2000, str. 14).  

Tudi če sami nismo bralci, lahko beremo skupaj z otrokom, imamo doma zbirko knjig, ki jih 

otrok rad bere, in otroka vpeljemo v svet knjig in branja (Kropp, 2000).  

 

 
Graf 14: Bralne navade staršev in količina skupnega branja z otrokom. 
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Zanimalo me je tudi, kateri del dneva starši posvetijo skupnemu branju z otrokom.  

 

Večina staršev, 88 % anketiranih, z otrokom bere po 18. uri. 11 % anketiranih staršev bere z 

otrokom popoldne po 12. uri, 1 % anketiranih staršev pa bere z otrokom zjutraj do 12. ure.  

 

T. Jamnik (2003, str. 40) pravi, da ima v otroštvu posebno vlogo večerno skupno branje. 

Starši otroka z branjem umirijo pred spanjem. S tem nastane nek vsakdanji ritual, obred pred 

spanjem, ki ga omenja tudi L. M. Morrow (2001 v Grginič, 2006). Ta pravi, da z 

vsakodnevnim branjem ob istem času (najprimerneje zvečer, pred spanjem), branje postane 

navada, ki dolgoročno vpliva na branje otrok.  

 

 

 
Graf 15: Del dneva, posvečen skupnemu branju.  
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Pomembno pri razvijanju branja je tudi, da imajo otroci doma omogočen dostop do knjig 

(Kropp, 2000).  

 

 

Rezultati so pokazali, da imajo pri večini anketiranih staršev (97 %) otroci doma omogočen 

dostop do knjig. Pri 3 % anketiranih staršev otroci doma nimajo omogočenega dostopa do 

knjig.  

 

Kropp (2000) pravi, da je pri razvijanju bralnih sposobnosti ključnega pomena, da imajo 

otroci doma omogočen dostop do raznovrstnih knjig, med katerimi lahko najdejo tiste, ki jih 

želijo prebirati.  

 

 

 
Graf 16: Omogočen dostop do knjig doma. 
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Zanimalo me je tudi, kaj starši menijo o skupnem branju z otrokom in ali to po njihovem 

mnenju pripomore k razvijanju branja.  

 

Graf 17: Mnenje anketiranih staršev o skupnem branju z otrokom.  

 

Največ anketiranih staršev (48 %) je zapisalo, da skupno branje z otrokom pripomore k 

boljšemu branju in pisanju otrok, bogatenju otrokovega besednega zaklada in razvijanju 

otrokove domišljije. 26 % anketiranih staršev je zapisalo, da skupno branje z otrokom pomaga 

pri razumevanju prebranega, razlagi neznanih besed in nerazumljivega dogajanja v zgodbi.  

23 % anketiranih staršev meni, da skupno branje z otrokom poveže družino in pri otroku 

razvija ljubezen do knjig. 3 % anketiranih staršev pa je izpostavilo, kako pomembno je, da 

otroci vidijo starše pri branju in so jim pri tem vzor.  
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5.2 PREVERJANJE RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

 

V nadaljevanju bom preverila raziskovalna vprašanja, ki sem jih postavila na začetku 

empiričnega dela. 

  

RV1: Ali starši, ki imajo otroke v šoli, za razliko od tistih, ki imajo otroke v vrtcu, večkrat 

berejo šolske učbenike kot pravljice?  

Rezultati raziskave so pokazali, da tako v vrtcu kot v šoli anketirani starši z otroki večkrat 

berejo pravljice kot šolske učbenike. Razlika med vrtcem in šolo je samo ta, da v vrtcu berejo 

zgolj pravljice (100 %), v šoli pa poleg pravljic (77 %) berejo tudi šolske učbenike (21 % 

anketiranih) ali samo učbenike (2 % anketiranih).  

 

RV2: Ali starši, ki imajo otroke v šoli, berejo z otroki bolj zaradi obveznosti do šole kot starši, 

ki imajo otroke v vrtcu? 

Rezultati raziskave so pokazali, da tako v šoli kot v vrtcu anketirani starši berejo z otroki bolj 

zaradi lastnega veselja in druženja ob skupnemu branju. Vendar pa je v vrtcu ta odstotek 

veliko večji (90 %) kot v šoli (52 %). V vrtcu je samo 10 % anketiranih staršev odgovorilo, da 

berejo zaradi obveznosti do vrtca, v šoli pa kar 48 % anketiranih. 

 

RV3: Ali starši, ki imajo otroke v vrtcu, večkrat na teden posvetijo čas skupnemu branju kot 

starši, ki imajo otroke v šoli? 

