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I 

Povzetek 

 

Muzej kot vzgojno-izobraţevalna ustanova in prostor različnih oblik učenja (formalnega, 

neformalnega, priloţnostnega) ni namenjen samo šolskim skupinam, temveč najširšemu krogu 

muzejskih obiskovalcev, med katerimi imajo pomembno vlogo tudi druţine. Nekatere druţine 

kot prostor za kakovostno, kulturno preţivljanje prostega časa, kjer lahko zdruţijo zanimivo 

izobraţevalno izkušnjo s prijetno druţabno izkušnjo, izberejo ravno muzej. V Pokrajinskem 

muzeju Ptuj Ormoţ jim je med drugim na voljo muzejski kovček, poseben didaktični 

pripomoček, s pomočjo katerega se lahko kadarkoli v svojem prostem času podajo v svet 

preteklosti in samostojno raziskovanje grajskih zbirk, ob tem pa poteka proces učenja. Ker je 

druţina eden najpomembnejših dejavnikov socializacije, ki z oblikovanjem kulturnega 

kapitala pomembno določa status posameznika celo ţivljenje, se na pedagoškem področju 

druţinskemu učenju namenja vse več raziskav. V magistrskem delu sem raziskovala 

značilnosti druţinskega učenja in ugotavljala, kakšen pomen druţine pripisujejo lastnemu 

učenju v muzeju, kako ga razumejo in doţivljajo. Do ugotovitev sem prišla s kvalitativno 

raziskavo – s polstrukturiranimi intervjuji, ki sem jih opravila z izbranimi druţinami oziroma 

njihovimi posameznimi člani, obiskovalci ptujskega muzeja. Zbrala in analizirala sem 

različne vrste podatkov, kot so izkušnje, mnenja in stališča, občutke in zaznave, socialno 

interakcijo.  

Rezultati raziskave kaţejo, da so tako odrasli sogovorniki kot otroci pozitivno doţiveli 

raziskovanje muzejskih zbirk z didaktičnim pripomočkom – muzejskim kovčkom. Ob 

doţivljanju muzejskega kovčka in dojemanju druţinskega učenja v muzeju so pripisali velik 

pomen učenju v muzeju s pomočjo didaktičnih pripomočkov, izpostavili koristnost rokovanja 

s predmeti, usmerjanje pozornosti na izbrane predmete, spodbujanje pozornosti in točno 

iskanje. Na ta način so se tudi kaj novega naučili, na zanimiv način prišli do novih spoznanj, 

novega védenja, ponovili zgodovino in skupaj z druţinskimi člani spoznavali muzej. 

Druţinsko učenje v muzeju je pomenilo razvedrilo za vso druţino in preko razvedrila 

pridobivanje novih znanj za otroke in odrasle. Pridobljeno novo znanje lahko uporabljajo 

kasneje v ţivljenju in muzejska izkušnja je tako postala del druţinskega vsakdana. V procesu 

učenja so druţinski člani medsebojno aktivno sodelovali pri raziskovanju, se druţili in 

pogovarjali. V muzejskem učnem okolju so se oboji dobro počutili in pridobili nova znanja 

preko izkušenj. Učenje preko izkušenj pa bogati posameznika in spodbuja njegov osebnostni 

razvoj. 

Moj cilj je bil pridobiti čim bolj celovit vpogled v proučevani poloţaj, torej v značilnosti 

druţinskega učenja v muzeju, ob tem pa obogatiti in okrepiti sodelovanje z obiskovalci, ki 

prihajajo v Pokrajinski muzej Ptuj Ormoţ kot druţine. 

 

Ključne besede: muzejska pedagogika, neformalno učenje v muzeju, druţina, prosti čas, 

kulturni kapital.  



II 

Abstract 

 

Museums as educational institutions and spaces for different forms of learning (formal, non-

formal, and informal) are not only geared towards school groups, but towards a wide circle of 

museum visitors, among which families hold an important place. Some families choose a 

museum for spending quality, cultural leisure time, during which they can combine an 

interesting educational experience with a pleasant experience. The Regional Museum Ptuj 

Ormoţ offers, among other things, the “Museum Suitcase”, a special didactic aid which can 

be used at any given time during a family’s free time to venture into the world of the past and 

independently explore the collections in the Ptuj Castle, while the process of learning takes 

place at the same time. Since the family is one of the most important factors of socialization, 

which shapes the cultural capital of an individual and therefore significantly determines their 

status throughout their life, more and more research is devoted to the pedagogical aspects of 

family learning. In my master’s thesis I explored the characteristics of family learning and 

determined the importance that families attribute to their own learning in a museum, how they 

understand and experience it. I came to conclusions through qualitative research – with semi-

structured interviews with selected families and their individual members, visitors of the Ptuj 

museum. I collected and analysed various types of data, such as experience, opinions and 

views, feelings and perceptions, social interaction. 

The results of the research show that both adults and children have had a positive experience 

in exploring the museum collections with a didactic aid – the museum suitcase. Besides their 

experience with the museum suitcase and the perception of family learning, the participants 

attributed significant importance to learning in the museum with the help of didactic aids, they 

pointed out the benefits of handling objects, directing attention to selected objects, promoting 

attention, and accurate searching. In this way, they also learned something new, found new 

insights and knowledge in an interesting manner, refreshed their knowledge of history, and 

spent time exploring the museum together with other members of their family. Family leaning 

in the museum was an entertaining experience for the entire family, and an entertaining way 

of gaining new knowledge for children and adults alike. They will be able to use the newly 

acquired knowledge later in life, and the museum experience has thus become part of the 

family’s everyday life. In the process of learning, family members actively cooperated in 

exploration, socialization, and conversation. Children and adults felt good in the museum’s 

learning environment, in addition to gaining new knowledge through experience. Learning 

through experience enriches and promotes the personal development of every individual. 

My goal was to gain a comprehensive insight into the studied situation – the characteristics of 

family learning in a museum – while developing a richer and more intense cooperation with 

visitors coming to the Regional Museum Ptuj Ormoţ as families. 

 

Key words: museum pedagogic, informal learning in the museum, family, free time, cultural 

capital
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1 UVOD 

 

Na začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja se je število druţin v muzejih začelo 

povečevati in druţine so začele predstavljati hitro naraščajočo druţbeno skupino obiskovalcev 

muzejev. Mnogo staršev je začelo bolj organizirano, »resno« preţivljati prosti čas s svojimi 

otroki in se zelo navduševati nad tem, da najdejo kraje, ki so hkrati zabavni in poučni in kjer 

so mogoče druţabne izkušnje za vso druţino. V tej nalogi se ukvarjam z druţinskim učenjem 

v muzeju. 

Druţine obiskujejo muzeje v svojem prostem času in ne kot del šolskega sistema. Ob 

zgodovinskih, umetnostnih, prirodoslovnih in drugih muzejskih predmetih druţine zdruţujejo 

zanimivo izobraţevalno izkušnjo s prijetno druţabno izkušnjo. Druţinskih obiskov v muzejih 

je vedno več in vedno več muzejev pripravlja posebne programe, namenjene druţinam, niso 

pa znane značilnosti druţinskega učenja v muzejih, na primer: zakaj druţine izberejo muzej 

kot prostor preţivljanja prostega časa, kakšen pomen druţine pripisujejo lastnemu učenju v 

muzeju, kako ga razumejo in kako člani druţine doţivljajo skupno učenje v muzeju. 

Pokrajinski muzej Ptuj Ormoţ, ki skrbi za kulturno dediščino na območju Spodnjega 

Podravja, je eden največjih in najbolj obiskanih slovenskih muzejev. Vključuje arheološke, 

etnološke, kulturnozgodovinske in zgodovinske oddelke in zbirke (te so na ogled na več 

lokacijah), razstavišče za sodobno likovno umetnost, restavratorske delavnice in knjiţnico. 

