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II 

 

POVZETEK 

V diplomskem delu sem raziskala, kako pogosto starši berejo svojemu otroku in ali na to 

vpliva njihova izobrazba, zanimalo me je tudi, koliko pozornosti starši namenijo bralnemu 

razvoju otroka ter kakšno mnenje imajo o branju v predšolskem obdobju. V teoretičnem 

delu sem pismenost najprej opredelila historično, nato sem naštela in predstavila vrste 

pismenosti, še posebej družinsko pismenost. Pismenost je umeščena tudi v jezikovno 

področje Kurikuluma za vrtce (1999). O tem pišem v zadnjem poglavju teoretičnega dela.   

 

V empiričnem delu je predstavljena raziskava, v kateri sem skušala ugotoviti, ali in kako 

starši otrok (vključenih v vrtec) sodelujejo v procesu razvijanja otrokove pismenosti. 

Uporabila sem deskriptivno metodo, raziskovalni vzorec pa je namenski. Raziskovalno 

orodje, ki sem ga uporabila, je bila anketa. Podatke, do katerih sem prišla s pomočjo 

anketnega vprašalnika, sem analizirala in grafično predstavila.  

 

Starši se zavedajo, da z branjem v predšolskem obdobju pozitivno vplivajo na bralni razvoj 

otroka. Ugotovila sem, da starši otroku berejo vsak dan oziroma vsaj trikrat na teden. Pri 

tem njihova izobrazba ne igra pomembne vloge, saj starši z nižjo izobrazbo berejo otroku 

prav tako pogosto kot tisti z višjo. To pomeni, da se starši ne glede na izobrazbo zavedajo 

pomena branja otroku v predšolskem obdobju. Še vedno največkrat berejo mame, in sicer 

tiste, ki so stare med 31 in 35 let. 

 

Mnoge knjižnice ponujajo razne programe in bralne urice, v sklopu katerih otrokom berejo 

različne knjige, jim igrajo lutkovne predstave – omenjene aktivnosti pa otroci lahko 

obiskujejo skupaj s starši. Na ta način spodbujajo branje v družinskem krogu, glasno branje 

otrokom ter gradijo pozitiven odnos do branja in knjig.  

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: otrokova pismenost, branje, predšolsko obdobje, vloga staršev 
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ABSTRACT 

My BA thesis explores how often parents read to their children and if parent's education 

affects the reading pattern. It also deals with questions such as: how much attention parents 

devote to their child’s reading development and what do they think about reading in the 

pre-school period.  In the theoretical part of my thesis I discuss the history of literacy, then 

I enumerated and explained different types of literacy, with emphasise on the family 

literacy. I concluded my theoretical part by explaining the role of literacy in Curriculum 

for kindergartens (1999). 

In the empirical part, I focused on my research, whose goal was to find out whether and in 

what ways do the parents of the children from the kindergartens participate in the process 

of developing child’s literacy. I used the descriptive method and the research pattern was 

done systematically. As a research tool, I used a questionnaire. I analysed and graphically 

portrayed the information I received through the questionnaire. 

Parents are aware that reading to the pre-school children has a positive impact on the child 

development. I realized that parents read to their children every day or at least three times a 

week. Parent’s education does not play an important role; parents with lower education 

read to their children as often as parents with higher education do. This means that 

regardless of their education, all parents are aware of the importance of reading. Moms, 

between the ages of 31 and 35 years, are the ones who spend the most time reading to their 

children. 

Many libraries have various programs and reading hours where children can read a variety 

of books, perform in puppet plays, which they can attend with their parents. In this way, 

we encourage reading in the family and consequently reading aloud to children, and a 

positive attitude towards reading and books. 

 

 

 

 

KEYWORDS: child's literacy, reading, pre-school period, parent's role 
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1 UVOD 

Otrok se v današnjem času že zelo zgodaj sreča s pisnim jezikom, najprej se z njim spozna 

v družini, soseščini in tudi v vrtcu. Znaki, simboli in napisi se pojavljajo na oblačilih in 

obutvi, v izložbah, na embalaži živil ter na naslovnicah knjig – vse to otroka obkroža in s 

tem »pridobiva znanje o pomenu in oblikah tiska. Ob pisnih dejavnostih staršev se mu 

poraja želja, da se tudi sam preizkusi v pismenosti – pisanje in branje si prizadeva 

osmisliti; v družbi vrstnikov v vrtcu demonstrira, kar že ve o pismenosti, in hkrati to znanje 

o pisnem jeziku nadgrajuje. Pridobivanje zgodnje pismenosti se močno prepleta z 

otrokovim življenjem v družini, kar narekuje kontinuiteto tesnejšega sodelovanja družine 

in vrtca.« (Grginič, 2008, str. 10). 

 

Za diplomsko delo z naslovom VLOGA STARŠEV V PROCESU RAZVIJANJA 

OTROKOVE PISMENOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU sem se odločila, ker sem 

hotela raziskati, kako pogosto starši berejo svojemu otroku in ali na to vpliva njihova 

izobrazba, zanimalo me je tudi to, koliko pozornosti starši namenijo bralnemu razvoju 

otroka ter kakšno mnenje imajo o branju v predšolskem obdobju. 
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TEORETIČNI DEL 

2 PISMENOST 

Pismenost je težko opredeliti, skoraj nemogoče jo je opredeliti z eno samo definicijo. 

Definicije se med seboj razlikujejo v določenih vidikih (Pečjak, 2010, str. 11−13):  

− Pismenost nekatere definicije pojmujejo kot kontinuum, njeni skrajni točki sta 

nepismenost in pismenost z vsemi vmesnimi stopnjami bolj ali manj razvite 

pismenosti. 

 

− Nekatere pa govorijo o delitvi pismenosti na individualno in socialno/družbeno 

pismenost (gre za pismenost posameznika v razmerju s pismenostjo določene 

socialne skupine/družbe). 

 

− Spet druge definicije poudarjajo zgodovinsko-geografski vidik pismenosti. Včasih 

je zadostovalo, da se je posameznik znal podpisati, danes pa mora pismen človek 

obvladati še vse kaj drugega. Prav tako biti pismen v nekem afriškem plemenu 

pomeni nekaj drugega kot biti pismen v razviti evropski družbi. 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika pojem pismenost razlaga kot znanje branja in pisanja. 

Pismen je torej tisti, ki zna brati in pisati (SSKJ, 2000, str. 844). Pojem izvira iz latinske 

besede litteratus, ki označuje "človeka, ki se uči". »V srednjem veku je bil pismen tisti, ki 

je znal brati latinsko.« (Pečjak, 2010, str. 11). V reformaciji je beseda dobila nov pomen – 

pomenila je zmožnost branja in pisanja v maternem jeziku (prav tam, str. 11).  

 

Unesco je leta 1951 pismenost opredelil kot »sposobnost osebe, ki lahko z razumevanjem 

prebere in napiše kratko, preprosto besedilo o vsakdanjem življenju.« (The Literacy 

Dictionary, 1995, str. 140). Leta 1956 pa je definicijo dopolnil: »Oseba je funkcionalno 

pismena takrat, kadar obvladuje znanje in spretnosti branja in pisanja, ki ji omogočajo 

učinkovito funkcioniranje v vseh okoliščinah, v katerih se zahteva obvladanje pismenosti.« 

(Baker in Street, 1996, v Možina idr., 2000). 
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V mednarodni raziskavi IALS (International Adults Liteary Survey, 2000, v Pečjak, 2010, 

str. 13–14) je pismenost opredeljena kot »sposobnost (in spretnost) razumevanja in 

uporabe tiskanih (pisnih) informacij v vsakdanjih dejavnostih v domačem okolju, na 

delovnem mestu in v družbi za doseganje ciljev in razvoj znanja in sposobnosti.« 

 

Slovenska Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2007) pravi, da je pismenost »trajno 

razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme 

simbolov (jezik, op. avtorice) za tvorjenje, razumevanje in uporabo besedil za potrebe 

življenja 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 in kritično sodelovanje v poklicnem in družbenem življenju.« (Nacionalna 

strategija za razvoj pismenosti, 2007, v Pečjak, 2010, str. 14).  

 

Pismenost lahko opredelimo tudi glede na njene strukturne elemente: 

1. Opredelitve, ki bi jih lahko uvrstili v prvo skupino, so tiste, ki pri pismenosti 

poudarjajo spretnost branja. Opredelitev bralne pismenosti, ki jo navajajo 

strokovnjaki v mednarodni raziskavi IEA iz leta 1991, pravi, da je »bralna pismenost 

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). Leta 2006 so avtorji raziskave PISA zapisali, da je bralna pismenost 

»razumevanje, uporaba in razmišljanje o pisnem besedilu, da dosežemo postavljeni cilj, 

razvoj posameznikovega znanja in aktivno sodelovanje v družbi.« (PISA, 2007, v 

Pečjak, 2010).  

 

2. V drugo skupino lahko sodijo opredelitve, ki opredeljujejo pismenost kot osnovno ali 

primarno spretnost branja in pisanja, ki omogoča primerjavo v času in prostoru. 

(Graff, 1987; v Pečjak, 2010). Lankshear (1987; Harris in Hodge, 1995, v Pečjak, 

2010) pravi, »da gre pri pismenosti za branje in pisanje, ki ga usmerjajo vprašanja kaj, 

kako, kdaj in zakaj brati in pisati.« Opredelitev Graya (1956) prav tam pravi, »da je 

pismena oseba tista z znanjem in spretnostmi branja in pisanja, ki ji omogočajo 

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

pripada.« Goodova opredelitev (1999) pismenosti prav tako pravi, »da je to sposobnost 

branja in pisanja.« 
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3. V tretji skupini se nahajajo tiste opredelitve, ki razširjajo spretnosti pismenosti in poleg 

branja in pisanja vključujejo še računanje. Takšna je opredelitev UNESCA (1978), 

ki je izpeljana iz Grayeve opredelitve in navaja, »da je oseba pismena, kadar sodeluje v 

vseh življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakodnevno 

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

(dodaja ta definicija) za osebni razvoj in razvoj družbene skupnosti.« (Pečjak, 2010, str. 

13). 

 

V nadaljevanju bom govorila o vrstah pismenosti. 
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3 VRSTE PISMENOSTI 

V članku Učenje in poučevanje različnih vrst pismenosti M. Cotič in V. Medved Udovič 

(2011) navajata več vrst pismenosti: 

− bralno pismenost, 

− matematično pismenost, 

− glasbeno pismenost, 

− naravoslovno pismenost, 

− informacijsko/digitalno pismenost, 

− okoljsko pismenost. 

 

Magajna (2000) govori še o razmišljujoči pismenosti, pri kateri branje in pisanje sodelujeta 

kot orodji za komunikacijo, razmišljanje, ustvarjanje ter reševanje problemov (Pečjak, 

2010, str. 12).  

 

Vrste pismenosti se lahko razdelijo tudi glede na razna merila (Skubic, 2010, str. 94): 

1. Prvo merilo je življenjsko obdobje nosilcev pismenosti (Bešter Turk, 2003); ločimo 

pojavljajočo se (predšolsko) pismenost, začetno pismenost, pismenost šolajoče se 

mladine in pismenost odraslih. 

 

2. Drugo merilo upošteva potrebe okolja, v katerem delujejo nosilci pismenosti; tako 

ločimo pismenost na delovnem mestu (The Literacy Dictionary, 1995), pismenost v 

širši skupnosti (prav tam) in družinsko pismenost (Knaflič, 2002, str. 38). 

            

3. Tretje merilo je raven usposobljenosti odraslega nosilca pismenosti. Ločimo 

preživetveno in visoko/višjo pismenost. 

 

4. Če ločujemo sposobnost branja besedil od sposobnosti pisanja, potem govorimo o 

bralni pismenosti. 

 

5. Zadnje merilo upošteva vrsto besedila, ki jo je nosilec pismenosti sposoben brati, 

tako ločimo besedilno pismenost ter dokumentacijsko pismenost. 
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3.1 VIDIKI PISMENOSTI 

Na pismenost lahko gledamo iz različnih perspektiv. Poznavanje jezikovnih, 

kognitivnih, sociokulturnih, razvojnih in izobraževalnih vidikov je zelo pomembno za 

razvoj pismenosti. Pojav pismenosti obravnavajo različne stroke (lingvistične, 

psihološke, sociološke, pedagoške). Kognitivni, jezikovni, sociokulturni, razvojni in 

izobraževalni vidiki so najpogosteje preučevani vidiki pismenosti, ki jih navajajo 

Kucer, Silva in Delagado-Larocco (1995) (Pečjak, 2010, str. 16). 