Rezultati raziskave so pokazali, da kar 41 % anketiranih staršev, ki imajo otroke v vrtcu z 

njimi bere vsak dan, v šoli pa le 25 % anketiranih staršev z otroki bere vsak dan. Vendar pa 

kar 41 % anketiranih staršev, ki imajo otroke v šoli, z njimi bere trikrat na teden, za razliko od 

anketiranih staršev, ki imajo otroke v vrtcu, od katerih jih trikrat na teden bere le 31 %. Z 

otrokom dvakrat na teden bere 17 % anketiranih staršev v vrtcu in 23 % anketiranih staršev v 

šoli. Enkrat na teden bere z otrokom 3 % anketiranih staršev v vrtcu in 11 % anketiranih 

staršev v šoli. Manj kot enkrat na teden z otrokom bere 7 % anketiranih staršev v vrtcu in 

nihče izmed staršev iz šole.  

 

RV4: Ali so starši, ki imajo otroke v vrtcu, večkrat prisotni pri branju otrok kot starši, ki 

imajo otroke v šoli? 

Rezultati raziskave so pokazali, da je kar 97 % anketiranih staršev, ki imajo otroke v vrtcu, 

prisotnih pri branju, za razliko od šole, kjer je pri branju prisotnih 86 % anketiranih staršev. V 



37 

 

obeh primerih so v večini anketirani starši prisotni pri branju, vendar je v vrtcu ta procent 

večji kot v šoli. 14 % anketiranih staršev v šoli in 3 % anketiranih staršev v vrtcu ni prisotnih 

pri branju otrok.  

 

RV5: Ali se starši, ki imajo otroke v vrtcu, večkrat pogovarjajo o prebrani literaturi z otrokom 

kot starši, ki imajo otroke v šoli? 

Rezultati so pokazali, da se v vrtcu z otrokom o prebrani literaturi pogovarja kar 97 % 

anketiranih staršev, v šoli pa 91 % anketiranih staršev. Razlike so zelo majhne, v obeh 

primerih se v večini pogovarjajo z otroki o prebranem, vendar se z otrokom v vrtcu o 

prebranem pogovarja več anketiranih staršev kot v šoli. V vrtcu se samo 3 % anketiranih 

staršev ne pogovarja o prebranem, v šoli pa 9 %.  

 

RV6:  Ali starši, ki imajo otroke v vrtcu z njimi večkrat obiščejo knjižnico kot starši, ki imajo 

otroke v šoli?  

Rezultati raziskave so pokazali, da 9 % anketiranih staršev v šoli in 7 % anketiranih staršev v 

vrtcu z otroki obišče knjižnico enkrat na teden. Enkrat na štirinajst dni obišče knjižnico 38 % 

anketiranih staršev z otroki v vrtcu in 29 % anketiranih staršev z otroki v šoli. 46 % 

anketiranih staršev v šoli in 41 % anketiranih staršev v vrtcu z otroki obišče knjižnico enkrat 

na tri tedne ali več. Nikoli pa knjižnice s svojimi otroki ne obišče 16 % anketiranih staršev v 

šoli in 14 % anketiranih staršev v vrtcu.  

 

RV7: Ali starši, ki v prostem času radi berejo zase, tudi več časa posvetijo skupnemu branju z 

otrokom? 

Rezultati so pokazali, da tisti starši, ki berejo v svojem prostem času, večkrat berejo tudi z 

otrokom. Kar 31 % anketiranih staršev, ki berejo v svojem prostem času, tudi vsak dan 

posveti čas skupnemu branju z otrokom. Več kot trikrat na teden bere z otrokom 40 % 

anketiranih staršev, ki berejo tudi v prostem času. Dvakrat na teden bere z otrokom 22 % 

anketiranih staršev, enkrat na teden z otrokom bere 5 % anketiranih staršev in le 2 % 

anketiranih staršev, ki bere v svojem prostem času, bere z otrokom manj kot enkrat na teden.  

Rezultati ankete so pokazali, da 27 % anketiranih staršev, ki v svojem prostem času ne berejo, 

z otrokom bere vsak dan. Več kot trikrat na teden bere z otrokom 28 % anketiranih staršev, ki 

v svojem prostem času ne berejo. Dvakrat na teden bere z otrokom 17 % anketiranih staršev, 

enkrat na teden bere z otrokom prav tako 17 % anketiranih staršev in manj kot enkrat na teden 

bere z otrokom 12 % anketiranih staršev, ki v svojem prostem času ne berejo.  
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RV8: Ali večina anketiranih družin posveti čas skupnemu branju po 18. uri?  