Njegov nastanek sega v leto 1893. V ptujskem gradu (srednjeveška utrdba je nastala v 11. 

stoletju), ki je bil leta 1945 nacionaliziran in z bogato opremo priključen ptujskemu muzeju, 

so na ogled najbolj obiskane in reprezentativne zbirke Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormoţ: 

zbirka tradicionalnih pustnih mask, zbirka oroţja, zbirka glasbil, zbirka fevdalne stanovanjske 

kulture s slavnostno dvorano in kapelo, grajska galerija in zbirka slik na steklu. Na gradu je 

potekala tudi ta muzejskopedagoška raziskava. 

Pedagoška sluţba muzeja poleg vrste pedagoških dejavnosti za mlade obiskovalce muzeja, 

predvsem šolsko mladino, organizira tudi muzejske vikende za druţine, vodene oglede za 

druţine v času počitnic, muzejske delavnice za druţine in druge dejavnosti. Na muzejski 

spletni strani najdemo pod rubriko Izobraţevanje in pedagoške dejavnosti razdelek Druţine, 

kjer je podrobneje opisano, kaj muzej ponuja druţinam. Opisanih je več dejavnosti za druţine, 

ki jih lahko druţine samostojno izvajajo ob obisku muzejskih zbirk na ptujskem gradu. Med 

ostalim je za druţine pripravljen poseben program za druţinsko učenje z didaktičnimi 

pripomočki, zbranimi v t. i. Muzejskem kovčku, namenjenem druţinskemu samostojnemu 

odkrivanju preteklosti, s katerim druţine potujejo v stare čase in raziskujejo grajske zbirke. 

Zasnovan je tako, da spodbuja otroke in njihove starše k ogledu grajskih zbirk, prav tako pa 

tudi k aktivnemu raziskovanju in ugotavljanju pravilne rešitve.  

Magistrska naloga je sestavljena iz več poglavij. Uvodnim opredelitvam namena in pomena 

raziskave sledi teoretični okvir, na podlagi katerega so bili pridobljeni in analizirani empirični 

podatki. Nato je prikazana metodologija empirične raziskave, sledijo pa rezultati in razprava, 

ugotovitve ter sklep. 
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2 TEORETIČNI OKVIR 

 

2.1 Druţina kot specifična kategorija muzejskih obiskovalcev 

Večina študij definira druţino kot večgeneracijsko druţbeno skupino, ki jo sestavljata najmanj 

en otrok in en odrasli. V muzeološki literaturi najdemo različne, a dokaj široko odprte 

interpretacije druţine (npr. Borun, Cleghom in Garfield, 1995; Falk in Dierking, 2000, 2013; 

Hein, 1998; Hooper-Greenhill, 1999; Tavčar, 2009). 

Raziskovanje druţin v muzejih je postalo intenzivnejše po t. i. pedagoškem obratu (Hooper-

Greenhill, 1994; Tavčar, 2009), ko se v muzejih začnejo bolj osredotočati na obiskovalce, s 

tem pa tudi na druţine. Starejše raziskave so temeljile predvsem na behaviorističnem pristopu; 

raziskovalci so v muzejih opazovali obnašanje druţin oziroma neposredno izraţeno vedenje 

otrok in njihovih staršev oziroma spremljevalcev. Zanimali so jih različni tipi »poučevalnega« 

obnašanja posameznih članov druţine med ogledom razstave, pomen socialne interakcije med 

posameznimi druţinskimi člani, koliko časa so se druţine ukvarjale z eksponati, koliko časa je 

odpadlo na »druge dejavnosti« in podobno (Borun, Cleghom in Garfield, 1995). 

V slovenskem prostoru je pregled tujih (zlasti britanskih in ameriških) raziskav, ki raziskujejo 

druţine, druţinsko dinamiko in druţinske potrebe v umetnostnih muzejih in galerijah, prva in 

edina naredila Lidija Tavčar (2007, 2009), ki je opredelila druţino kot specifično kategorijo 

muzejskih obiskovalcev. Njena razprava je med slovenskimi muzealci spodbudila zavest o 

pomenu druţine pri oblikovanju bodočih obiskovalcev muzejskih ustanov in porast novih in 

drugačnih druţinskih aktivnosti (npr. Bračun Sova in Strnad, 2012), ne pa tudi raziskav; 

omeniti velja le en primer humanistične študije (Kuţnik, 2009), ki pa ni pedagoška in se ne 

osredotoča na druţinsko učenje, temveč na koncept muzeja za otroke. 

Eilean Hooper-Greenhill je precej preučevala značilnosti druţinskih obiskov v muzejih. V 

raziskavi druţin v muzeju, ki je zajemala pričakovanja in izkušnje druţinskega obiska, se je 

osredotočila tudi na poglede rednih obiskovalcev muzejev in na tiste, ki niso tako redni 

obiskovalci (1999a). O muzejskem obisku so razpravljali v kontekstu ostalih prostočasnih 

dejavnosti. Odrasle so vprašali, kako so sprejeli odločitev, kam bodo šli s svojimi otroki; če so 

nedavno obiskali muzej, kaj so doţiveli; če v muzeju nedavno niso bili, zakaj ne; kako 

primerjajo muzeje z ostalimi prostočasnimi dejavnostmi. Glavni uspešni razlogi za obisk so 

bili naslednji: doţivetje zgodovine, učinkoviti eksperimenti, interaktivnost, računalniki, 

prefinjene simulacije, tipne izkušnje, listi s kvizi, risanje in izdelovanje stvari, čudovite stavbe 

in zanimivi predmeti, muzejska trgovina s spominki. Ena izmed številnih ugotovitev je bila ta, 

da je v nekaterih primerih druţinski obisk rezultat uspešnega šolskega obiska, saj se otroci 

vrnejo v muzej s svojimi starši (Hooper-Greenhill, 1994, 1999). Ameriška raziskovalca učenja 

v muzeju J. H. Falk in L. D. Dierking (2013) se s tem strinjata, ko opisujeta različne izsledke 

študij o druţinah v muzejih. Na eni strani je poudarjeno, kaj starše z otroki vodi v muzej, na 

drugi strani pa so tudi pogledi otrok. Nekateri otroci pogosto muzej raje obiščejo s starši kot s 

šolo, saj si lahko ob druţinskem obisku ogledajo stvari, ki jih osebno bolj zanimajo, ob tem pa 

se lahko pogovarjajo z ostalimi druţinskimi člani o tem, kaj počnejo in kaj si ogledujejo. 
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Druţine zanima koristno preţivljanje prostega časa in načrtovanje obiska muzeja je odvisno 

od pobude – ali jo da otrok ali starš. Do odločitve za obisk pride navadno na dan obiska ali 

dan pred tem. Motiv za obisk je uţivanje v dobri prostočasni izkušnji z ostalimi člani skupine, 

bodisi druţinskimi člani bodisi prijatelji. Druţine po navadi iščejo posebne, zanimive 

razstave, ki ustrezajo vsem članom skupine. Pričakujejo izkušnje, ki jih bodo doţivele na 

zabavnih, edinstvenih, inovativnih in druţinam prijaznih razstavah, znotraj varnega, udobnega 

okolja, z dejavnostmi, ki bodo ugajale vsem članom druţine (Sterry, 2011). 

J. H. Falk in L. D. Dierking (2000) pišeta o intervjujih, opravljenih z druţinami, ki obiskujejo 

muzeje, in o njihovih odločitvah za obisk muzejev. Pokazalo se je, da na odločitev druţine za 

obisk muzeja močno vpliva dojemanje, ki ga ti prostori predstavljajo kot kraji, kamor lahko 

pelješ otroke, da se učijo, in mnoge študije podpirajo idejo, da druţine uporabljajo muzej kot 

druţbeno posredovano okolje za tvorjenje pomena. Z drugimi besedami, mnoge druţine 

dojemajo muzej kot dober prostor, kjer se lahko skupaj učijo. Ena od raziskav je pokazala, da 

muzeji pomagajo druţinam, da se počutijo dobro v muzejskem okolju, in podpirajo druţinsko 

učenje. Druţinski člani se tako učijo o vsebini muzeja, drug o drugem in uporabljajo muzeje, 

da podpirajo njihove lastne sociokulturne potrebe in interese (Falk in Dierking, 2013). 