 

 

3.1.1 KOGNITIVNI VIDIK 

Znanstveniki pojmujejo spretnosti pismenosti kot sistem spretnosti, ki ni odvisen od 

socialnega konteksta, temveč od kognitivnega aparata posameznika. To pomeni, da je 

odvisen od miselnih procesov, strategij in postopkov, ki omogočajo posamezniku, da 

predeluje besedila, ki jih bere, in sam tvori besedila (prav tam, str. 16). 

 

3.1.2 JEZIKOVNI VIDIK 

Sistem simbolov, ki omogočajo komunikacijo, je jezik. Poznamo različne in med seboj 

povezane sisteme pisnega in govorjenega jezika, ki jih lahko razvrstimo od splošnih do 

specifičnih. Jezik lahko  izrazimo tako v govorni kot pisni obliki, vendar pisni jezik ni 

samo zapis govorjenega jezika (prav tam, str. 17). 

 

3.1.3 SOCIOKULTURNI VIDIK 

Pojavil se je v zgodnjih 90. letih, na temeljih teorij porajajoče se pismenosti in teoriji P. 

Bordieua (1977; Barratt-Pugh, 2000, v Grginič, 2006). Ta je definiral pismenost »kot 

obliko kulturnega kapitala, ki ga je lahko preoblikovati v družbeni status in 

premoženje.« (prav tam, str. 10). 

 

Ti teoretiki poudarjajo pomen določenih situacij pri urjenju spretnosti pismenosti 

(Street, 1991, v Pečjak, 2010). Pismenost razlagajo v odnosu do pogovora. Pogovor naj 

bi bil po njihovem mnenju socialno prepoznan način za uporabo jezika in tudi način 
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razmišljanja, prepričanj, občutenj, vrednotenj, aktivnosti med ljudmi ter ljudmi in 

stvarmi. Posameznik se tako lahko prepozna kot član socialne skupine, v kateri igra 

določeno vlogo. 

 

3.1.4 RAZVOJNI VIDIK 

Se je oblikoval med prvimi in daje poudarek otroškemu dozorevanju. »V začetku 20. 

stoletja so bili prepričani, da se otrok lahko opismeni šele, ko doseže določeno starost.« 

(Grginič, 2006, str. 8). V šolah so s pomočjo preizkusov ugotavljali otrokovo 

pripravljenost na pouk.  Pri tem vpliva staršev na začetno opismenjevanje in tudi 

otrokovega predznanja niso upoštevali. Kritika pogleda se je pojavila šele, ko so 

spoznali, da otroci sicer morajo biti dovolj fizično razviti za začetek pouka, a da na 

otrokovo pripravljenost na pouk močno vplivajo zlasti predbralne izkušnje (prav tam, 

str. 8). 

 

Vidik prikazuje določene razvojne trende v razvoju posameznih dimenzij pismenosti – 

pojasnjuje, kako pri otroku poteka razvoj bralnih in pisalnih sposobnosti (Pečjak, 2010, 

str. 17). 

 

3.1.5 IZOBRAŽEVALNI VIDIK 

Pri načrtovanju kurikula je potrebno upoštevati vse zgoraj omenjene vidike, če želimo, 

da bo pouk pismenosti učinkovit. »Vzgojiti pismenega človeka pomeni po mnenju 

mnogih avtorjev hkratno delovati na razvoj jezikovnih, kognitivnih, sociokulturnih  in 

razvojnih dimenzij pisnega jezika pri vseh predmetih.« (Pečjak, 2010, str. 17). 

 

V nadaljevanju bom podrobneje razložila predšolsko oz. porajajočo se pismenost, bralno 

pismenost in še posebej družinsko pismenost. 

 

 

 

 



8 

 

3.2 PORAJAJOČA SE PISMENOST 

Poimenovanja zgodnje pismenosti so v strokovni literaturi različna (npr. porajajoča se 

pismenost, celostni jezik ipd.), a označujejo zelo podobne dejavnosti in koncepte. V knjigi 

Emergent Literacy: Writing and Reading sta Teale in Sulzby (1986) bolj formalno in 

splošno opredelila porajajočo se pismenost kot »spretnosti, znanje ter vedenja, ki razvojno 

gledano predhodijo formalnemu branju in pisanju.« (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 

112). 

 

Porajajoča se pismenost se uporablja namesto izraza pripravljenost za branje in pisanje. 

Izraz poudarja, da je opismenjevanje postopen in dolgotrajen proces, ki zajema večji del 

predšolskega obdobja. Torej med  tem, ko otrok čečka in se pretvarja, da bere, ter 

poznejšim učenjem branja in pisanja v šoli (Pečjak v Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 

119). 

 

»Pri porajajoči se pismenosti in z njo povezanim spoznavnim razvojem ima kot otrokova 

osrednja dejavnost v predšolskem obdobju pomembno vlogo igra. Skozi simbolno igro 

otroci razvijajo vedenje o pismenosti, odkrivajo njen pomen, njeno rabo pa povezujejo z 

vsakodnevnimi dogodki v realnih okoliščinah.« (Grginič, 2005, str. 11). 

 

 

3.2.1 ELEMENTI PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

Elemente porajajoče se pismenosti lahko razdelimo v dve skupini. V prvi so tisti, ki 

izhajajo primarno iz otroka, v drugi skupini pa tisti, pri katerih ima pomembno vlogo 

okolje. V prvo skupino tako uvrstimo sposobnosti otroka, ki se kažejo na naslednjih 

področjih (Pečjak v Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 119): 

1. »Otrok si zapomni imena črk oz. je sposoben povezovati črke s pripadajočimi 

glasovi (npr. če mu odrasli pokaže črko T ali A, jo pravilno poimenuje). 

 

2. Igra z zlogi in glasovi (besedo je sposoben razstaviti na posamezne zloge – npr. 

besedo mama na ma-ma; zna poiskati začetni glas v besedi – npr. v besedi avto je 

prvi glas a; besedi poišče drugo besedo, ki se z njo rima – npr. besedi kos poišče 

rimajočo se besedo nos, bos …). 



9 

 

3. Ima tako razvito skladnjo, da v govoru zazna in popravlja slovnične napake (če mu 

odrasli pove slovnično nepravilno poved – Miha se žogati. – in ga povpraša, kako 

bi se poved glasila pravilno, otrok pove slovnično pravilno poved: Miha se žoga.). 

 

4. Pojavljajo se začetki pisanja, pri katerem otrok piše tako, kot sliši (t. i. fonetično 

pisanje). 

 

5. Otrok je sposoben hitro poimenovati določen niz črk, številk ali barv. 

 

6. Zanima se za branje, kar kaže z željo, da mu odrasli berejo.« 

 

Druga skupina predstavlja sposobnosti in spretnosti otroka, na katere ima vpliv okolje 

otroka (še posebej družinsko). Jezikovne sposobnosti otroka, ki se kažejo kot otrokovo 

razumevanje pomena besed in znanje o tem, kako iz besed tvorimo slovnično pravilne 

povedi, so najpomembnejše med sposobnostmi. Pri tem je pomembno, da starši otroku 

pripovedujejo, berejo različne zgodbe in da ima otrok možnost prihajati v stik z različnim 

tiskanim gradivom (knjigami, časopisi, revijami) (Pečjak v Grosman in Blatnik Mohar, 

2003, str. 119–120). 

 

B. Jurišić je pri slovenskih predšolskih otrocih ugotavljala, kateri so pomembni elementi 

porajajoče se pismenosti za poznejše uspešno učenje branja in pisanja. Ti elementi so: 

1. zaznavanje in prepoznavanje tiska iz okolja, 

2. spoznavanje s črkami, 

3. razgovorno branje, 

4. razumevanje vloge tiska,  

5. razumevanje navodil, 

6. glasovno zavedanje, 

7. računalniško opismenjevanje (Pečjak v Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 120).   

 

Nekateri elementi sledijo razvojnim zakonitostim (določenemu vrstnemu redu) in so 

pomembnejši na začetni ravni pismenosti ter jih velja prej razvijati. Za nekatere pa velja, 

da jim je potrebno posvetiti pozornost v celotnem predšolskem obdobju in jih glede na 

zmožnosti otroka razvijati skozi celotno predšolsko obdobje (prav tam, str. 120). 
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3.2.2 NAČELA PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

Za predšolske in šolske programe so pomembna naslednja načela:  

1. »Izkušnje s pismenostjo so del vsakodnevnega otrokovega življenja in aktivnosti v 

igralnici.« (L. D. Labbo in W. H. Teale, 1997, v Grginič, 2005). Glavni namen 

programa je ustvarjanje priložnosti, v katerih otroci oblikujejo željo po branju in 

pisanju, ki jih nato vodi k učenju branja in pisanja. Otrok bo prevzel navade, ki jih je 

videl v domačem okolju, zato bo, če bo izpostavljen pisanim aktivnostim ter branju in 

pisanju vsakodnevno, prevzel vedenje značilno za takšno okolje. 

 

2. Otroci so dejavni pri učnem procesu in gradijo lastno znanje in učne strategije. 

Vzgojitelj ima nalogo, da ustvari razredno okolje, v katerem imajo otroci priložnost 

sodelovati v različnih funkcionalnih okoliščinah. Vloga staršev in vzgojiteljev je, da 

posredujejo, spodbujajo in delujejo na način, ki podpira otroke pri učenju in jim 

pomaga. 

 

3. Raziskovalne študije so pokazale, da ne obstaja samo ena razvojna pot, ki vodi do 

formalne pismenosti. Otroci, ki se nahajajo v istem razvojnem obdobju, vendar na 

različnih stopnjah pisanja in branja, uporabljajo različne oblike pismenosti in jo 

različno tudi odkrivajo. Nekateri odkrivajo pisni jezik s pisanjem znanih besed, pri 

čemer uporabijo domiselno črkovanje, spet drugi otroci spoznavajo pisni jezik s 

prepoznavanjem − "branjem" znanih besed v besedilih, ki so jih pogosto poslušali. 

 

4. Pridobivanje izkušenj s pismenostjo v vseh sporazumevalnih dejavnostih (govorjenju, 

poslušanju, branju in pisanju) otroku omogoča kurikulum. Z razvojem otrokovih 

slušnih sposobnosti prepoznavanja in razločevanja glasov povezujemo pisalne izkušnje 

(L. Ehri, 1991), zgodnje bralne in pisalne strategije pa so povezane z razvojem govora 

(Purcell-Gates, 1988, v Grginič, 2005).  

 

 

3.3 BRALNA PISMENOST 

»Temeljni element vseh pismenosti je bralna pismenost.« (Pečjak, 2010, str. 15). Ta 

vključuje tri ključne sestavine: tehniko branja, razumevanje prebranega in fleksibilno 

branje (Pečjak, 1996, v Dolinšek − Bubnič, 1999). 
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»Bralna pismenost je prvi pogoj in nujna sestavina širše pojmovanje pismenosti, tj. tudi 

posebne stopnje funkcionalne pismenosti. O bralni pismenosti lahko govorimo tudi kot o 

bralni zmožnosti, se pravi kot o eni izmed štirih sporazumevalnih zmožnosti.« (Grosman in 

Pečjak, 2005, v Skubic, 2010). 

 

V članku Učenje in poučevanje različnih vrst pismenosti M. Cotič ter V. Medved Udovič 

(2011) opozarjata, da je za razvoj pismenosti bistvenega pomena premišljeno in 

sistematično delo v obdobju porajajoče se pismenosti ter v zgodnjem bralnem in pisalnem 

obdobju. Takrat se v otroku razvijajo različna znanja, spretnosti in sposobnosti, ki so 

sestavni del celovite zmožnosti branja in pisanja. 