Rezultati ankete so pokazali, da večina anketiranih staršev (88 %) z otrokom bere po 18. uri. 

11 % anketiranih staršev bere z otrokom popoldne po 12. uri, le 1 % anketiranih staršev pa z 

otrokom bere zjutraj do 12. ure.  

 

RV9: Ali ima večina otrok doma omogočen dostop do knjig? 

Rezultati so pokazali, da imajo pri večini anketiranih staršev (97 %) otroci doma omogočen 

dostop do knjig. Pri 3 % anketiranih staršev otroci doma nimajo omogočenega dostopa do 

knjig.  
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6 SKLEP  

 

Skupno branje je v predšolski in zgodnješolski dobi pomembno in vloga staršev je pri tem 

ključna. V empiričnem delu sem ugotovila, da se tako v vrtcu kot v šoli večina anketiranih 

staršev zaveda svoje vloge pri branju otrok in da se tako v vrtcu kot šoli anketirani starši 

trudijo biti čim bolj udeleženi v procesu učenja branja svojih otrok.  

 

Dobljeni rezultati v raziskavi v primerjavi med šolo in vrtcem se bistveno ne razlikujejo.  

 

Iz raziskave lahko sklepam, da je večina anketiranih staršev seznanjena o pomembnosti 

pogostega skupnega branja z otrokom, saj kar 72 % anketiranih staršev, ki ima otroke v vrtcu, 

in 61 % anketiranih staršev, ki ima otroke v šoli, z njimi bere vsak dan ali pa vsaj trikrat na 

teden.  

 

Prav tako lahko iz raziskave sklepam, da so v večini anketirani starši seznanjeni s 

pomembnostjo pogovora o prebranem in da s pogovorom pripomorejo k razvijanju besednega 

zaklada, boljšemu izražanju, lažjemu učenju branja in pisanja in razvijanju domišljije otrok, 

saj se kar 97 % anketiranih staršev v vrtcu in 91 % anketiranih staršev v šoli s svojimi otroki 

pogovarja o prebrani literaturi.  

 

Iz pridobljenih rezultatov sklepam, da se anketirani starši zavedajo svoje vloge pri razvijanju 

branja otrok in svoje udeležbe pri branju in učenju branja, saj je kar 97 % anketiranih staršev 

v vrtcu in 86 % anketiranih staršev v šoli vedno prisotnih pri branju otrok.   

 

Anketirani starši se zavedajo, da so otrokom vzor in da govorjenje, da je branje pomembno, 

za otroka ni dovolj. Otroci se zgledujejo po starših in za branje jih motivira tudi to, da njihovi 

starši berejo.  

S skupnim branjem starši razvijajo otrokom veselje in ljubezen do knjig, hkrati pa skupno 

branje poveže družino in poglobi njihov odnos.  

 

Zavedam se, da je ključnega pomena pri učenju branja otrok tudi sodelovanje med 

vzgojiteljico in starši. In sama bom storila vse, kar je v moji moči, da pomagam staršem in 

sem tudi sama del procesa učenja branja in razvijanja veselja otrok do branja in knjig.  
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6.1 Predlogi za izboljšavo ozaveščenosti o pomembnosti vloge staršev pri 

razvijanju branja in bralnih navad otrok:  

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov sklepam, da bi bilo starše potrebno še bolj seznanjati s 

pomembnostjo družinskega branja, družinske pismenosti in vsakodnevnega branja z otroki.  

 

Pri spodbujanju družinskega branja niso pomembni samo učitelji, vzgojitelji in knjižničarji, 

tukaj so tudi pediatri, zdravniki, psihiatri, otroški dispanzerji, ki lahko vplivajo na spodbujanje 

družinskega branja (Jamnik, 2009). 

 

Predlogi za izboljšavo:  

 

 Na podlagi zgoraj navedenega citata po Jamnik (2009) predlagam, da bi se moralo o 

pomembnosti družinskega vsakodnevnega branja bolj ozaveščati delavce in starše 

zunaj ustanov, kot sta šola in vrtec. Ozaveščanje drugih delavcev, ki so v stiku s starši 

izven šole in vrtca, bi lahko pripomoglo k večjemu družinskemu branju (zgibanke v 

čakalnici pri zdravniku, pogovor z zdravnikom, itn.).  

 

 Sodelovanje med starši in šolo bi moralo postati bolj aktivno na tem področju; uvedba 

knjižnih uric v vrtcu/šoli, kamor povabimo starše in otroke.  

 

 Uvedba knjižnega kotička v vrtcu/šoli, kjer si starši lahko izposodijo knjige, če nimajo 

dostopa do knjižnice. Knjižni kotiček bi vseboval različne vrste gradiva (knjige, 

pravljice, poezijo, časopis, knjige za starše itn.).  