Druţine torej obiskujejo muzeje, da skupaj raziskujejo zbirke, preţivljajo čas drug z drugim in 

počnejo kaj izobraţevalnega. Ta tip učenja je pogosto opisan kot »druţabni« ali »sodelovalni« 

način učenja, ki utrjuje druţinska razmerja in računa na interakcijo med druţinskimi člani. 

Druţinski člani se med sabo pogovarjajo ter med sabo delijo, kar ţe vedo in kar so pravkar 

izvedeli (Gibss, Sani in Thompson, 2007). Vse to pa vpliva na druţinsko obnašanje med 

obiskom. 

 

2.1.1 Socialna interakcija in komunikacija 

Ugotovili smo, da druţine potrebujejo druţbeno okolje, kjer so lahko skupaj dejavne. Druţine 

cenijo priloţnosti za socialno interakcijo, za aktivno udeleţbo, za dejavnost v udobnem 

okolju, veliko bolj kot cenijo priloţnost za učenje ali za početje nečesa koristnega. Muzeji 

nudijo priloţnosti za skupno preţivljanje časa in za razvedrilo (Hooper-Greenhill, 1994). 

Kirsten M. Ellenbogen v svoji etnografski študiji (2002) piše, da se muzejski raziskovalci 

zanimajo za druţine v muzejih, saj le-te predstavljajo edinstveno učečo se skupino različnih 

starosti in ozadij, ki pripisuje velik pomen socialnim interakcijam. Njihove socialne 

interakcije so medsebojno povezane v kompleksen sistem preteklih izkušenj, prepričanj in 

vrednot. Druţinski člani se med sabo poznajo, navajeni so interakcije in skupnega učenja, 

opremljeni pa so tudi z vrsto osebnih in povezovalnih učnih strategij, ki olajšajo muzejsko 

učno izkušnjo.  

V druţinskem okolju, med otroki in starši, torej pride do medsebojne komunikacije in 

interakcije. Dobra medosebna komunikacija pa je osnova za vzpostavljanje uspešnih 

medosebnih odnosov in za učinkovito poučevanje ter učenje. »Medosebna komunikacija 

obsega hoteno in nehoteno, zavestno ali nezavedno, načrtovano ali nenačrtovano pošiljanje, 

sprejemanje in delovanje sporočil v medsebojnih, neposrednih odnosih ljudi. Gre za 
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izmenjavo misli in čustev na osnovi skupnega sistema simboličnih znakov« (Marentič 

Poţarnik, 2000, str. 222). »Interakcija pa je obojesmerno vplivanje. Socialna interakcija 

vsebuje medsebojno delovanje ljudi, ki zavzemajo določena stališča drug do drugega in si 

vzajemno določajo način ravnanja« (prav tam). 

Dobre muzejske razstave in programi podpirajo priloţnosti za druţine, da se jih udeleţujejo in 

postanejo bolj učinkovite skupnosti tistih, ki se učijo. Hkrati omogočajo, da druţinski člani 

sodelujejo med sabo, drug drugega upoštevajo, si pridobijo nove in sveţe izkušnje, utrdijo 

nekaj, kar ţe znajo, ali vidijo kaj na nov način in z drugačnimi očmi. Druţinski člani imajo s 

skupnim gledanjem predmeta, prebiranjem oznak, interakcijo, udeleţbo v programu, 

upoštevanjem ostalih in/ali s pogovorom z ostalimi povečane moţnosti, da vključijo nove 

ideje in informacije v ţe obstoječe okvirje, se pogajajo za osebni in kulturni pomen, ki se 

nanaša na lastne druţinske izkušnje in pogled na svet (Falk in Dierking, 2000). 

Predhodno znanje in izkušnje torej igrajo pomembno vlogo pri druţinskem obisku muzeja. 

Druţinski člani se pogovarjajo o tem, kar vedo iz prejšnjih izkušenj, razpravljajo o 

razstavljenih predmetih in programih pod vplivom teh izkušenj in spominov. Te razprave 

staršem omogočajo, da utrdijo pretekle izkušnje in druţinsko zgodovino in razvijajo splošno 

razumevanje med druţinskimi člani (Falk in Dierking, 2000). Pomembno vlogo izkušenj je 

opredelila tudi Eilean Hooper-Greenhill (1994), ki razlaga, da starši in otroci skupaj poveţejo 

novo z ţe znanim, muzejsko izkušnjo poveţejo s svojim lastnim druţinskim svetom izkušenj 

in tako skupaj aktivno sodelujejo pri gradnji oziroma oblikovanju pomena (angl. meaning-

making). S takšnim početjem utrjujejo svoja razmerja in skupaj razširjajo poznavanje novih 

stvari. 

Čeprav je učenje v muzeju osebne narave, kljub temu ne gre za izoliran proces, saj 

spoznavanje poteka preko interakcije z drugimi ljudmi v muzeju in z muzejskimi predmeti 

(Rennie in Johnston, 2007). Učenje je proces, pri katerem so razmeroma trajne spremembe v 

posameznikovem vedenju, znanju ali osebnosti posledica individualnih izkušenj, te 

spremembe pa se dogajajo ob interakciji med človekom in njegovim okoljem (Hergenhahn, 

Olson, 2001). Učenje zahteva individualno prizadevanje, ampak je tudi druţabna izkušnja. V 

muzejih je druţabna izkušnja pogosto tista, ki si jo najbolje zapomnimo (Hooper-Greenhill, 

1999a). 

S socialno interakcijo in komunikacijo lahko poveţemo tudi splošne socialne doseţke v 

muzeju. Muzeji so druţbene ustanove, ki ne izpolnjujejo le osebnih potreb posameznika, 

temveč tudi skupne potrebe skupnosti in druţbe. V tem okviru lahko razumemo sociokulturni 

kontekst muzeja, sklepata Falk in Dierking (2013). E. Hooper-Greenhill k temu dodaja, da so 

muzeji bistvenega pomena za izobraţevalno in kulturno zdravje druţbe in zaključuje z 

mislijo: »Brez zadovoljnih obiskovalcev, ki imajo ţeljo po vrnitvi v muzej, bodo muzeji 

propadli!« (Hooper-Greenhill, 1994, str. 182). 

Učenje v muzeju ima torej tudi socialne doseţke (ang. Generic Social Outcomes, GSOs), in 

sicer (The importance of GSOs): 

- močnejše in varnejše skupnosti (opolnomočenje skupnosti), 
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- izboljšano javno ţivljenje (krepitev javnega ţivljenja), 

- zdravje in dobro počutje (pozitiven vpliv na zdravje in počutje). 

Ena od funkcij prostega časa je tudi razvoj socialnih kompetenc, pravi Alenka Gril (2006), kar 

spada k splošnim socialnim doseţkom. »Mladi aktivno raziskujejo druţbene vloge in odnose 

med njimi, kakršne predpostavlja obstoječ druţbeni sistem. Hkrati si pridobivajo znanja in 

spretnosti, ki so potrebne za druţbeno participacijo oziroma aktivno vključevanje v druţbeno 

dogajanje.« A. Gril v nadaljevanju razmišlja, da sta »osrednji razvojni nalogi mladih 

oblikovanje lastne identitete in iskanje svojega mesta v druţbi, v kateri ţivijo. Ob tem so 

zlasti pomembni drugi ljudje, s katerimi so mladostniki v vsakodnevnem stiku in s katerimi se 

primerjajo. V času primarne socializacije so to starši« (prav tam, str. 5). 