 

K. E. Stanovich (1992) meni, da sta za uspešnost v poznejšem šolskem obdobju pomembna 

tudi kombinacija podedovanih lastnosti in vpliv okolja. Med podedovane lastnosti se 

uvršča predvsem kakovost živčnega sistema, raziskovalci pa se na osnovi zadnjih raziskav 

nagibajo k sklepu, da je okolje bistvenega pomena ter je verjetno pomembnejše od 

bioloških dejavnikov (Dolinšek – Bubnič, 1999, str. 16).   

 

V obdobju porajajoče se pismenosti sta zelo pomembna spodbujanje otrokovega govornega 

razvoja in pogost ter kakovosten stik s simbolnim (pisnim) jezikom. Prvi otrokov stik s 

knjigo predstavlja slikanica, ki jo je mogoče preučevati glede na sestavo likovnega in 

besednega dela. Pripovedovanje zgodb je pomembna dejavnost v tem obdobju. Sodi med 

govorne dejavnosti, povezujemo ga z razumevanjem ter izražanjem ne glede na kontekst, v 

katerem besedilo nastaja (Cotič idr., 2011, str. 11−12).  

 

Slovenski psiholog Toličič gledanje slikanic, pripovedovanje zgodb in branje pojmuje kot 

posebno vrsto igre t. i. dojemalno igro. Ta otroku sama po sebi ustvarja najboljše 

motivacijske pogoje za razvoj in učenje jezika, spoznavnih in socialnih spretnosti, strategij 

za uravnavanje in obvladovanje čustvenih stanj, vzdrževanje usmerjene pozornosti.  

Ko si otrok skupaj z odraslim ogleduje slikanico ali mu odrasli ob gledanju slikanico bere, 

vsebina in slike predstavljajo temelj za medsebojno sodelovanje (Marjanovič Umek in 

Zupančič v Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 24). 
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3.3.1 MODELI RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI 

Modeli bralne pismenosti se pojavljajo že od dvajsetih let preteklega stoletja. »Nekateri 

modeli so celostni in zajemajo razvoj bralnih sposobnosti od predbralnega obdobja, ko 

otrok še ni bralec, do obdobja zrelega bralca. Drugi so ožji in zajemajo le določena 

obdobja razvoja bralnih sposobnosti. Med njimi so najpogostejši modeli, ki govorijo o 

zgodnjem razvoju bralnih sposobnosti otrok v predšolskem obdobju in začetnem obdobju 

šolanja.« V model zgodnjega razvoja uvrščamo Marsha s sodelavci (1981) ter Ehrija 

(1995/1999). Med celostne modele pa Challa (1983/1996) in Gilleta s sodelavci (2003) 

(Pečjak, 2010, str. 51). 

 

3.3.1.1 MODEL MARSHA S SODELAVCI  

Leta 1981 je Marsh s sodelavci – Friedmanom, Welchom in Desbergom – izdelal model na 

osnovi eksperimentalnih študij. Model ima štiri stopnje (Pečjak, 2010, str. 52–53): 

1.  stopnja: jezikovno ugibanje 

Otrok uporablja postopek mehaničnega povezovanja, torej učenja besed "na pamet". 

Povezava se vzpostavi med vidnim dražljajem, ki prej ni bil analiziran (besedo) in 

neanaliziranimi besednimi odzivi. Otrok prepoznava in "bere" cele besede – bere globalno, 

pri čemer si pomaga s sobesedilom. Če otrok naleti na neznano besedo, ki je zanj brez 

smiselne povezave, je ne more "prebrati". Besedo bo otrok prebral, če bo le-ta predstavljala 

del stavka, pri čemer bo uporabil strategijo ugibanja. »Osnovna strategija prepoznavanja 

besed na tej stopnji je torej zamenjava neznane besede s tisto, ki je pomensko in 

skladenjsko ustrezna.« 

 

2. stopnja: ugibanje s pomočjo diskriminacijske mreže 

Na tej stopnji se otrok na osnovi podobnosti vidnih znakov besede odziva na znano besedo. 

Na prvi stopnji se otrok omeji samo na uporabo prve črke, na tej stopnji pa doda še druge 

znake (npr. oblika besede, dolžina besede in končna črka). »Izraz diskriminacijska mreža 

(izraz je vzet iz računalništva) pomeni, da otrok predeluje grafemske znake le do takšne 

mere, kot je nujno potrebna za razlikovanje ene tiskane besede od druge.« 
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3. stopnja: zaporedno dekodiranje 

Tukaj je značilna uporaba kombinacijskih pravil, ki otroku omogočajo dekodiranje. Otrok, 

ki je izpostavljen velikemu številu besed, ugotovi ali ga podučijo, da se mnoge črke oz. 

skupine črk izgovarjajo na enak način. Torej spozna dejstvo, da lahko prebere neznano 

besedo tako, da vsako črko pretvori v glas – glaskuje. Otrok spozna in začne uporabljati 

abecedni, črkovni princip. 

Da otrok iz prvih dveh stopenj pride do tretje, sta odgovorna dva dejavnika: otrok je 

izpostavljen povečanju števila besed ter zmožnosti kognitivne predelave.  

 

4. stopnja: hierarhično dekodiranje 

»Strategija dekodiranja, ki se pojavi na tretji stopnji, predstavlja osnovo hierarhičnega 

dekodiranja. S širjenjem bralnih izkušenj in urjenjem spretnosti dekodiranja postajajo 

strategije branja vedno bolj izdelane.«  

Na tej stopnji otrok postane sposoben uporabljati pravila obenem pa upošteva kontekst. 

Otrok besede v besedilu na tej stopnji predeluje enako kot odrasli bralec. Ta stopnja je 

najvišja raven v razvoju zgodnje pismenosti. 

 

3.3.1.2 MODEL L. EHRI 

Avtorica je izpostavila, da si otrok v procesu branja pomaga s štirimi različnimi 

strategijami, s katerimi prepoznava napisane besede. Te strategije so: 

− strategija dekodiranja – otrok s pomočjo vzpostavljene asociativne povezave 

črko/glas pretvarja v glasove in povezuje glasove v besede; 

− strategija analogij – novo besedo otrok primerja z že znano in po analogiji poskuša 

novo besedo prebrati tako, kot je prebral staro; 

− strategija napredovanja/uganjanja – otrok poskuša predvideti/uganiti, katera beseda 

bi bila to (na osnovi prve črke, konteksta ali slik, če so prisotne); 

− strategija znanih besed pomeni, da je učenec že prebral to besedo, si jo zapomnil in 

jo  zato pri novem branju le potegne iz spomina (Pečjak, 2010, str. 54). 
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Leta 1999 je avtorica razložila razvoj zgodnjih bralnih sposobnosti otroka s štirimi 

stopnjami, pri tem je poudarila, da učinkovit bralec uporablja vse štiri strategije. Te stopnje 

so (Pečjak, 2010, str. 55): 

1. Predabecedna stopnja  

Je obdobje porajajoče se pismenosti. Za branje na tej stopnji je značilno, da otroci: 

− berejo besede, ki se pogosto pojavljajo v njihovem okolju, v določenem kontekstu 

(npr. Pepsi, Pošta); 

− imajo težave pri pomnjenju besed zunaj konteksta – v obliki slik ali logotipov 

(naučijo se sicer nekaj besed, ki pa jih po navadi hitro pozabijo); 

− nimajo težav pri zapomnitvi in preberejo nekatere besede, ki si jih zapomnijo 

zaradi njihovega videza (npr. besedo ATA, ker ima prvi in zadnji znak isti); 

− pogosto uporabljajo strategijo uganjevanja.  

 

2. Delna abecedna (fonetična) stopnja  

»Učenci na tej stopnji: 

− poznajo nekaj črk in vedo imena zanje (po navadi tistih, ki sestavljajo njihovo 

ime); 

− uporabljajo strategijo uganjanja, pri čemer si pomagajo s črkami, ki jih poznajo; 

− pri branju "vidnih besed" (besed, s katerimi se pogosto srečujejo) začnejo prvo oz. 

zadnjo črko povezovati s prvim oz. zadnjim glasom, torej vzpostavljati zvezo 

črka/glas; 

− če morajo slišano besedo glaskovati, po navadi izpuščajo samoglasnike in 

glaskujejo kot soglasniški skelet (besedo koren glaskujejo kot krn).« 

 

3. Popolna abecedna stopnja 

»Učenci na tej stopnji: 

− razumejo abecedni sistem (torej odnos črka/glas) in to znanje uporabljajo pri 

analiziranju besed; 

− uporabljajo torej strategijo dekodiranja pri branju vseh besed – znanih in neznanih, 

novih. Pri tem poteka branje na začetku te stopnje počasi, včasih počasneje kot v 

predhodni stopnji, vendar je to branje natančno; 

− z branjem močno povečajo obseg branja "vidnih besed"; 

− uporabljajo tudi strategijo branja po analogiji.« 
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4. Utrjena abecedna stopnja 

»Ta stopnja se pričenja že v predhodni stopnji. Branje na tej stopnji postane bolj zrelo, kar 

se kaže v naslednjih vidikih: 

− zaradi dobro utrjene, avtomatizirane zveze črka/glas prične učenec brati daljše 

enote (ne več posameznih besed, ampak skupine besed); 

− narašča obseg besedišča "vidnih besed"; 

− učenec uporablja poleg ostalih strategij tudi strategijo branja s pomočjo analogij; 

− pri novih, neznanih ali težjih besedah se učenec vrne na strategijo dekodiranja 

(črka/glas).«  

 

3.3.1.3 MODEL J. CHALL 

V knjigi Stopnje bralnega razvoja je leta 1983 J. Chall prvič objavila model bralnih 

stopenj. Ista knjiga je leta 1996 izšla drugič, in sicer z nekaterimi novimi teoretičnimi in 

raziskovalnimi izsledki. Avtorica je izhajala iz Piagetove teorije spoznavnega razvoja, ki 

poteka po stopnjah. Načela, ki so značilna za Piageta, je avtorica prenesla med načela 

svojega modela. Ta načela so (Pečjak, 2010, str. 57): 

1. Bralne stopnje imajo specifično strukturo, ki se kvalitativno razlikuje od drugih 

stopenj. Za vse stopnje imamo enoten izraz – branje, čeprav bralci na različnih 

stopnjah delajo različne stvari v odnosu do tiskanega gradiva.  

 

2. Stopnje so v hierarhičnem zaporedju. 

 

3. S procesi asimilacije in akomodacije se bralec prilagaja okolju, branje pa na vseh 

stopnjah predstavlja obliko reševanja problema. Pri asimilaciji bralec prilagaja 

gradivo svoji miselni strukturi. Akomodacija pa pomeni, da bralec preoblikuje 

svoje miselne sheme z namenom, da bi jih prilagodil bralnemu gradivu. 

 

4. Napredek posameznika po stopnjah je posledica njegovega kognitivnega razvoja in 

njegove interakcije z okoljem (domom, šolo in širšim kulturnim okoljem). 

 

5. Na višjih stopnjah lahko opazimo večjo sposobnost branja v jeziku, ki je bolj 

zapleten in abstrakten, ter fleksibilen pristop k branju. 
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6. Na višjih stopnjah so reakcije bralcev na besedilo bolj splošne, več je procesov 

sklepanja in bralci so bolj kritični do bralnega gradiva. 

 

7. Stopnje se razlikujejo tudi glede na količino predhodnega znanja/predznanja, ki je 

potrebno za branje in razumevanje prebranega. 

 

8. Vsaka stopnja ima tudi značilno specifično bralno tehniko, ki traja, dokler bralec ne 

preide na višjo stopnjo. 

 

9. Poleg kognitivne dimenzije ima branje tudi čustveno-motivacijsko dimenzijo. Na 

podlagi prebranega si bralec oblikuje stališča oz. odnos do vsebin, o katerih bere. 

 

Stopnje bralnega razvoja J. Chall razdeli tako: 

− Stopnja 0: Predbralno obdobje  oz. priprava za branje, ki traja od rojstva do 6. 

leta. V tem obdobju otroci spoznavajo različne vidike jezika. V predšolskem 

obdobju se prav tako razvijajo nekatere sposobnosti, ki so pomembne za 

pričetek procesa opismenjevanja in za napredovanje v poznejši bralni 

učinkovitosti. Med temi sposobnostmi so pomembne predvsem sposobnosti 

vidnega in slušnega razločevanja. 