 

 Vodenje osebnih map napredovanja otroka pri razvijanju branja doma ali v vrtcu/šoli 

(po dogovoru s starši).  

 

 Udeležba staršev na seminarjih ali uricah, kjer bi jih ozavestili o pomembnosti njihove 

vloge pri razvijanju branja in bralnih navad svojih otrok.  
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6.2 Smernice za nadaljnje raziskovanje obravnavanega področja:  

 

 Predlagam, da bi se raziskava izvedla v prvem starostnem obdobju.  

 

 Predlagam, da bi se raziskava izvedla v vrtcu in šoli, kjer bi primerjali vlogo vrtca in 

vlogo šole.  

 

 Možna je raziskava in primerjava med vrtcem in šolo na vasi in vrtcem in šolo v 

mestu.  

 

 Poleg anketnih vprašalnikov za starše bi lahko preverjali dosedanji razvoj branja pri 

otrocih z raznimi dejavnostmi (glasno branje, pripovedovanje ob slikanici, itn.).   
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8 PRILOGA  
 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE  

 
 

Spoštovani, 

 

sem Maša Samsa, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru 

diplomskega dela Vloga staršev pri branju v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju 

izvajam raziskavo na to temo.  

Prosim Vas za sodelovanje v anketnem vprašalniku. Vprašalnik je anonimen, zato Vas 

prosim, da odgovarjate čim bolj iskreno. Zagotavljam Vam, da bodo vsi pridobljeni podatki 

uporabljeni zgolj v  študijske namene.  

Prosim, da izpolnjene anketne vprašalnike vrnete najkasneje do 29. 5. 2015.  

 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem!  

 

Maša Samsa  

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

 

1. Vaš spol: 

a) moški. 

b) ženski.  

 

2. Spol Vašega otroka: 

a) moški. 

b) ženski. 

 

3. Vaša starost: ____ 

 

4. Vaš otrok obiskuje: 

a) vrtec. 

b) prvi razred. 

 

5. Vaša stopnja izobrazbe: 

a) Dokončana osnovna šola ali manj. 

b) Dokončana srednja šola. 

c) Dokončana višja šola. 

č) Dokončana visoka šola.  

d) Magisterij ali Doktorat. 
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6. Kolikokrat na teden posvetite čas skupnemu branju z otrokom?  

a) Manj kot enkrat na teden.  

b) Enkrat na teden. 

c) Dvakrat na teden. 

č) Več kot trikrat na teden.  

d) Vsak dan. 

 

7. Kateri del dneva posvetite branju?  

a) Beremo zjutraj do 12. ure. 

b) Beremo popoldne po 12. uri. 

c) Beremo zvečer po 18. uri. 

  

8. Ali imajo otroci doma omogočen dostop do knjig?  

a) DA, doma imamo svojo zbirko različnih knjig tako za otroke kot za odrasle. 

b) NE, knjig ne hranimo doma. 

 

9. Ali z otrokom obiščete knjižnico?  

a) DA. 

b) NE.  

 

9. a Če ste odgovorili z DA, ali si otroci iz knjižnice izposodijo knjige, ki jih želijo 

prebrati?  

a) DA. 

b) NE. 

 

9. b Če ste odgovorili z DA, kolikokrat obiščete knjižnico?  

a) Več kot enkrat na teden.   

b) Enkrat na teden. 

c) Enkrat na štirinajst dni. 

d) Enkrat na tri tedne ali več.  

 

10. Ali berete skupaj z otrokom, ali otrok večkrat bere sam?  

a) Otrok bere sam. 

b) Vedno sem prisoten, ko otrok bere, oziroma berem jaz. 

 

11. Ko z otrokom preberete neko literaturo, ali se o prebranem z njim tudi  

pogovarjate?  

a) DA. 

b) NE.  

 

12. Ali Vi v prostem času berete? 

a) DA. 

b) NE. 
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13. Ali skupaj z otrokom berete zaradi lastnega veselja in druženja, ali zaradi obveznosti 

do vrtca/šole?  

a) Ob branju z otrokom uživam.  

b) Ob branju z otrokom uživam, vendar to počnem zaradi obveznosti do vrtca/šole.  

 

14. Katero literaturo berete skupaj z otrokom?  

a) Otroške pravljice.  

b) Šolske učbenike. 

c) Oboje.  

 

15. Opišite, kaj si mislite o skupnem branju z otrokom in ali to po Vašem mnenju 

pripomore k otrokovemu boljšemu branju in razumevanju prebranega?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