  

2.1.2 Metoda pogovora 

Kot temeljno metodo druţinskega učenja oziroma poučevanja lahko opredelimo pogovor. 

Druţine se ogromno časa pogovarjajo, vključijo se v raziskovanje, se med sabo sprašujejo ali 

o razstavi na splošno ali o določenih vsebinah znotraj razstave. Druţinski člani se pogovarjajo 

med sabo o tem, kar ţe vedo iz preteklih izkušenj, in razpravljajo o muzejskih eksponatih v 

povezavi s temi izkušnjami in spomini. Mnogo pogovorov, ki se odvijajo v muzeju, se 

nadaljuje doma (Falk in Dierking, 2013). Pomen pogovora opisuje tudi ena od številnih tujih 

raziskav (Ellenbogen, Luke in Dierking, 2007), ki raziskuje razširjenost literature o 

pomembnosti druţinskega učenja in preučuje muzejske raziskave, ki se osredotočajo na 

pomen druţin v muzejih. Raziskava podrobneje obravnava, kako druţinski člani komunicirajo 

med sabo, kako se sporazumevajo in pogovarjajo o temah in predmetih na razstavah. Ob tem 

je poudarjen pomen muzejske izkušnje. Ena od ugotovitev je, da so pogovorne povezave med 

muzejsko izkušnjo in resničnim svetom pogoste in razširjene. Druţine so poročale, da so se 

druţinski člani po obisku muzeja o razstavi pogovarjali v avtu na poti domov, pri večerji v 

naslednjih dneh ali tednih ali kadar so se ukvarjali z drugimi aktivnostmi. Prav tako so opisale 

povezavo med vsebino na razstavi in ostalimi okoliščinami ali pojavi v njihovem vsakdanjem 

ţivljenju. Enako so ugotovili tudi Gibss, Sani in Thompson (2007). Pogovor druţine se začne 

pred obiskom muzeja in se nadaljuje po obisku. Muzej tako postane pomemben del druţinske 

učne izkušnje.  

Druţinski člani v pogovoru drug drugemu postavljajo vprašanja, ali o razstavljenih predmetih 

na splošno ali o določeni vsebini. Vprašanja se navadno ukvarjajo s konkretnimi 

informacijami o določenem predmetu (Falk in Dierking, 2000). Pogovor je tudi najbolj 

pogosta oblika socialne interakcije znotraj muzeja in na analizo druţinskega pogovora se je 

osredotočilo mnogo raziskovalcev, ki jih je zanimalo druţinsko učenje v tem okolju. Pogovor 

je primarna dejavnost oblikovanja znanja. Raziskava kaţe na to, da starši z otroki 

komunicirajo, se pogovarjajo in nudijo informacije eden drugemu na prepoznaven način, kar 

se ponavlja med obiskom. Dejstvo je, da je celoten obisk lahko označen kot en sam pogovor 

velike skupine, čeprav druţine, ko se premikajo po razstavah, sodelujejo med sabo v številnih 

majhnih pogovorih, ki se stalno začenjajo in končujejo (prav tam). Da muzeji nudijo idealne 
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priloţnosti za starše in otroke, da se pogovarjajo o predmetih, raziskujejo skupaj in se učijo s 

primerjanjem ţe znanega in tistega, kar vidijo na novo, meni tudi E. Hooper-Greenhill (1994). 

»V idealnem domu, kjer so starši zadosti bistri, da se zavedajo, kaj je za otroka najbolje, in so 

za to tudi sposobni poskrbeti, se otrok uči prek druţbene interakcije in konstitucije druţine. V 

pogovorih, ki potekajo, so nekatere točke za otroka zanimive in koristne; izrečene so trditve, 

prihaja do poizvedovanj, razpravlja se o temah in otrok se nenehno uči. Otrok govori o svojih 

izkušnjah in popravlja svoje napačne predstave« (Dewey, 2012, str. 31).  

 

2.1.3 Vloga odrasle osebe pri učenju otrok 

Raziskave o druţinskem učenju poudarjajo pomen odraslih članov druţine, ki igrajo vlogo 

mediatorjev skupinskega učenja. Ti imajo pozitiven vpliv na učenje otrok v druţini (Falk in 

Dierking, 2013). E. Hooper-Greenhill (1999a) predpostavlja, da se obisk muzeja, kadar 

pridejo obiskovalci v okviru druţine, pravzaprav nanaša bolj na otroke v skupini kot na starše. 

J. H. Falk in L. D. Dierking (2013) pa ugotavljata, da imajo programi, v prvi vrsti namenjeni 

otrokom, skoraj vedno tudi pozitiven vpliv na otrokovo druţino. »Otroci rabijo podporo 

odraslih, ki prepoznavajo in spodbujajo otrokove namene, razmišljanja, reševanje problemov 

in ustvarjalnost. Vloga odraslih je predvsem v tem, da podpirajo aktivno učenje, s čimer v 

širšem smislu podpirajo otrokov razvoj« (Batistič-Zorec, 2003, str. 211). Odrasli imajo močne 

tendence, da utrjujejo pretekle izkušnje in druţinsko zgodovino, da razvijajo splošno 

razumevanje med druţinskimi člani. Druţine imajo kulturo skupnega znanja in obisk muzeja 

obogati to zalogo znanja. Ko se odrasli počutijo v muzeju domače in jih zanimajo razstavljeni 

eksponati, veliko raje posredujejo te občutke svojim otrokom. Rezultat tega pa je, da druţina 

razvije bolj poglobljene nivoje učenja (Gibss, Sani in Thompson, 2007).  

L. Tavčar (2009, str. 122–123) v svojem delu navaja znano obseţno raziskavo o obiskovalcih 

muzejev in galerij iz srede šestdesetih let dvajsetega stoletja, ki je pokazala, da je »vpliv 

druţine ključnega pomena za formiranje publike v teh ustanovah, ker oblikuje otrokov 

primarni habitus, ki jim omogoča pridobitev kulturnih kompetenc za razumevanje 

razstavljenih umetniških del. Druţine, ki omogočajo pridobivanje teh kompetenc, so 

predvsem tiste, za katere je značilno, da so starši izobraţeni in tudi sami obiskovalci teh 

ustanov. Ko vodijo svoje otroke s sabo na razstave, jim hkrati privzgajajo merila o tem, kaj je 

vredno obiskovati in česa ne. Tako se postopoma oblikuje občinstvo muzejev in galerij«. L. 

Tavčar omenja raziskave, ki potrjujejo, da ima pogosto obiskovanje takih ustanov v otroštvu 

močan vpliv na formiranje stalnih obiskovalcev umetnostnih muzejev in galerij. 

Zakaj je torej pomembno, da odrasli peljejo svoje otroke v muzej? »Obiskovanje muzejev je 

pomembno ne samo zato, ker s tem pri »učencu« razvijamo znanje o umetnosti, zgodovini, 

naravi, tehnološkem napredku, kulturi nasploh, temveč tudi zato, ker mu privzgajamo 

pozitiven odnos do muzejev kot druţbenih institucij, ki naj ostanejo del »učenčevega« 

ţivljenja tudi v njegovi odrasli dobi – dobi dela, prostega časa, starševstva, dejavnega 

drţavljanstva« (Bračun Sova, 2013, str. 3). Ta razmislek pa enako velja tudi za »druţinskega« 

otroka.  
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2.1.4 Motivacija – druţinska agenda 

Raziskovalci uporabljajo pojem »agenda«, ko govorijo o motivacijskih vidikih druţinskega 

obiskovanja muzejev. Druţinska agenda pomeni to, kar druţina »prinese s sabo« v muzej (to, 

kar druţina je), na drugi strani pa je muzejska agenda, ki predstavlja to, kar muzej pričakuje 

od druţine. Interakcija med obema agendama je t. i. druţinska muzejska izkušnja (Moussouri, 