 

− Stopnja 1: Obdobje začetnega branja ali dekodiranja med 6. in 7. letom. Učenci 

v tem obdobju spoznajo črke in se naučijo glasov zanje. Na koncu te stopnje naj 

bi imeli otroci povsem razvito sposobnost vidnega in v glavnem tudi 

sposobnost slušnega razločevanja. »J. Chall navaja, da gre na tej stopnji otrok 

skozi tri faze razvoja. V prvi fazi je bolj kot na obliko besed pozoren na njihov 

pomen. Pri branju se pojavljajo netočnosti, prebere lahko povsem drugo besedo, 

ki pa pomensko ustreza sobesedilu. V drugi fazi postane otrok pozoren 

predvsem na grafično podobo besed in manj na pomen besed, v tretji fazi pa naj 

bi prišlo do sinteze obojega – otrok naj bi bral gladko in natančno, ker lahko 

svojo pozornost porazdeli tako na grafično podobo besed kot na njihov pomen. 

Vsi otroci gredo skozi vse tri faze, le da boljši bralci hitreje, slabši pa 

počasneje.« 
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− Stopnja 2: Utrjevanje spretnosti branja (tekoče branje) traja med 7. in 8. letom. 

Bralno tehniko učenec na tej stopnji utrjuje hitro, prav tako natančno prepoznava 

črke oziroma besede. Pri tem sta hitrost in natančnost branja prva pogoja za 

razumevanje.  

 

− Stopnja 3: Branje za učenje (odkrivanje pomena) traja med 9. in 14. letom. Učenec 

na tej stopnji z branjem pridobiva novo znanje in informacije. Temeljno sredstvo za 

učenje poleg poslušanja in gledanja postane še branje. J. Chall to stopnjo deli v dve 

fazi: faza 3A traja od devetega do enajstega leta, pri njej gre za razvoj sposobnosti 

branja z egocentričnim namenom. Otrok še ne izraža svojega odnosa do besedila, 

ampak presoja informacije le z vidika avtorja. Faza 3B pa traja od dvanajstega do 

štirinajstega leta – učenec je že sposoben vzpostaviti določeno razmerje do 

besedila. Učenec analizira, kaj bere, sintetizira prebrano in se kritično odzove na 

stališča, s katerimi se pri branju srečuje.  

Na prvih dveh stopnjah je bilo branje cilj učenja, na tretji pa postane sredstvo 

učenja. 

 

− Stopnja 4: Večstranski pogled na prebrano (odnosi in stališča). Ta stopnja traja med 

14. in 18. letom. Zanjo je značilno, da bralec sprejema, primerja in presoja prebrano 

z več zornih kotov. 

 

− Stopnja 5: Konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet. Stopnja predstavlja 

zrelo obdobje pri branju in traja od 18. leta dalje. Na tej stopnji je poudarjena 

kakovost znanja. Bralec si na tej stopnji sam izgrajuje lastni sistem znanja s 

pomočjo višjih miselnih procesov (prav tam, str. 57−59). 

 

3.3.1.4 MODEL GILLET S SODELAVCI 

Model poudarja razvoj bralnih zmožnosti kot vseživljenjski proces, ki se pričenja še pred 

vstopom otroka v šolo. Avtorji razvoj branja opisujejo s petimi stopnjami in poudarjajo, da 

bi moral izobraževalni sistem poskrbeti za razvoj bralnih zmožnosti učenca. Model je 

podoben modelu Challove, razlikuje se predvsem v zadnjih dveh stopnjah, pri katerih so 

avtorji hoteli poudariti velike individualne razlike učencev pri bralnih zmožnostih (Pečjak, 

2010 str. 61). 
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Avtorji stopnje bralnega razvoja  razložijo tako: 

− Porajajoča se pismenost je značilna za starost 2−5 let. Avtorji pravijo, da se morajo 

bralci na tej stopnji naučiti brati hitro in učinkovito z namenom, da pridobijo znanje 

za lastne potrebe. Bralci morajo razumeti dogovore, ki so povezani s tiskom (npr. 

pišemo od leve proti desni), ter razumeti, da črke predstavljajo glasove. Prav tako 

morajo imeti predstavo, da lahko misli posredujejo v pisni in slikovni obliki. 

Poznati morajo tudi to, kakšna je struktura zgodbe. 

 

− Začetno branje je značilno za starost 5−6 let. Bralci morajo na tej stopnji prepoznati 

odnos med posameznimi črkami in glasovi, prepoznati pogoste besede na prvi 

pogled ter uporabljati kontekst za napoved besed. Uporabljati morajo tudi 

predznanje pri napovedovanju dogajanja v nadaljevanju in vedeti, kako tvoriti 

besedilo, da ga bodo drugi lahko brali. 

 

− Tekoče branje je značilno za starost 7−8 let. Bralec na tej stopnji samostojno bere 

slikanice in začetna berila, njegovo branje je hitrejše in bolj lahkotno. Prav tako 

mora natančno črkovati in zapisovati besede, uporabljati mora različne besedne 

vzorce iz branja in pisanja. 

 

− Branje za razvedrilo in branje za učenje sta značilna za starost 8−18 let. Bralec si 

poišče in bere knjige za razvedrilo, uporablja branje za iskanje informacij, ki jih 

drugače ne more poiskati, pozna in uporablja različne stavčne strukture v pisnem 

jeziku ter piše tekoče za različne namene. 

 

− Zrelo branje se lahko pojavi že v starosti 8−18 let. Pri tem branju bralec bere 

kritično, bere iz različnih virov in se zaveda prisotnosti ali pomanjkanja umetniških 

elementov pri pisanju. Bralec išče knjige, ki mu predstavljajo izziv (prav tam, str. 

62). 

 

V nadaljevanju se bom posvetila še družinski pismenosti. 
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4 DRUŽINSKA PISMENOST 

»Družinska pismenost (ang. family literacy) je razmeroma nov termin, ki se v strokovni 

literaturi v angleškem jeziku uporablja v različnih pomenih. Na znanstveno-raziskovalnem 

področju se termin najpogosteje rabi za opis različnih dejavnosti znotraj družine, ki so 

povezane s pismenostjo v najširšem pomenu besede. Na področju izobraževanja pa se izraz 

uporablja za predstavitev različnih načrtovanih izobraževalnih pristopov, zaradi katerih naj 

bi se raven pismenosti pri vseh družinskih članih zviševala.« (Knaflič, 2002, str. 38). 

 

V njo so vključene vse dejavnosti, ki potekajo v krogu družine in so povezane s 

pismenostjo. Termin družina označuje predvsem dva rodova znotraj družine in dejavnosti, 

ki potekajo med otroki in odraslimi. Družinska pismenost za predšolskega otroka zajema 

dejavnosti, s katerimi se posameznik sreča pred formalnim opismenjevanjem ter 

predstavljajo pripravo na učenje branja in pisanja (Knaflič, 2009, str. 7). 

 

Starši z različnimi aktivnostmi (risanje, branje, pisanje) izražajo in prenašajo ideje, 

oblikujejo in sprejemajo komunikacijska sporočila ter redno zapisujejo, označujejo in 

pišejo sezname. S pogovorom, branjem in pisanjem se seznanjajo z idejami v knjigah, ki 

jih berejo in o katerih razmišljajo (Grginič, 2006, str. 12). 

 

Prav tako dajejo pečat družinski pismenosti tudi kulturne značilnosti družine. Različna 

kulturna okolja namreč dajejo različne poudarke posameznim dejavnostim, ki so povezane 

s pismenostjo. Branje je na primer različno ovrednoteno v različnih okoljih; ponekod je to 

vrednota, drugod pa zapravljanje časa (Knaflič, 2009, str. 9). 

 

 

4.1 PROGRAMI DRUŽINSKE PISMENOSTI 

»V svetu obstajajo različne oblike sodelovanja s starši predšolskih otrok, katerih namen je 

spodbujanje branja in bralne kulture. Posamezne oblike sodelovanja so predvsem 

informativnega značaja in starše obveščajo o možnostih in načinih za razvijanje bralnih 

navad pri otroku. Obstajajo tudi načrtovane oblike izobraževanja staršev, kot so npr. 

različni izobraževalni programi.« (Knaflič v Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 150). 
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Programi družinske pismenosti zajemajo različne izobraževalne pristope za zviševanje 

ravni pismenosti pri vseh družinskih članih. Namenjeni so manj izobraženim staršem, cilji 

le-teh pa so izboljšanje spretnosti branja, spoznavanje bralnega gradiva za otroke in odrasle 

ter spoznavanje pomena pismenosti za vsakdanje življenje. V programe je treba vključiti 

kulturne in socialne značilnosti družin, prav tako pa je potrebno upoštevati tudi druge 

značilnosti, kot so npr. revščina in brezposelnost. Programi so lahko različni, v nekaterih 

sodelujejo samo starši, spet v drugih starši in otroci. Zato se poleg spodbujanja branja (z 

namenom, da bi motivirali starše za vključevanje v programe) v programe dodajajo 

vsebine, kot so vzgoja otrok, motiviranje otrok za branje, zdravstvena nega ipd. (Knaflič v 

Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 150). 

 

V Veliki Britaniji se vedno bolj uveljavljajo programi, ki se izvajajo na državni ravni. Za 

izvajanje programov na državni ravni so se države odločile predvsem zaradi mednarodnih 

raziskav o pismenosti prebivalstva, ki izpostavljajo velik vpliv staršev na pismenost otrok. 

Prav tako so vodilni politiki v številnih državah ugotovili, da je zviševanje ravni 

pismenosti prebivalstva nujno tudi zaradi večjih zahtev sodobnega življenja (prav tam, str. 

150). 

 

V Sloveniji je raziskava o pismenosti odraslih pokazala na pomemben vpliv izobrazbe 

staršev na pismenost otrok. Prav zato je tako pomembno ozaveščati starše o pomembnosti 

njihove vloge pri razvoju pismenosti otroka, ne smemo pa pozabiti tudi na iskanje različnih 

oblik pomoči staršem pri izpolnjevanju te vloge (prav tam, str. 150). 

 

 

4.2 RAZLIČNOST DRUŽIN 

Družine imajo različna prepričanja o pomenu branja, kar lahko pomembno vpliva na branje 

otrok v šoli in za šolo. Tisti starši, ki verjamejo, da je branje prijetna dejavnost ter je 

pomembna za otrokov osebni razvoj in njegovo uspešnost, spodbujajo otroke k branju in 

različnim bralnim dejavnostim. Nekateri starši pa imajo negativen odnos do branja in 

otroke celo odvračajo od branja, s tem pa zagotovo ne spodbujajo pozitivnega odnosa in 

ljubezni do branja (Pečjak idr., 2006, str. 33). 
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Starši, ki imajo višjo izobrazbo, so imeli priložnost bolje spoznati šolski sistem ter imajo 

dovolj šolskega znanja, da otroke sami pripravljajo na šolo. Zavedajo se, da imajo tudi oni 

pomembno vlogo in da ni vse odvisno samo od vrtca. Starši, ki so se izobraževali krajši 

čas, so v drugačnem položaju. Spretnosti povezane z branjem, pisanjem in računanjem se 

zmanjšajo, če jih posameznik ne uporablja. Prav tako se ti starši velikokrat zaposlijo na 

delovnih mestih, ki zahtevajo posebna znanja in ročne spretnosti, ne pa bralnih in pisalnih 

sposobnosti. »Med manj izobraženimi starši srečujemo pogosto starše, ki bi se radi 

ukvarjali s svojimi otroki na način, ki bi otrokom olajšal začetek šolanja, a ne vedo, kako.« 

(Knaflič v Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 65).  

 

Starši, ki so se v našo državo priselili, se pogosto soočajo s slabim poznavanjem našega 

jezika. Če starši ne poznajo jezika okolja, je za otroka veliko bolje, da se s starši pogovarja 

v maternem jeziku, saj se bo otrok, ki obvlada svoj materni jezik, veliko lažje naučil drugih 

jezikov. Starši revnih družin so zaposleni z zagotavljanjem osnovnih življenjskih 

potrebščin in največkrat nimajo časa, da bi se posvetili svojim otrokom. Zaradi svojega 

položaja otroku nudijo manj igrač, knjig in dejavnosti, ki bi spodbujajo otrokov razvoj 

(prav tam, str. 66−67). 

 

 

4.3 VPLIV DRUŽINE NA OTROKOVO PISMENOST 

»Na razvoj otrokove pismenosti ima vpliv več dejavnikov: otrokove intelektualne 

sposobnosti, družinsko in vrtčevsko okolje, znotraj teh dejavnikov pa družinsko branje, 

skupno branje otroka in vzgojiteljice ter prepričanja staršev in vzgojiteljice o pomembnosti 

takšnega branja za razvoj otrokove jezikovne zmožnosti in zgodnje pismenosti.« (Skubic, 

2012, str. 156). 

 

Učitelji in šolski strokovni delavci so ugotavljali vpliv staršev na raven pismenosti otrok. 

Da je vloga staršev pri razvoju pismenosti ključna, so ugotovili tudi strokovnjaki, in sicer v 

okviru znanstvenega raziskovanja šolske uspešnosti (Knaflič, 2002, str. 39). 
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 »H. P. Leichter (1984, v L. Miller, 1996) izpostavlja tri načine o tem, kako družina vpliva 

na otrokov razvoj pismenosti: 

− Medsebojno sodelovanje obsega izkušnje s pisanjem in branjem, ki jih otrok 

pridobiva v družinskem okolju skupaj s sorojenci, starši in drugimi družinskimi 

člani. Priložnosti za začetno opismenjevanje se tako pojavljajo v družinskem 

okolju, kjer nastajajo zapiski, kot so seznami za nakupovanje, voščilnice ipd. 

 

− Fizično okolje obsega pripomočke za sporazumevanje (npr. telefon) in pisne vire, 

ki jih uporabljajo v družini in imajo velik vpliv na otrokov razvoj pismenosti. V 

domu, ki je bogat s pisnim materialom, se knjige nahajajo vsepovsod in so otroku 

na voljo na vsakem koraku. 

 

− Čustvena in motivacijska klima se nanaša na odnose med družinskimi člani, še 

zlasti odseva odnos staršev do pismenosti in njihova pričakovanja glede dosežkov 

otrok na področju pismenosti.« (Grginič, 2006, str. 12). 

 

Raziskave so pokazale, da ima pismenost staršev močan vpliv na pismenost otrok. 

Ugotovitve kažejo, da se raven pismenosti medgeneracijsko ohranja znotraj družine, 

šola pa v povprečju v majhni meri nadoknadi primanjkljaje na področju pismenosti, ki 

izvirajo iz družine (Knaflič. 2002, str. 40). 

 

 

4.4 PRVI STIK S KNJIGO 

»Starši pogosto sprašujejo, kdaj je pravi čas, da začnejo z branjem otrokom oz. so 

prepričani, da je otrok za to dejavnost še premajhen. Nikoli ni prezgodaj; starši se lahko že 

vse od rojstva z otrokom pogovarjajo, se igrajo bibanke, ko ga negujejo, mu pojejo 

uspavanke, ko ga umirjajo ipd. Čim več naj mu govorijo, mu povedo katero pesem ali celo 

kratko pravljico. Otrok sicer še ne razume, sliši in čuti pa melodijo in ritem, prepoznava 

glas staršev, čuti njihovo nežnost in ljubezen.« (Jamnik v Grosman in Blatnik Mohar, 

2003, str. 40). 
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Ljudsko slovstvo ima veliko različnih otroških pesmic, izštevank, prstnih iger ter 

uspavank, kar pomeni, da so se starši že od nekdaj zavedali pomena govorjenih besed 

(Jamnik v Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 40). 

 

Starši se pri branju morajo zavedati, da majhni otroci hitro izgubijo koncentracijo, vendar 

nekateri poslušajo, medtem ko se plazijo, igrajo z medvedkom ali objemajo starše. Otrok 

se med branjem včasih tudi oglaša, želi kaj povedati. To pomeni, da zgodbi sledi in se želi 

prepričati, če je zgodbo pravilno razumel (prav tam, str. 40). 

 

 

4.5 DRUŽINSKO BRANJE 

V družinah naj bi glasno branje potekalo že od rojstva in trajalo do osmega leta otrokove 

starosti, torej tudi takrat, ko otrok že nekaj let samostojno bere (L.  M. Morrow, 2001, v 

Grginič, 2006).  

 

Otrokov govor in kasneje razvoj bralnih spretnosti, se spodbuja z glasnim branjem staršev 

in njihovim načinom branja (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 30). 

 

»L. M. Morrow (2001) opozarja, da naj bi branje postalo obred, in sicer vsak dan ob istem 

času in na istem mestu, najbolje zvečer; izbrali naj bi pravljico. Čas pred otrokovim 

odhodom v posteljo je optimalen, vsi – otroci in starši – se umirijo, z rednim branjem 

vzpostavijo navado, ki dolgoročno vpliva na branje otrok, saj ob večerih samoiniciativno 

posežejo po knjigi.« (Grginič, 2006, str. 15). 

 

Tudi takrat, ko otroci samostojno berejo je pomembno, da starši ne prenehajo z družinskim 

branjem. Večina otrok pri osmem letu starosti branje avtomatizira in pokaže interes za 

samostojno branje. Starši naj v tem času še vedno kažejo interes za branje in se z otrokom 

o prebrani knjigi pogovarjajo. Z otrokovim vstopom v šolo starševska zagretost za 

družinsko branje upade. Ravno v tem času pa bi otroci potrebovali največ spodbude in 

opore staršev pri premagovanju bralnih težav (Grginič, 2006, str. 15). 

 

V naslednjem poglavju bom govorila o pismenosti, ki je v Kurikulumu za vrtce (1999) 

umeščena pod jezikovno področje. 
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5 PODROČJE JEZIKA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora, saj vključuje široko možnost 

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

spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti – lastne in tuje kulture. »Pomemben del 

jezikovnih dejavnosti so enostavna besedila, ki so vezana na vsakodnevno življenje, npr. 

kratka sporočila, zapis otrokovega komentarja k njegovi risbi, kuharski recept za 

priljubljeno jed itn. Prav tako pomembno je zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom 

ter zgodnje navajanje na rabo knjige. V širšem pomenu sodi sem vključevanje v pisno 

kulturo kot pomembno sestavino demokratizacije družbe.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

31). 

 

»Z aktivno udeležbo v sporazumevalnem procesu ima otrok možnost spoznavanja in 

učenja strategij sprejemanja in tvorjenja besedil v različnih govornih položajih in za 

različne potrebe.« (Grginič, 2005, str. 52). 

 

V predšolskem obdobju jezikovna dejavnost zajema sodelovanje in komunikacijo z 

drugimi otroki in odraslimi, otrokovo seznanjanje s pisnim jezikom in razvijanje jezikovne 

zmožnosti. Otrok se začne zavedati, da s pomočjo knjig širi svoje znanje, knjigo pa spozna 

tudi kot vir informacij z različnih področij znanja (Grginič, 2005, str. 53). 

 

S. Kranjc (2001) je jezikovna področja v vrtcu razdelila v naslednje skupine: 

− govorna vzgoja vključuje poslušanje in govorjenje, verbalno in pa neverbalno 

komunikacijo ter razvijanje slovnične in pragmatične zmožnosti; 

− književna vzgoja kot komunikacijski model, ki združuje otrokovo literarno-estetsko 

doživljanje in komunikacijo z literarnim besedilom ter komunikacijo med vrstniki 

ter otrokom in odraslim; 

− predopismenjevanje povezuje z govorno vzgojo, ki združuje predbranje in 

predpisanje kot spoznavanje simbolov pisnega jezika, različne funkcije tiska in 

knjige kot vir informacij; 

− književna vzgoja, kjer je knjiga vir informacij (Grginič, 2005, str. 53). 
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5.1 VLOGA  ODRASLIH  PRI  SPODBUJANJU  RAZVOJA 

OTROKOVE   PISMENOSTI 

V Kurikulu za vrtce (1999, str. 35−37), je vloga odraslih pri spodbujaj razvoja otrokove 

pismenosti opredeljena tako: 

− Otroku  dajo možnost, da sodeluje v dialogu in se z njim pogovarjajo o izkušnjah in 

ljudeh, ki jih otrok srečuje doma in v vrtcu. 

 

−  Odrasli pripovedujejo in berejo pravljice, zgodbice, uganke, pesmice, uprizarjajo 

lutkovne igrice, ki so primerne za otrokovo starost, in mu omogočajo stik s 

knjižnim jezikom. S tem mu omogočajo spoznati knjižno zvrst jezika ter tudi 

narečja in pogovorni jezik. 

 

− Pogovarjajo se v "neotroškem" jeziku in otroka spodbujajo pri uvajanju 

komunikacije. S tem pokažejo, da cenijo verbalno komunikacijo.  

 

− Otroka spodbujajo pri prvih poskusih verbalizacije ter ponavljajo in razširjajo 

njegove izreke. Pri tem se prilagajajo otroku v izbiri teme pogovora. 

 

− Uporabljajo čim več knjig z različnih področij, pravljic, pesmi, iger, saj s tem 

spodbujajo jezikovne zmožnosti otroka. 

 

− Otroke spodbujajo k razpravljanju in pripovedovanju o prebranem. 

 

− Otroku nudijo možnost, da spozna simbole iz sveta odraslih (semafor, cestne 

znake). 

 

− Ime otroka je napisno na stvareh, ki mu pripadajo (obešalniki v garderobi, ležalnik) 

poleg imena pa je nalepljen še simbol ali fotografija, ki ju otrok prepozna. 

  

S tem poglavjem sklenem teoretični del. Sledi empirični del. 
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6  EMPIRIČNI DEL 

6.1 VZOREC 

Raziskovalni vzorec je namenski. Raziskavo sem opravila v dveh enotah Vrtca Otona 

Župančiča Črnomelj (tj. v Enoti Loka in Enoti Čardak), in sicer v 11 oddelkih. Anketne 

vprašalnike sem razdelila staršem predšolskih otrok, ki obiskujejo vrtec v obeh starostnih 

obdobjih (od 1 leta do 3 let in od 3 do 6 let). Staršem sem razdelila 200 vprašalnikov, od 

tega se v raziskavo vključila 69 vprašalnikov – toliko sem jih namreč dobila izpolnjenih. 

To je 35 % vseh vprašalnikov. Končni vzorec zajema 69 staršev, in sicer 58 mater in 11 

očetov. 

 

 

6.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno metodo, za raziskovalno orodje pa sem 

uporabila anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je anonimen; vsebuje 19 vprašanj, 17 

vprašanj zaprtega tipa in 2 odprtega tipa. Podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo 

anketnega vprašalnika, sem analizirala in grafično predstavila ter jih dopolnila s kratkimi 

interpretacijami.  

 

 

6.3 CILJI 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali in kako starši sodelujejo v procesu razvijanja 

otrokove pismenosti.  

 

Z anketnim vprašalnikom želim ugotoviti: 

− kako pogosto starši berejo svojemu otroku in ali na to vpliva njihova izobrazba; 

− ali se starši o prebrani knjigi tudi pogovorijo in kako pogosto otroku pokažejo slike, 

ki so v knjigi; 

− kako pogosto obiskujejo knjižnico z otrokom in ali kdaj kupijo kakšno otroško 

revijo; 

− ali se starši zavedajo, da branje pozitivno vpliva na bralni razvoj predšolskega 

otroka. 
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Spol    

Najprej me je zanimal spol anketirancev.  

 

Diagram 1: Spol anketirancev 

 

Naš anketni vprašalnik je izpolnilo 69 oseb, od tega 58 mater, kar je 84 % vseh 

sodelujočih, in le 11 očetov, kar pomeni 16 % anketirancev. 

 

Starost  

Zanimala me je tudi starost anketirancev. Ta je prikazana z diagramom št. 2. 

 

Diagram 2: Starost anketirancev 

 

Iz diagrama lahko razberemo, da je 29 oz. 42 % sodelujočih staršev starih od 31 do 35 let; 

sledijo starši stari od 36 do 40 let, teh je 18 oz. 26 %;  12 staršev oz. 17 % staršev je starih 

od 26 do 30 let; 9 staršev oz. 13 % anketiranih staršev je starih nad 40 let. V anketi je 

sodelovalo najmanj staršev iz starostne skupine od 20 do 25 let, in sicer 1 roditelj, ki 

predstavlja 2 % anketiranih staršev. 