1997). J. H. Falk in L. D. Dierking (2013) pišeta o druţinski agendi kot o skupku ţelja, potreb 

in pričakovanj druţine. Theano Moussouri (1997) pa natančneje opredeli faktorje, ki 

označujejo druţinsko muzejsko agendo: druţinski profil (preteklost, ozadje, starost, spol), 

sociokulturni vzorci (motivacija), osebni kontekst (pričakovanja člana, kaj muzej ponuja), 

druţbeni kontekst (socialni vidik obiska) in muzejska razstava (fizične karakteristike, medij 

komunikacije). Avtorica dodaja, da ima obiskovalčeva agenda dve dimenziji: motivacijo, ki jo 

imajo obiskovalci za obisk muzeja, in strategije, ki jih uporabljajo ob obisku muzeja. V okviru 

tega je, po T. Moussouri, opredeljenih šest razlogov za obisk muzeja (Falk in Dierking, 2000, 

str. 72):  

- »izobraţevanje (večina obiskovalcev omenja, da obiščejo muzej z namenom, da se o 

kakšni stvari kaj naučijo, občasno kaj posebnega, pogosteje bolj splošne stvari); 

- razvedrilo (obiskovalci gredo v muzej v svojem prostem času, da se zabavajo in/ali da 

vidijo nove in zanimive stvari v sproščujočem in prijetnem okolju); 

- druţabni dogodek (obisk muzeja predstavlja prost dan za celotno druţino, posebno 

druţabno izkušnjo in priloţnost za druţinske člane ali prijatelje, da uţivajo ločeno in 

skupaj); 

- ţivljenjski krog (to lahko najlepše opiše primer: ko je nekdo hodil v muzej kot otrok, 

kasneje, v odrasli dobi, prav tako pelje svoje otroke v muzej); 

- prostor (obiskovalci so navedli mnogo razlogov ob kategorizaciji muzeja kot 

prostočasne, kulturne ali rekreacijske destinacije na lokalni ali regionalni ravni; mnogo 

ljudi obišče muzej zaradi teh razlogov, vključno s tistimi, ki so na počitnicah ali izletu, 

in s tistimi, ki dobijo goste od drugod); 

- praktična vprašanja (praktični zunanji dejavniki, kot so vreme, bliţina muzeja, 

razpoloţljiv čas, mnoţičnost obiska, vstopnina itd., prispevajo k odločitvi za obisk 

muzeja)«. 

Obiskovalci so, razumljivo, po navadi izpostavili več razlogov za obisk muzeja. Študija pa je 

pokazala, da sta bili za skoraj vse obiskovalce značilni prvi dve vrsti motivacije – 

izobraţevanje in razvedrilo. Posamezniki, ki so izbrali obisk muzeja, so iskali »v učenje 

usmerjeno razvedrilno izkušnjo« (prav tam, str. 72–73). 

Učenje je v bistvu proces, ki temelji na ţelji, ali drugače rečeno, ţelja po učenju je osnova 

vsakega učenja. Če ni ţelje po učenju, se učenje ne bo zgodilo. Vzbuditi interes in ţeljo po 

učenju je najpomembnejše, kar lahko muzejske učne ure doprinesejo k učnemu procesu. 

Moţgani delujejo bolje, ko se razum zdruţi z intuicijo in domišljijo in ko lahko oblikuje 

vzorce, ki temeljijo na izkušnji (Hooper-Greenhill, 2007). Učenje je v veliki meri odvisno od 

naše motiviranosti za učenje. Barica Marentič Poţarnik (2000) opisuje, da smo najbolj 
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motivirani, ko se v nas zbudi radovednost, ko se učimo zaradi osebnega interesa ali 

situacijskega interesa. Pomembno vlogo pri učenju igra torej tudi motivacija. Muzejske 

izkušnje so nove, zanimive in pogosto zabavne za učence, zato je tudi stopnja motiviranosti 

visoka. E. Hooper-Greenhill (2007) poudarja, da je učenje preko muzejskih zbirk za učence 

vznemirljivo, stik z muzejskimi predmeti jim pomaga predstavljati si čas, dela zgodovino ţivo 

in resnično. Kjer lahko ponudimo raziskovanje in preizkušanje, se lahko pojavi ustvarjalnost, 

navdih in uţitek, ki je sestavni del učenja. Bolje se učimo in več si zapomnimo, če smo 

motivirani skozi uţitek.  

Raziskovalka Deborah L. Perry (2012) navaja šest notranjih motivacij, ki naredijo učenje 

prijetnejše in zabavnejše: 

- radovednost (otrok je presenečen in fasciniran), 

- zaupanje (otrok ima občutek usposobljenosti), 

- izziv (otrok zaznava, da si je za nekaj vredno prizadevati), 

- nadzor (otrok ima občutek za samoodločanje in nadzor), 

- igra (otrok doţivlja senzorični uţitek in igrivost – izkušnja v muzeju je zabavna in 

prijetna), 

- komunikacija (otrok sodeluje pri pomembnih socialnih interakcijah z vrstniki, starši, 

muzejskim pedagogom ali kustosom) (glej tudi Hein, 1998; Milutinović, 2010). 

E. Hooper-Greenhill (2007) ugotavlja, da se radovednost zbudi ob novih, nenavadnih, 

problemskih situacijah, kar muzejske delavnice prav gotovo so. Avtorica opisuje izjave 

učencev, ki so govorili, da so uţivali, ker so počeli nekaj novega, nenavadnega. B. Marentič 

Poţarnik (2000, str. 190) pa o radovednosti pravi, »da se zbudi ob novih, nenavadnih 

dogodkih, ob neskladjih s pričakovanim, ob presenečenjih. Globlja radovednost nastane ob 

srečanju s problemsko situacijo, zlasti če gre za realistične probleme, ki se jih ne da drugače 

rešiti kot z iskanjem in zbiranjem različnih informacij in podatkov«. 

Zmoţnost, da smo čustveno motivirani, aktivira tudi druge strategije za učenje, kot na primer 

domišljijo. Ko nam informacije posredujejo zgolj kot dejstva in aktivnega vključevanja v 

diskusijo ali drugo obliko dela ni, pa nismo čustveno motivirani za nadaljnje sprejemanje 

znanja, nimamo ţelje izvedeti še več. Do diskusije ali ovrednotenja snovi ne pride, saj v tem 

ne vidimo nobenega smisla. Zato je za razvoj in napredovanje ključnega pomena, da lahko v 

spodbudnem okolju dobimo priloţnost odločati, presojati, vaditi spretnosti in razvijati ideje 

(Hooper-Greenhill, 2007). 
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2.2 Druţinsko učenje v muzeju 

 

2.2.1 Vseţivljenjsko učenje 

Učenje in poučevanje ne potekata zgolj v okviru formalnih izobraţevalnih ustanov, temveč 

skozi celo ţivljenje in v številnih, tudi neformalnih ustanovah in prostorih; govorimo tudi o 

vseţivljenjskem učenju (Hooper-Greenhill, 2000). Muzeji nudijo idealne priloţnosti za 

pridobivanje novega znanja in spretnosti, kot tudi za uporabo ţe obstoječih spretnosti in 

védenja, nadaljuje E. Hooper-Greenhill (prav tam). Prav tako navaja (Hooper-Greenhill, 

1994), da muzeji predstavljajo idealna izobraţevalna okolja za različne starostne skupine in 

igrajo pomembno vlogo v procesu vseţivljenjskega učenja. Vseţivljenjsko učenje vztraja pri 

tem, da se ljudje učijo celotno ţivljenje in da se ta vrsta učenja dogaja v mnogih različnih 

situacijah. Učenje skozi ţivljenje se dogaja glede na osebne ţelje in priloţnosti in je določeno 

glede na potrebe tistega, ki se uči. Učenje je način ţivljenja, kontinuirano razširjanje obzorja 

in soočanje z osebnimi izzivi, zaključuje E. Hooper-Greenhill (prav tam).  