 16 % 

84 % 

Moški

Ženski

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

20–25 let 26–30 let 31–35 let 36–40 let nad 40 let

Ženske

Moški

Skupaj



28 

 

Izobrazba  

 

Diagram 3: Izobrazba anketirancev 

 

V vzorcu je bilo največ anketiranih staršev, ki imajo srednjo šolo – 31 oz. 45 %; sledijo 

starši z univerzitetno izobrazbo, teh je 18 oz. 26 %; anketiranih staršev, ki imajo končano 

višjo šolo, je 13 oz. 19 %; staršev z visoko šolo je v našem vzorcu 6 oz. 8 %; najmanj 

številčno skupino pa tvorijo starši s končano osnovno šolo – v to skupino lahko uvrstimo le 

enega starša, ki predstavlja 2 % anketiranih. Izobrazba anketirancev je prikazana z 

diagramom št. 3.  

 

To vprašanje sem analizirala skupaj z 8. vprašanjem, pri katerem me je zanimalo, 

kolikokrat na teden anketirani starši berejo svojemu otroku. Spraševala sem se ali 

izobrazba anketiranih staršev vpliva na to, kako pogosto anketirani starši berejo svojemu 

otroku. Glede na izobrazbo anketiranih staršev (osnovna šola, srednja šola, višja šola, 

visoka šola, univerza) sem odgovore o tedenskem branju otroku (vsak dan, enkrat na teden, 

dvakrat na teden, trikrat na teden) razvrstila v tabelo, seštela sem podatke in jih pretvorila v 

odstotke. Nato sem te prikazala v diagramu. 
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Diagram 4: Tedensko branje otroku glede na izobrazbo 

 

Na vprašanje, ali izobrazba vpliva na to, kolikokrat na teden anketirani starši berejo 

svojemu otroku, sem dobila zanimive odgovore. Izkazalo se je, da izobrazba ne igra 

pomembne vloge pri tem, saj vsi anketirani starši veliko časa posvetijo branju. Le 

anketirani starši s končano osnovno šolo svojemu otroku ne berejo vsak dan, branju se 

posvetijo trikrat na teden. Anketirani starši s končano srednješolsko, višješolsko, 

visokošolsko izobrazbo ter univerzitetno izobrazbo otroku večinoma berejo vsak dan ali pa 

vsaj trikrat na teden.  

 

Število otrok v družini 

Zanimalo me je, koliko otrok imajo družine anketiranih staršev. 

 

Diagram 5: Število otrok v družini 

 

Iz diagrama je razvidno, da  je v anketi sodelovalo največ takih staršev, ki imajo družine z 

dvema otrokoma (38 oz. 55 %), sledijo družine z enim otrokom (20 oz. 29 %), nato družine 

s tremi otroki (7 oz. 10 %), najmanj pa je družin s štirimi ali več otroki (4 oz. 6 %).  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Osnovna
šola

Srednja
šola

Višja šola Visoka
šola

Univerza

Vsak dan

Enkrat na
teden
Dvakrat na
teden
Trikrat na
teden

29 % 

55 % 

10 % 
6 % 

1

2

3

4 ali
več



30 

 

6.4 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

Vprašanje št. 1 

Ali poznate izraz pismenost? Če ga poznate, izraz opredelite. 

Zanimalo me je, koliko anketiranih staršev pozna in razume izraz pismenost.  

 

Diagram 6: Poznavanje izraza pismenost 

 

Kar  66 anketiranih staršev oz. 96 %  pozna izraz pismenost, 3 starši oz. 4 % anketirancev 

pa izraza ne pozna. Anketirani starši, ki so na peto vprašanje odgovorili pritrdilno, so izraz 

pravilno opredelili. 

 

Razlage izraza pismenost, ki so jih zapisali anketirani starši: 

1. »Pismen je nekdo, ki zna pisati in brati, da lahko funkcionira v današnjem svetu.« 

2. »Znanje branja in pisanja.« 

3. »Sposobnost branja, pisanja in razumevanja prebranega.« 

4. »Pišemo, beremo.« 

5. »Sposobnost branja in pisanja oz. zmožnost razumevanja vsakdanjih sporočil.« 

6. »Sposobnost branja in pisanja ter razumevanja prebranega.« 

7. »Da znaš brati, pisati in da prebrano razumeš.« 

8. »Pismenost pomeni, da se ljudje znajdejo v danih okoliščinah oz. situacijah, 

pravilno odreagirajo. Poznamo več vrst pismenosti kot npr.: funkcionalna 

pismenost itd.« 

9. »Sposobnost branja in pisanja ter razumevanje prebranega.« 

10. »Beremo, pišemo …« 
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11. »Branje, pisanje.« 

12. »Sposobnost branja in pisanja, razumevanje prebranega.« 

13. »Poznavanje črk, branje, zmožnost oblikovanja stavkov, besedila …« 

14. »Znanje branja, pisanja.« 

15. »Da zna oseba pisati in brati.« 

16. »Pismenost je sposobnost branja in pisanja.« 

17. »Sposobnost branja in pisanja, razumevanje prebranega.« 

18. »Branje, pisanje, pravilna uporaba besed.« 

19. »Pismenost je sposobnost branja in pisanja.« 

20. »Branje, pisanje, govorjenje, poslušanje.« 

21. »Sposobnost branja in pisanja.« 

22. »Pišemo črke, črte, rišemo, barvamo, rišemo kroge, vijuge …« 

23. »Sposobnost branja in pisanja.« 

24. »Sposobnost branja in pisanja.« 

25. »Pomeni, da razumem, znam prebrati in pisati. Sposobnost pisanja in branja.« 

26. »Pismenost je sposobnost branja in pisanja ter zmožnost razumevanja vsakdanjih 

sporočil.« 

27. »Pismenost pomeni, da znamo brati in pisati.« 

28. »Da znaš brati in pisati.« 

29. »Pismenost je sposobnost branja in pisanja.« 

30. »Pismenost pomeni znati brati, pisati, se učiti ter o tem govoriti ali poslušati. Gre za 

vključevanje in obvladanje vseh 4 komunikacijskih dejavnosti (govoriti, poslušati, 

brati in pisati).« 

31. »Pismenost je to, da je človek pismen in lahko deluje v družbi.« 

32. »Da poznamo črke, jih povežemo v besedo, besedo razumemo ter vse skupaj 

tvorimo v neko zgodbo.« 

33. »Izraz pismenost pomeni, da znamo brati in pisati. Je sposobnost branja in pisanja.« 

34. »Pismenost je sposobnost branja in pisanja ter razumevanja prebranega.« 

35. »Pismenost pomeni, da znamo brati in pisati, kar nam omogoča osebnostno rast ter 

ustvarjanje v poklicnem in družbenem življenju.« 

36. »Gre za sposobnost branja in pisanja, sposobnost sprejemanja, dojemanja in 

interpretiranja informacij v skladu z razvojno stopnjo posameznika.« 

37. »Imaš sposobnosti izražanja, branja, znanje pisanja.« 

38. »Gre za znanje pisanja in branja.« 
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39. »Samostojno in samozavestno reagiranje posameznika v vseh situacijah: npr. pri 

sporazumevanju (govorjenje, branje, pisanje, poslušanje), v informacijskih 

dejavnostih (računalnikih … ).« 

40. »Sposobnost branja in pisanja, razumevanje prebranega.« 

41. »Sposobnost branja, pisanja in razumevanja napisanega. Poznamo več vrst 

pismenosti (funkcionalna pismenost …).« 

42.  »Branje in pisanje, razumevanje besedil.« 

43. »Znanje pisanja in branja. Razširitev pogledov v osebnem razvoju.« 

44.  »Razumevanje prebranega, razmišljanje o prebranem, uporaba pridobljenih znanj.« 

45. »Sposobnost brati in pisati.« 

46. »Sposobnost branja črk, razumevanje prebranega in iskanje potrebnih informacij 

oz. podajanje le-teh.« 

47. »Sposobnost razumeti prebrano.« 

48. »Da zna nekdo brati in pisati ter razume prebrano.« 

49. »To pomeni, da si sposoben brati in pisati.« 

50. »Pismenost pomeni razumeti prebrano in znati zapisati. Funkcionalna pismenost pa 

je še veliko več od tega. Da znaš brati tabele, zemljevide, karte …« 

51. »Da poznamo črke, številke, oblike …« 

52. »Znanje branja in pisanja.« 

53. »Znati pisati in brati.« 

54. »Razumevanje prebranega besedila.« 

55. »Sposobnost branja in pisanja, razumevanje prebranega.« 

56. »Pismenost je širok pojem, ki zajema branje, pisanje …« 

57. »Da znam pisati in brati.« 

58. »Da znam pisati in brati.« 

59. »Znamo brati in pisati.« 

60. »Sposobnost branja in pisanja.« 

61. »Da razumemo prebrano.« 

62. »Sposobnost branja in pisanja.« 

63. »Da znamo pisati.« 

64. »Sposobnost branja, pisanja, risanja, pravilnega izražanja.« 

65. »Sposobnost branja, pisanja in razumevanja prebranega.« 

66. »Je izraz, ko pravilno napišemo besedo oz. znamo pisati.« 
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S. Pečjak (2010, str. 14) pravi, da sodobni pomen besede pismenost vključuje sposobnost 

branja in pisanja na ravni, ki je primerna za pisno sporazumevanje oz. posamezniku 

omogoča uspešno delovanje v družbi. 

 

Vprašanje št. 2 

Ali poznate izraz družinska pismenost? Če ga poznate, izraz opredelite. 

Zanimalo me je, ali anketirani starši poznajo izraz družinska pismenost. 

 

Diagram 7: Poznavanje izraza družinska pismenost 

 

Iz diagrama je razvidno, da 36 oz. 52 % anketiranih staršev izraz pozna, 33 oz. 48 % 

anketiranih staršev pa izraza ne pozna. Anketirani starši, ki so pritrdilno odgovorili na 

šesto vprašanje, so pismenost opredelili na različne načine: 

1. »Na nek način ukvarjanje z otrokom doma na različnih področjih (branje, risanje, 

poslušanje pesmic …).« 

2. »Družinska pismenost zajema vse dejavnosti, ki potekajo znotraj družine.« 

3. »Pismenost znotraj družine. Starši učijo otroke osnov branja in pisanja pred 

vstopom v šolo.« 

4. »Znotraj družine potekajo različne dejavnosti povezane s pismenostjo.« 

5. »Zajema dejavnosti, ki so povezane s pismenostjo in potekajo v krogu družine.« 

6. »Ta zajema vse dejavnosti, ki potekajo znotraj družine in so povezane s 

pismenostjo.« 

7. »Branje, risanje, poslušanje … znotraj družine.« 

8. »Dejavnosti družine, ki so povezane s pismenostjo.« 
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9. »To je nekakšna priprava otroka znotraj družine na učenje branja in pisanje pozneje 

v šoli.« 

10. »Pismenost in povezane dejavnosti znotraj družine.« 

11. »Vsi družinski člani se z otrokom ukvarjajo na različnih področjih pismenosti.« 

12. »Dejavnosti, ki potekajo v krogu družine (branje, pisanje, risanje …).« 

13. »Gre za pismenost v okviru družine, predvsem pa prenos iz ene generacije na drugo 

(pogovor, branje …).« 

14. »Družinska pismenost se kaže pri tem, kolikokrat in na kakšen način otroku 

predstavimo knjigo, mu beremo, razlagamo, se z njim pogovarjamo in se igramo 

dejavnosti, ki vplivajo na učenje branja in pisanja.« 

15. »Družinska pismenost je zgodnje opismenjevanje otrok, ki poteka v krogu 

družine.« 

16. »Družinska pismenost zajema dejavnosti, ki potekajo znotraj družine in so 

povezane s pismenostjo. Otroku ob knjigah, ki jih beremo (pripovedujemo) tudi 

kažemo slike in mu pustimo, da sam pove zgodbo, pravljico.« 

17. »Sodelovanje članov družine pri pismenosti s tistimi člani, ki še niso pismeni.« 

18. »Dejavnosti v družini povezane s pismenostjo.« 

19. »Družinska pismenost zajema vse dejavnosti, ki potekajo znotraj družine in so 

povezane s pismenostjo. Pri predšolskih otrocih to predstavlja pripravo na učenje, 

branje in pisanje.« 

20. »Pomeni, da poteka branje in pisanje znotraj družine. Poteka med otrokom in 

odraslim. Se prenaša iz roda v rod.« 

21. »Starši z različnimi dejavnostmi povezanimi s pismenostjo vplivajo na otroka.« 

22. »Družinske dejavnosti povezane s pismenostjo.« 

23. »Zajeme vse dejavnosti povezane s pismenostjo, ki potekajo v družini.« 

24. »Branje, pisanje, govorjenje, poslušanje v okviru družine.« 

25. »Družinska pismenost pomeni, da se v krogu družine izvaja pismenost oz. branje in 

pisanje z različnimi dejavnostmi.« 

26. »Družinska pismenost zajema vse aktivnosti, ki potekajo v krogu družine in so 

povezane s pismenostjo.« 

27. »Dejavnosti pismenosti, ki potekajo v družini.« 

28. »Družinski člani izvajajo različne dejavnosti povezane s pismenostjo.« 

29. »Dejavnosti, ki potekajo znotraj družine, povezane s pismenostjo.« 

30. »Prebiranje pravljic, poslušanje pesmi, branje staršev z otroki.« 
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31. »Družina izvaja dejavnosti, ki so povezane s pismenostjo.« 

32. »Da se v družini izvajajo različne dejavnosti (branje, pisanje, risanje, poslušanje 

pesmic …).« 

33. »Pogovarjanje, branje, razumevanje pravljic … znotraj družine.« 

34. »Različne dejavnosti, ki potekajo v družini (branje, pisanje, risanje …).« 

35. »V krogu družine branje, pisanje, poslušanje pesmic …« 

36. »Družinska pismenost zajema dejavnosti povezane s pismenostjo in se izvajajo v 

krogu družine.« 

 

Najpogosteje je družinska pismenost opredeljena kot koncept, ki vključuje naravno 

nastajajoče izobraževalne dejavnosti v okviru doma in družine (Grginič, 2006, str. 12). 

 

Vprašanje št. 3 

Ali radi berete? 

To vprašanje sem zastavila, ker me je zanimalo, kakšen odnos imajo anketirani starši do 

branja. 

 

Diagram 8: Priljubljenost branja med starši 

 

Odgovori anketiranih staršev na to vprašanje so me pozitivno presenetili, saj je kar 62 

staršev oz. 90 % vprašanih odgovorilo, da radi berejo. 

 

Da bi otrok dobil zanimanje za branje, je pomembno, da vidi odrasle pri branju. To bo za 

otroka znamenje, da je branje pomembno, vredno pozornosti in ga bo kmalu želel 

posnemati (Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 37).  
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Vprašanje št. 4 

Kolikokrat na teden berete svojemu otroku? 

 

Diagram 9: Tedensko branje otroku 

 

Največ vprašanih je odgovorilo, da bere svojemu otroku vsak dan (34 staršev oz. 50 % 

sodelujočih), sledil je odgovor trikrat na teden (27 staršev oz. 39 % anketirancev), nekaj 

anketiranih staršev svojemu otroku bere enkrat na teden (5 staršev oz. 7 %), najmanj 

anketiranih staršev pa je odgovorilo, da otroku berejo dvakrat na teden (3 starši oz. 4 %). Iz 

tega lahko sklepam, da se anketirani starši zavedajo pomena skupnega branja (že) v 

predšolskem obdobju. 

 

Raziskave kažejo, da so otroci, ki jim odrasli redno berejo, zgodnji bralci in kažejo 

naravno zanimanje za knjige (W. Teale, 1984, v Grginič, 2008). 
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Vprašanje št. 5 

Kdo najpogosteje bere?  

 

Diagram 10: Najpogostejši bralec otroku 

 

Iz odgovorov anketiranih staršev lahko razberemo, da otrokom najpogosteje berejo mame, 

kar 61 anketiranih oz. 89 % anketiranih staršev je namreč obkrožilo ta odgovor. Sledijo 

očetje – otroku bere 5 očetov oz. 7 % vprašanih, v zadnjo skupino pa sodijo starejše sestre, 

in sicer so slednji odgovor obkrožili trije, kar predstavlja 4 % vseh anketiranih. Za 

odgovor, da otroku najpogosteje bere kdo drug, se ni odločil nobeden od staršev. 

 

Raziskovalci najpogosteje preučujejo vpliv skupnega branja na otroka – pri raziskovanju 

so zlasti osredotočeni na govor med mamo in otrokom. Pellergini in Galda (1998) zato 

poudarjata, da je potrebno raziskati tudi vplivanje očeta na otrokov govor, saj otrok 

preživlja čas tudi z njim. Očetje v komunikaciji z otrokom rabijo podoben govor kot 

matere, vendar so raziskovalci (Malone in Guy, 1982; Oppenheim idr, 1996) ugotovili 

nekaj zanimivih razlik. Očetje otrokom večkrat omogočijo menjavanje vlog, uporabljajo 

bolj raznolik besednjak in več ukazov kot mame (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 131). 
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Vprašanje št. 6 

Kako pogosto otroku pokažete slike v knjigi? 

 

Diagram 11: Pogostost kazanja slik v knjigi 

 

Kar 61 oz. 88 % anketiranih staršev pri branju otroku vedno pokaže slike, 8 sodelujočih oz. 

12 % anketiranih staršev pa otroku slike pokaže občasno; za odgovora redko in nikoli se ne 

odločil nihče. 

 

Otrokom beremo ali pripovedujemo ob slikah v knjigi, saj mu je slikovno gradivo v 

pomoč, prav tako pa je njihovo doživljanje in razumevanje besedilne stvarnosti globlje 

(Grginič, 2005, str. 60). 

 

Vprašanje št. 7 

Ali se o slikah tudi pogovorite? 

 

Diagram 12: Pogostost pogovora o slikah 
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69 (100 %) anketiranih staršev je odgovorilo, da se s svojim otrokom o slikah v knjigi tudi 

pogovorijo. Kar lahko pomeni, da se tudi sami zavedajo, da je otrokom pomembno 

pokazati slike in se o njih pogovoriti.  

 

Veliko staršev skupno branje zavestno poveže s pogovorom ob slikah. S tem, ko otroku 

postavljajo različna vprašanja, mu dajejo povratne informacije, skupaj poimenujejo 

predmete na slikah ter pojasnjujejo dogajanje v zgodbi, bogatijo otrokovo jezikovno znanje 

(Pečjak idr., 2006, str. 33). 

 

Vprašanje št. 8 

Kako pogosto se o prebrani knjigi pogovorite z otrokom? 

 

Diagram 13: Pogostost pogovora z otrokom o prebrani knjigi 

 

Le malo več kot polovica anketiranih staršev (35 anketiranih oz. 51 %) se z otrokom vedno 

pogovori o knjigi. 29 oz. 42 % anketiranih pravi, da se pogovorijo občasno, 4 starši oz. 5 % 

anketiranih je odgovorilo, da se redko pogovorijo. Nikoli pa se o knjigi ne pogovori samo 

1 (kar pomeni 2 % vprašanih) izmed staršev. 

 

Pri bralnem uspehu imajo pomemben delež razmišljanje, pogovarjanje o prebranem, 

bralčevo podoživljanje, analiziranje in primerjanje besedil. Prav tako pa pripomorejo k 

uspehu občasna obnavljanja, spraševanje ali ugibanje, kaj bi se lahko zgodilo (Grginič, 

2006, str. 15). 
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Vprašanje št. 9 

Kako pogosto Vas otrok sprašuje o vsebini knjige, ki mu jo berete? 

 

Diagram 14: Otrokovo spraševanje o vsebini knjige 

 

Iz diagrama lahko razberemo, da je kar 39 (57 %) anketiranih staršev odgovorilo, da 

njihovi otroci vedno sprašujejo o vsebini knjige. Sledil je odgovor občasno, za katerega se 

je odločilo 30 (43 %) anketiranih staršev. Odgovora redko in nikoli nista bila obkrožena. 

 

Da bi si otroci o vsebini knjige zapomnili več, je potrebno že med branjem otrokom 

postavljati vprašanja, jim razložiti nejasne stvari in jim pustiti, da spontano sprašujejo, kar 

jih zanima (Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 35). 

 

Vprašanje št. 10 

Kako pogosto otroku kupite otroško revijo? (Ciciban, Cicido ipd.) 

 

Diagram 15: Pogostost kupovanja otroških revij 
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Iz podatkov lahko razberemo, da anketirani starši otrokom revij ne kupijo velikokrat. 

Revije zelo pogosto kupi samo 7 (oz. 10 %) anketiranih staršev, da revije kupijo pogosto, 

je dejalo 11 oz. 16 % anketirancev. Odgovor, da otroku kakšno revijo kupijo občasno, je 

najpogostejši, saj se je zanj odločilo 22 (32 %) anketiranih staršev. Redko revijo kupi 19 

(28 %) anketiranih, da omenjenega gradiva nikoli ne kupijo, pa je povedalo 10 (oz. 14 %) 

anketiranih staršev. Ti so pojasnili, da imajo revije doma, saj so jih uporabljali že otrokovi 

starejši bratje ali sestre. 

 

Otroci, obdani z različnim bralnim gradivom, kmalu opazijo razlike v vrstah tiskanega 

gradiva in tako prepoznajo slikanice, knjige, revije, časopise, koledarje … To pa jih 

postopoma uvaja v svet pismenosti, jim omogoča razumevanje pojava pismenosti in njene 

vloge v sodobnem svetu (Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 36). 

 

Vprašanje št. 11 

Ali menite, da branje v predšolskem obdobju pozitivno vpliva na bralni razvoj vašega 

otroka? 

 

Diagram 16: Vpliv branja na razvoj otroka 

 

Kar 67 oz. 98 % anketiranih staršev meni, da branje v predšolskem obdobju pozitivno 

vpliva na bralni razvoj njihovega otroka. Le eden oz. 1 %  anketiranih staršev meni, da 

branje v predšolskem obdobju ne vpliva na nadaljnji razvoj, eden od anketiranih staršev (1 

% staršev) pa o vplivu branja na razvoj otroka nima izdelanega jasnega mnenja.  
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Raziskovanje uspešnosti pri opismenjevanju otrok v šoli je pokazalo, da je uspešnost pri 

branju in pisanju povezana s tem, koliko je bil otrok v predšolskem obdobju deležen branja 

ter koliko spodbud in zgledov je dobival v družini (Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 

34). 

 

Vprašanje št. 12 

Kako pogosto z otrokom obiščete knjižnico? 

 

Diagram 17: Obisk knjižnice z otrokom 

 

30 (oz. 44 %) anketiranih staršev je odgovorilo, da z otrokom obiščejo knjižnico večkrat na 

mesec. Naslednji najpogostejši odgovor je bil, da knjižnico obiščejo enkrat na mesec, to je 

dejalo 25 (oz. 36 %) anketiranih staršev, sledil je odgovor enkrat na leto, ki ga je obkrožilo 

9 (oz. 13 %) anketiranih staršev. Odgovor nikoli je obkrožilo 5 (oz. 7 %) anketiranih 

staršev. 

 

Starši naj že predšolskega otroka včlanijo v knjižnico, saj je ta dobra za razvoj otrokovega 

interesa za branje. Prav tako naj skupaj z otrokom redno obiskujejo knjižnico, da si otrok 

sam izbere knjige in drugo gradivo (Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 42). 
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Vprašanje št. 13 

Ali Vaš otrok sodeluje pri bralni znački? 

 

Diagram 18: Sodelovanje pri bralni znački 

 

36 oz. 52 % anketiranih staršev pravi, da njihovi otroci sodelujejo pri bralni znački. Ostalih 

33 oz. 48 % anketiranih  pa, da njihovi otroci ne sodelujejo pri bralni znački. 

 

Vprašanje št. 14 

Ali menite, da je bralna značka pomembna za bralni razvoj otroka? 