Ljudje smo učeča se bitja, procesi učenja pa so naravni kot dihanje in niso povezani zgolj z 

izobraţevanjem. E. Hooper-Greenhill (2007, str. 9) meni, da se »učenje lahko zgodi 

nenamerno, vključuje tako telo kot čustva, je tacitno in besedno, je lahko eksperimentalno, je 

lahko poglobljeno ali zelo površinsko, je dinamično, je oblikovanje samopodobe in pogledov 

na svet.« 

Smiselno učenje je učenje, ki je povezano z vsakdanjim ţivljenjem (Hooper-Greenhill, 2007). 

Na to se je navezala tudi B. Marentič Poţarnik (2000, str. 12), ki pravi, da je »učenje 

uspešnejše, če /…/ je osebno pomembno in vpeto v resnične ţivljenjske okoliščine.« Po 

njenem mnenju bo tako učenje »dalo trajnejše znanje, ki bo uporabno v novih situacijah, 

pomagalo nam bo bolje razumeti sebe in svet in tudi bolj pametno posegati vanj«. 

»Učenje je glavni proces človekove prilagoditve,« meni Kolb (Hoogstraat, Vels Heijn, 2015, 

str. 2). Učenje poteka vedno in povsod (v šoli, pri delu, v odnosih in pri vsakodnevnih 

opravilih) ter vključuje različne procese, kot so ustvarjalnost, reševanje problemov, procese 

odločanja in spreminjanje stališč. Kolb (prav tam) navaja, da spoznanje o učenju kot 

vseţivljenjskem procesu javnim ustanovam in organizacijam (torej tudi muzejem) nalaga 

odgovornost, da svoje dejavnosti organizirajo tako, da bodo obiskovalcem (on se osredotoča 

predvsem na odrasle) ponujale doţivetja, ki omogočajo učenje in osebnostni razvoj. 

 

2.2.2 Prostočasno učenje po lastni izbiri 

Če torej ostanemo pri tujih raziskavah, nadalje ugotovimo, da so se nekatere tuje 

sociokulturne raziskave druţinskega učenja v muzejih nato usmerile v poglobljeno 

razumevanje različnih dejavnikov oziroma vzrokov, zakaj se druţina sploh odloči za obisk 

muzeja in kaj vpliva na njeno učno izkušnjo v muzeju (npr. Falk, Moussouri in Coulson, 

1998; Ellenbogen, 2002). Te raziskave temeljijo na teoretični predpostavki, da je za druţino 

kot specifično kategorijo muzejskih obiskovalcev v prvi vrsti značilno učenje po lastni izbiri 



10 

(angl. free-choice learning). Obiskovanje muzejev je, kot gledanje televizije, branje, 

pogovarjanje s prijatelji, gledanje gledališke predstave, brskanje po medmreţju in podobno, v 

osnovi definirano kot prostočasna dejavnost, s katero se učimo po lastni izbiri, torej se sami 

odločamo, kdaj, kje in kaj se bomo (na)učili (Falk in Dierking, 2000). Pri tej izbiri igra 

pomembno vlogo človekov kulturni kapital, ki bo obravnavan v nadaljevanju. Učenje po 

lastni izbiri se nagiba k temu, da je nelinearno, osebno motivirano in daje veliko izbiro 

tistemu, ki se uči, da se odloči, kaj se bo učil, kje se bo učil in kdaj se bo učil.  

L. D. Dierking (2005) pravi, da otroci in starši namenjajo vedno več časa učenju, ne samo v 

razredu ali v sluţbi, ampak tudi preko učenja po lastni izbiri doma, po sluţbi in ob vikendih. 

Učenje po lastni izbiri je tisto učenje, ki ga vodijo osebne potrebe in zanimanja ljudi. 

Nadaljuje, da gre za učenje, preko katerega ljudje izvedo, kaj je v njihovem ţivljenju koristno, 

prepričljivo ali jim je le preprosto zanimivo.  

V navezavi na koncept »koristnega«, smiselnega učenja lahko obravnavamo tudi koncept 

prostega časa. 

Prostočasnih dejavnosti ne doţivljamo kot obveznosti in to jih tudi razlikuje od vseh drugih 

dejavnosti, kajti vsakdo sam izbira, kaj bo počel v prostem času, pravi A. Gril (2006). Pri tem 

so po mnenju muzealke Staše Tome (2007) starši ključnega pomena pri izbiri dejavnosti v 

prostem času otrok. V dobi s hitrim ţivljenjskim tempom je čas za druţenje z druţino skopo 

odmerjen, zato je toliko pomembnejše, da ga otroci in starši kvalitetno preţivijo.  

Prosti čas pa je tudi pomemben vidik socializacijskega procesa. Socializacija je večplasten 

proces vključevanja otroka in mladostnika v dano skupnost in je torej odvisna od vrednot in 

stališč obstoječe skupnosti (Kristančič, 2007). Druţina je pomembna socialna skupnost za 

vsakega posameznika in druţbo, kajti kot pravi Azra Kristančič (prav tam, str. 91): »Zdrav 

posameznik je zdrava druţina, je zdrava druţba.« Druţina v svoje številne naloge vključi tudi 

skrb za prosti čas, saj ima nedvomen vpliv na izbiro in usmeritev posameznika v preţivljanje 

prostega časa. Starši usmerjajo interese otrok na tista področja preţivljanja prostega časa, do 

katerih sami čutijo naklonjenost in imajo zanje interes, izbira pa je odvisna tudi od njihovih 

nagnjenj in zmoţnosti, sposobnosti in upoštevanja individualnosti ter potreb otroka (prav 

tam). 

Po mnenju Nevenke Č. Sadar (1991, str. 25) lahko odnos med druţino in prostim časom 

obravnavamo z dveh vidikov: 

1. »Prosti čas pojmujemo kot vir, ki pripomore k stabilnosti in bogastvu druţinskih 

odnosov, kot vir, ki je nujen za razvojne moţnosti. V tem primeru prosti čas 

pomembno prispeva k druţini.« 

2. »Druţino pa lahko pojmujemo kot vir za prosti čas. Druţina daje socialni kontekst za 

večino prostega časa. S tega vidika je prosti čas nujen prostor za svobodo, 

ekspresivnost in razvoj osebnosti.«  

Prepustimo se mnenju Lidije Tavčar (2009, str. 116): »Do nedavnega naj bi muzeji poudarjali 

predvsem svojo izobraţevalno funkcijo in tudi starši so se za obiske muzejev skupaj z otroki 
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odločali večinoma zato, ker so v njih videli specifičen prostor za otrokovo učenje in 

raziskovanje. V zadnjem desetletju pa postaja vse bolj jasno, da se sodobne druţine odločajo 

za obisk muzeja tudi (če ţe ne predvsem) zaradi razvedrila. Tako pa se odločajo le, če muzej 

dojemajo kot sproščeno okolje, primerno za druţabne dejavnosti in stike med člani druţine, ki 

jim ponuja priloţnost za utrjevanje razrahljanih druţinskih vezi, vzrok katerih je sodobni 

način ţivljenja. Če je tako, je razumljivo, da razvedrila, ki ga druţina išče, ne bo mogla najti 

le v razstavljenih predmetih, pa če so še tako zabavni, temveč tudi in morda predvsem v 

zadovoljstvu, ki ga druţina najde v tem, ko deluje kot intimna druţbena enota na javnem 

mestu, ki si ga je prostovoljno izbrala za obisk.« 

Strnad (2015, str. 99) pa pravi: »Muzeji pripravljajo vrsto aktivnosti, ki so otrokom in 

druţinam dostopne v prostem času. Obisk muzeja in spremljevalnih aktivnosti lahko za 

druţine predstavlja skupno preţivljanje časa, ko skupaj nekaj počnejo in se ustvarjalno druţijo 

– takšen način učenja spodbuja pozitivne odnose in interakcije med druţinskimi člani«. »Za 

nekoga je lahko to, da je v muzeju skupaj z druţino ali s prijatelji, veliko pomembnejše kot 

sam obisk razstave. V tem primeru je obisk muzeja ali galerije zanj zgolj sredstvo za dosego 

primarnega cilja: biti skupaj,« navaja L. Tavčar (2009, str. 112). Omenja tudi druge raziskave, 

ki poudarjajo, da obisk muzeja omogoča druţinskim članom, da so skupaj.  

Muzeji lahko postanejo učinkovitejša okolja za učenje po lastni izbiri, če muzejsko osebje 

bolje razume naravo učenja in razloge, ki jih obiskovalci poiščejo za obisk in uporabo muzeja 

kot prostora za osebno učenje (Falk in Dierking, 2000). 

Kot ţe omenjeno, igra pri učenju po lastni izbiri pomembno vlogo kulturni kapital. Ta vidik 

druţinskega učenja obravnavajo predvsem evropski raziskovalci, ameriški pa ga niti ne. V 

slovenskem prostoru ga je v svoje raziskave – na področju umetnostnih muzejev – prva zajela 

Lidija Tavčar. 

 

2.2.3 Druţinsko izročilo – kulturni kapital 

Francoski sociolog vzgoje in kulture Pierre Bourdieu vrednoti personificiran (poosebljen) 

kulturni kapital (s socializacijo in inkulturacijo pridobljene in ponotranjene kulturne dobrine, 

vrednote, tradicija, vzgoja in omika, ki jih posameznik ponotranji v procesu socializacije, in 

sicer večinoma v krogu druţine; ki jih torej lahko pridobimo z delom na sebi in iz druţbenega 

okolja) kot največji vpliv na učenje v muzeju (Bourdieu, 1986). Kot ena ključnih teoretskih 

osebnosti na pedagoškem področju, tudi in predvsem ko gre za edukacijsko vlogo muzeja, je 

v zadnjem času pritegnil tudi slovenske raziskovalce. Del skupine raziskovalcev, ki je pred 

leti končala s preučevanjem kazalnikov socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske 

klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov, je med kazalnike kulturnega 

kapitala uvrstil udeleţbo v umetniških dejavnostih v obliki obiskovanja kulturnih ustanov – 

kina, gledališča, koncerta, galerije in knjiţnice (Gaber idr., 2012).  

Ta oblika kulturnega kapitala opredeljuje in je povezana s tistim, kar navadno imenujemo 

kakovostno preţivljanje prostega časa (Kristančič, 2007). Vprašamo se torej, kako nekdo 
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preţivlja prosti čas? Socialni kapital pa označuje interakcijske lastnosti mreţ, ki 

posameznikom olajšujejo ali oteţujejo dosegljivost in rabo različnih kapitalskih virov. 

Socialni kapital pomeni tudi, s kom oseba preţivlja prosti čas (prav tam). 

Akumulacija kulturnega kapitala se začne ţe ob rojstvu in traja celotno ţivljenje. Kapital, ki 

ga posameznik ne pridobi v času otroštva, je tako z vidika akumulacije kapitala izgubljen čas. 

Nadomeščanje tega primanjkljaja pa je v nadaljevanju odvisno od številnih dejavnikov, med 

drugim tudi od posameznikovega socialno-ekonomskega statusa oziroma od njegove 

»osvobojenosti od ekonomske nujnosti«, da lahko svoj prosti čas usmerja v pridobivanje in 

utelešenje kulturnega kapitala (Bourdieu, 1986). Prostor akumuliranja prvih dveh oblik 

kulturnega kapitala, personificiranega in objektiviziranega (v obliki kulturnega blaga oziroma 

dobrin, kot so slike, knjige, inštrumenti, slovarji, stroji itd., ki jih posameznik podeduje), je 

predvsem druţina. Razlike v kulturnem kapitalu, ki ga posedujejo druţine, vključujejo tako 

razlike glede na to, kdaj (pri katerih letih) se akumulacija prične, kot tudi glede na čas, ki ga 

lahko posamezniku namenja druţina (prosti čas druţine v nasprotju s časom, v okviru 

katerega druţina dela zaradi ekonomske nuje) (Barle in Bezenšek, 2006). 

Na koncept kulturnega kapitala se je v empirični muzejsko-pedagoški raziskavi, ki je sicer 

zajela odrasle obiskovalce slovenskega umetnostnega muzeja, v veliki meri naslonila tudi 

Bračun Sova (2016, str. 28): »V kolikšni meri sporočilnost umetniškega dela razumemo, je 

preteţno odvisno od našega predhodnega znanja, izkušenj in s tem povezanih zanimanj – na 

kratko, od kulturnega kapitala. Bourdieujeva teorija kulturnega kapitala nam pomaga razumeti 

vpliv šolanja, socializacijskih izkušenj in interakcij v druţini na človekovo vedenje oziroma 

habitus. V skladu s to teorijo se muzejski obiskovalci različno zanimajo za muzeje in v njih 

različno dojemajo artefakte, saj so za razumevanje v muzejih hranjene dediščine različno 

kompetentni. Pojem kompetenca, ki ga uvede Bourdieu, opozarja na kompleksnost in 

uporabnost znanja, ki ni samoumevno in enostavno, temveč stvar vzgoje, saj estetsko 

doţivljanje predvideva poznavanje umetniškega oziroma kulturnega koda – ponotranjenje 

estetskih pravil, odvisnih od zgodovine in druţbe. Srečanje z umetnino ni »ljubezen na prvi 

pogled«, pravi Bourdieu. Človek do estetskega uţitka pride »z navado in vajo«, pri čemer je 

kultiviranje posameznika v domeni šole, pomembno obliko vzgoje pa je Bourdieu, kot rečeno, 

videl v druţini.« 

 

2.2.4 Muzejski predmet kot »objekt učenja« 

Muzej predstavlja avtentično kulturno okolje, kjer se srečujemo z izvirnimi predmeti oziroma 

artefakti. Izobraţevalni programi v muzejih temeljijo na muzejski zbirki, torej zbirki 

artefaktov, ki predstavljajo glavne »objekte učenja« (Tavčar, 2009; Hooper-Greenhill, 1992). 

Iz tega torej sledi, da je muzej avtentičen prostor za učenje in da so razstavljeni avtentični 

predmeti v središču muzejskega izobraţevanja in izkušenj (prav tam). E. Hooper-Greenhill 

(2007) poudarja, da je učenje preko muzejskih zbirk za učence vznemirljivo, stik z 

muzejskimi predmeti pomaga učencem, da si predstavljajo čas, hkrati pa dela zgodovino ţivo 

in resnično.  
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Muzejske ustanove torej nudijo stik z resničnimi predmeti, spodbujajo radovednost, 

raziskovanje in nudijo navdih (Hooper-Greenhill, 1994). Talboys (2010) med drugim 

opozarja, da ima študij avtentičnega predmeta močan psihološki vpliv na obiskovalca. 

Srečanje z originalom, v redkih primerih tudi rokovanje z več sto ali celo tisoč let starim 

predmetom, vzbuja v nas različne občutke: spoštovanje, občudovanje, vznemirjenje, strah, 

radovednost in mnoge druge. Originalni, »resnični« predmeti muzejskega obiskovalca 

nagovarjajo na način, ki ga reprezentacije teh predmetov ne omogočajo. Obstaja prepričanje, 

da ravno »avtentičnost muzealij najmočneje vpliva na obiskovalčevo izkušnjo in jo na 

poseben način tudi oblikuje« (Evans, Mull in Poling, 2002, str. 55). Ravno ti resnični 

predmeti predstavljajo novo razseţnost v primerjavi med učenjem v muzeju in formalnim 

učenjem, saj nudijo posebno priloţnost doţivljajskega in izkustvenega učenja. Slednje je 

namreč osnovano na rokovanju in srečanju z resničnimi predmeti oziroma artefakti, dodaja 

Milutinović (2010). 