 

Diagram 19: Pomen bralne značke za bralni razvoj otroka 

 

Večina anketiranih staršev meni, da je bralna značka pomembna za bralni razvoj otroka, 

tako pravi kar 61 oz. 88 % anketiranih, le 2  roditelja, ki predstavljata 3 % anketiranih 

staršev, menita, da bralna značka ni pomembna. Ostalih 6 oz. 9 % anketiranih staršev pa o 
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tem nima mnenja. Iz tega diagrama je razvidno, da se več kot polovica anketiranih staršev 

zaveda pomena branja v predšolskem obdobju. 

 

Družinsko branje v vrtcih spodbujajo tudi s tem, da organizirajo predšolsko bralno značko 

oz. izposojo bralnih nahrbtnikov. V teh so 2−3 otroške knjige in ponekod še knjiga o 

vzgoji, ki je staršem v pomoč in spodbudo (Grosman in Blatnik Mohar, 2003, str. 42–43). 

 

Vprašanje št. 15 

Na kakšen način ste v vrtcu informirani o bralnem razvoju vašega otroka? 

 

Diagram 20: Načini informiranja staršev o bralnem razvoju otroka 

 

V diagramu so prikazani odgovori anketiranih staršev, ki prikazujejo, na kakšen način so 

anketirani starši največkrat informirani o bralnem razvoju svojega otroka. Najpogostejši 

odgovor je bil, da anketirani starši dobijo informacije pri pogovornih urah, zanj se je 

odločilo 35 oz. 51 % anketiranih staršev, sledil je odgovor, da informacije dobijo na 

roditeljskih sestankih – obkrožilo ga je 34 oz. 49 % anketiranih staršev. Informacije dobijo 

tudi med dnevnimi pogovori, za ta odgovor se je odločilo 26 oz. 38 % anketiranih.      

Ostali odgovori so bili manj pogosti. Preseneča pa, da je kar 5 oz. 7 % anketiranih staršev 

odgovorilo, da ne dobijo dovolj informacij. Odgovora, da dobijo vse informacije po 

elektronski pošti ali v delavnicah so obkrožili 4 starši, ki predstavljajo 6 % vseh 

anketiranih. Da informacije dobijo po telefonski poti, so povedali trije anketirani starši (tj. 
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4 % staršev), najmanj informacij pa anketirani starši dobijo po pisni poti, le 2 (tj. 3 % 

staršev) sta se odločila za ta odgovor. 

 

Sodelovanje staršev in predšolskih programov je izredno pomembno, saj vpliva na razvoj 

šolske pismenosti. Ravno zato mora komunikacija potekati v obeh smereh. Vrtci morajo 

staršem zagotoviti stalno informiranje, kar zasledimo tudi v Kurikulu za vrtce, v načelu 

sodelovanja s starši (Grginič, 2006, str. 14). 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Osrednji namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali in kako starši sodelujejo v procesu 

pismenosti svojih otrok. Zanimalo me je tudi, kako pogosto berejo otroku in ali na to 

vpliva njihova izobrazba, želela sem še izvedeti, koliko pozornosti starši namenijo 

bralnemu razvoju otroka ter kakšno mnenje imajo o branju v predšolskem obdobju. 

Najprej sem hotela izvedeti, kakšno je znanje staršev in kako razumejo izraz pismenost.  

96 % anketiranih staršev pozna izraz pismenost, samo 4 % anketiranih staršev so povedali, 

da izraza ne poznajo. Starši, ki izraz poznajo, so termin tudi pravilno opredelili. Ena izmed 

opredelitev je bila npr. ta: »Pismenost pomeni znati brati, pisati, se učiti ter o tem govoriti 

ali poslušati. Gre za vključevanje in obvladovanje vseh štirih komunikacijskih dejavnosti: 

govoriti, poslušati, brati in pisati.« Pri izrazu družinska pismenost je bilo nekoliko drugače, 

saj izraza ni poznalo kar oseminštirideset odstotkov anketiranih staršev. Tisti, ki ga 

poznajo, so ga pravilno opredelili. »Družinska pismenost zajema vse dejavnosti, ki 

potekajo znotraj družine in so povezane s pismenostjo. Pri predšolskih otrocih to 

predstavlja pripravo na učenje, branje in pisanje,« se je glasila izmed opredelitev. 

Ugotovila sem, da anketirani starši večinoma radi berejo in da svojim otrokom berejo vsak 

dan ali vsaj trikrat na teden. Presenetljivo je tudi to, da anketirani starši z nižjo izobrazbo 

berejo prav tako pogosto kot tisti z višjo izobrazbo. Na podlagi rezultatov lahko sklepam, 

da se anketirani starši ne glede na izobrazbo zavedajo pomena branja. Največkrat otrokom 

berejo anketirane mame, anketirani očetje pri omenjeni dejavnosti sodelujejo bistveno 

manj, saj je samo sedem odstotkov anketiranih dejalo, da v njihovi družini otrokom berejo 

večinoma očetje. 

Otroci so zelo radovedni in radi zastavljajo vprašanja. Še posebej so radovedni, ko jim 

beremo knjige. 57 % anketiranih staršev je dejalo, da njihovi otroci vedno sprašujejo o 

vsebini knjige. Vesela sem, da se anketirani starši v veliki večini vedno tudi pogovorijo o 

prebrani knjigi, le 2 % anketiranih staršev je priznalo, da se o vsebini prebranega z 

otrokom nikoli ne pogovarjajo. Prav tako 88 % anketiranih staršev, ki so sodelovali v naši 

raziskavi, otrokom vedno pokaže slike v knjigi, o njih se tudi pogovorijo. S tem spodbujajo 

otroka, da sliko sam poimenuje, da o njej sprašuje, prav tako poimenuje stvari na sliki in 

tako slikovno zaporedje združi v zgodbo. 
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Menim, da se anketirani starši zavedajo pomembnosti branja predšolskim otrokom. 

Predvsem zato, ker kar 44 % anketiranih staršev obišče knjižnico večkrat na mesec. Otroku 

občasno kupi otroško revijo 32 % anketiranih staršev. 

Zelo me veseli podatek, da se anketirani starši v veliki meri zavedajo pozitivnega vpliva 

branja otroku v predšolskem obdobju, saj kar 98 % anketiranih staršev meni, da njihovo 

branje pozitivno vpliva na bralni razvoj otrok. 

Večina vrtcev izvaja predšolsko bralno značko – otroci v vrtcu dobijo že izbrane knjige in 

jih doma preberejo skupaj s starši. V vrtcu nato predstavijo svojo najljubšo knjigo ter 

pokažejo svojo sliko, ki so jo po branju zgodbe narisali sami. Kar 88 % anketiranih staršev 

meni, da je tudi bralna značka pomembna za bralni razvoj njihovega otroka. 

Starši imajo pomembno vlogo pri vsakem otroku. So njegovi prvi in najpomembnejši 

učitelji. S svojimi navadami, stališči in dejanji pomembno vplivajo na otroka in njegove 

navade. Prav tako vplivajo na otrokov odnos do knjige in branja. Če starši radi in veliko 

berejo, pri tem spodbujajo tudi otroka in tako nanj prenašajo željo po branju. Menim, da 

imajo starši pomembno vlogo v procesu razvijanja otrokove pismenosti, saj z veliko 

branja, pogovarjanja in igranja lahko spodbujajo otrokov govorni in bralni razvoj. 

Dano situacijo bi lahko izboljšali tako, da bi najprej morali začeti z izobraževanjem 

strokovnih delavcev (vzgojiteljev, učiteljev …), šele potem bi lahko začeli izobraževati 

tudi starše. Strokovni delavci bi tako staršem lahko predlagali ustrezno literaturo – knjige 

ali članke. Organizirali bi lahko tudi seminarje, krožke ali pa bi se starši lahko udeležili 

bralnih krožkov, katere že ponujajo mnoge knjižnice. Teh se starši lahko udeležujejo 

skupaj z otroki in tudi na takšen način kakovostno izkoristijo skupno popoldne. 

Smiselno bi bilo raziskati vpletenost matere in očeta v proces razvijanja otrokove 

pismenosti ter v raziskavah ugotoviti, ali se med vlogo matere in vlogo očeta pojavljajo 

kakšne razlike. V vzorec bi lahko zajeli samo matere in raziskali, ali njihova izobrazba 

vpliva na otrokovo pismenost in kakovost družinskega okolja. Raziskali pa bi lahko tudi, v 

kolikšni meri starši sodelujejo pri različnih izobraževalnih programih, katerih namen je 

spodbujanje branja in bralne kulture. 
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9 PRILOGA 
 

ANKETNI LIST 

 

Spoštovani starši! 

Sem Sonja Kralj, študentka na Pedagoški fakulteti – smer predšolska vzgoja. Pišem 

diplomsko delo z naslovom Vloga staršev v procesu razvijanja otrokove pismenosti v 

predšolskem obdobju, zato Vas prosim za sodelovanje. Anketni vprašalnik je anonimen, 

podatki bodo uporabljeni izključno za raziskovalne namene. Na spodnja vprašanja 

odgovorite tako, da obkrožite med danimi trditvami odgovor, ki je po Vašem mnenju za 

Vas najbolj ustrezen. 

Za izpolnjene vprašalnike se Vam zahvaljujem in Vas pozdravljam. 

Sonja Kralj 

 

1. Spol: 

a) Moški 

b) Ženski 

 

2. Starost: 

a) 20–25 let 

b) 26–30 let 

c) 31–35 let 

č)   36–40 let 

d)   nad 40 let 

 

3. Izobrazba: 

a) Osnovnošolska 

b) Srednješolska 

c) Višješolska 

č)   Visokošolska 

d)   Univerzitetna 
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4. Koliko otrok je v družini? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

č)   4 ali več 

 

5. Ali poznate izraz PISMENOST? 

a) Da 

b) Ne 

5a)  Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, izraz opredelite. 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

6. Ali poznate izraz DRUŽINSKA PISMENOST? 

a) Da 

b) Ne 

      6a)  Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, izraz opredelite. 

                                                                                                                                   

 

 

 

7. Ali radi berete? 

a) Da 

b) Ne       

 

8. Kolikokrat na teden berete svojemu otroku? 

a) Vsak dan 

b) Enkrat na teden  

c) Dvakrat na teden 

č)   Trikrat na teden  
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9. Kdo najpogosteje bere? 

a) Mama 

b) Oče 

c) Starejša sestra oz. starejši brat 

č)   Drugi:______________________ 

 

10. Kako pogosto otroku pokažete slike v knjigi?  

a) Vedno 

b) Občasno 

c) Redko 

č)   Nikoli 

 

11.  Ali se o slikah tudi pogovorite? 

a) Da 

b) Ne 

 

12. Kako pogosto se o prebrani knjigi pogovorite z otrokom? 

a) Vedno 

b) Občasno 

c) Redko 

č)   Nikoli 

 

13. Kako pogosto Vas otrok sprašuje o vsebini knjige, ki mu jo berete? 

a) Vedno 

b) Občasno 

c) Redko 

č)   Nikoli 

 

14. Kako pogosto otroku kupite otroško revijo? (Ciciban, Cicido ipd.) 

a) Zelo pogosto 

b) Pogosto 

c) Občasno 

č)   Redko 

d)   Nikoli 
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15. Ali menite, da branje v predšolskem obdobju pozitivno vpliva na bralni razvoj 

vašega otroka? 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

  

16. Kako pogosto z otrokom obiščete knjižnico? 

a) Enkrat na mesec 

b) Večkrat na mesec 

c) Enkrat na leto 

č)   Nikoli 

 

17. Ali Vaš otrok sodeluje pri bralni znački? 

a) Da 

b) Ne 

 

18. Ali menite, da je bralna značka pomembna za bralni razvoj otroka? 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

 

19. Na kakšen način ste v vrtcu informirani o bralnem razvoju vašega otroka? 

(Možnih je več odgovorov.) 

a) Dnevni pogovori 

b) Pogovorne ure 

c) Roditeljski sestanki 

č)   Elektronsko sporočilo 

d)   Telefonska informacija 

e)   Pisna informacija 

f)   Delavnice 

g)   Ne dobim dovolj informacij 