Muzeji v postmodernem in sodobnem obdobju nudijo mnogotere moţnosti izkustvenega 

učenja, vendar pa je pomembno, da oblike aktivnega učenja poglabljajo razumevanje 

avtentičnih predmetov na razstavi (Baird, 2012). Glavni namen kateregakoli muzeja je 

predstavitev originalnega, zgodovinskega, pogosto edinstvenega, kakovostnega muzejskega 

artefakta. V spoznavanju predmetov pa obiskovalec sodeluje – s svojim doţivljanjem, 

opazovanjem, kognicijo itd. J. H. Falk in L. D. Dierking (1992, 2000, 2013) uporabljata 

pojem »muzejska izkušnja«, ko opisujeta kompleksno naravo obiskovalčevega neposrednega 

stika z muzejskimi predmeti. Pomembno je, da so izkušnje v muzeju celovite, da se 

preoblikujejo v znanje, spretnosti, stališča, vrednote, čustva, prepričanja in smisel; proces, 

preko katerega posamezniki postanejo to, kar so (Hooper-Greenhill, 2007). 

Brigita Strnad (2015, str. 95–96) prav tako piše o avtentičnem učenju v muzeju: »Otroci se v 

muzeju srečajo z umetninami neposredno, torej »v ţivo«, kar vsebuje neprecenljiv vzgojno-

izobraţevalni vidik. Gre za prostor, kjer se posamezniki seznanjajo z lastno in tujo kulturno 

dediščino ter ob primernem pristopu, katerega cilj je estetsko doţivljanje oziroma nova 

estetska izkušnja, razvijajo različne osebnostne kompetence, kot so: ustvarjalnost, sposobnost 

povezovanja različnih disciplin, izraţanje lastnih idej, poglobljeno in večplastno opazovanje 

ter reševanje problemov, sposobnost za razvijanje dialoga, empatijo, samoorganizacijo. 

Koncept avtentičnega učenja se fokusira na resnični svet (muzej kot resnični svet umetnosti), 

na kompleksne probleme in njihovo reševanje (soočanje z umetninami), problemsko 

zasnovane aktivnosti, iskanje povezav, raziskovanje novih kontekstov.« Avtorica se v 

prispevku osredotoča na vsebine umetnostnega muzeja, vendar lahko vsekakor to posplošimo 

na vse vrste muzejev. 

Nina Jensen (1999) zagovarja, da se naj muzejski programi za otroke osredotočijo na le nekaj 

zanimivih predmetov in na ideje o teh predmetih, ki so dojemljive in pomembne. Drugače so 

artefakti v muzeju za otroke, kot mnogo drugih stvari v njihovem ţivljenju, preprosto tam, 

brez razlage in izven nadzora. Izbirčen in omejen fokus spodbuja pri otrocih občutek 

obvladovanja in nadzora v morebiti čudnih in neobvladljivih prostorih. 
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Dejstvo je, da muzejski predmet spodbuja aktivno učenje v muzeju. O aktivnem učenju v 

muzeju piše Hazlini Harun (2012), ki pravi, da se muzejski obiskovalec uči z razmišljanjem, 

ko je v interakciji z muzejskim predmetom, oblikuje svoje lastne ideje in sodbe, ko se poveţe 

z razstavo. Druga oblika učenja v muzeju je pasivna oblika, ko obiskovalec le stoji pred 

muzejskim predmetom in ga občuduje (prav tam). Vsakdo se uči različno in učne izkušnje so 

tesno povezane z ţivljenjskimi izkušnjami posameznika in z njegovimi osebnimi potrebami. 

Precej pogosto se učenje v muzeju odvija prostovoljno in se ravna po spremljevalcih (npr. 

starši spremljajo otroke). 

Tudi Dewey je zagovarjal, da so učenci po naravi aktivni in ne pasivni. Poudarjal je, da mora 

biti izhodišče učenja otrokova aktivnost: »Otrok je ţe silno aktiven in vprašanje edukacije je 

vprašanje obvladovanja in usmerjanja njegovih dejavnosti« (Dewey, 2012, str. 125). E. 

Hooper-Greenhill (1994) pa to dopolnjuje, ko pravi, da se resnično učenje in dolgotrajne 

spremembe v dojemanju dogodijo z aktivnostjo in angaţiranostjo. Avtorica (2007) poudari, da 

verbalne metode niso dovolj, za samo učenje je bolj pomembna telesna aktivnost, saj 

spodbuja uporabo čutov in s tem nezavedno učenje. Prav tako izpostavi, da je izkustveno 

učenje pomembno za vse generacije, ne le za mlajše, kot je veljalo nekoč. 

V povezavi z aktivnostjo in aktivnim učenjem pa omenjam še prenašanje sporočil muzejskega 

predmeta. »Učenje oziroma poučevanje je neizogibno sestavljeno iz transmisijskega znanja, 

večji poudarek pa naj bi dajali t. i. transformacijskemu znanju, do katerega pridemo preko 

lastne aktivnosti in ga odlikuje večja motiviranost, razumevanje, višja stopnja zapomnitve. 

Transformacija je spreminjanje pojmovanj o svetu in spreminjanje osebnosti, je posledica 

aktivnega učenja, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira« (Marentič Poţarnik, 2000, 

str. 11–12). 
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3 METODOLOGIJA 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Znano je, da je v zadnjem času druţinskih obiskov v muzejih vedno več, in vedno več 

muzejev skozi vse leto pripravlja posebne programe, namenjene druţinam. To je mogoče 

razbrati iz spletnih strani slovenskih muzejev in galerij ter njihovih druţbenih omreţij, ki jih 

muzealci redno spremljamo. Od leta 2010 Sekcija za izobraţevanje in komuniciranje (deluje v 

okviru Skupnosti muzejev Slovenije) organizira skupno promocijsko akcijo »Z igro do 

dediščine«, ko številni muzeji in galerije ponudijo otrokom in druţinam bogat brezplačen 

program. V letu 2016 je bilo to v Tednu otroka (oktobra), v letu 2017 v Tednu druţin (maja, 

15. maj velja za mednarodni dan druţin). Namen akcije je otrokom in druţinam na igriv, 

zanimiv in poučen način pribliţati bogato kulturno dediščino in jim hkrati omogočati 

kakovostno preţivljanje prostega časa. 

Iz Poročila o delu drţavnih muzejev (sedem muzejev) za leto 2016, objavljenega na spletni 

strani Ministrstva za kulturo, je mogoče razbrati nekatere statistične podatke: koliko različnih 

programov za druţine so pripravili v letu 2016, kolikokrat so jih ponovili in koliko 

obiskovalcev se jih je skupno udeleţilo. Za leto 2015 in 2014 teh podatkov ni moč najti, za 

leto 2013 pa preberemo, da so posebno pozornost v muzejih namenili programom, 

namenjenim druţinam.  

Programi, namenjeni druţinam, torej so, najdemo lahko tudi posamične statistične podatke o 

obisku druţin (temeljite statistične analize, ki bi jo lahko na tem mestu uporabila, ni), niso pa 

znane značilnosti druţinskega učenja v muzejih. Da v slovenskem prostoru ni raziskav na 

temo druţinskega učenja v muzejih, je pokazal tudi teoretični pregled. 

Namen te raziskave je tako preučiti značilnosti druţinskega učenja v muzeju, pri tem pa me je 

zanimalo, kakšen pomen druţine pripisujejo svojemu učenju v muzeju, kako ga razumejo in 

doţivljajo. Ker je druţina večgeneracijska skupnost, sem preučevala izkušnje, mnenja, 

stališča, občutke, zaznave, socialno interakcijo tako pri otrocih kot pri odraslih. 

 

3.2 Cilji raziskave 

Raziskava se osredotoča na značilnosti druţinskega učenja v muzeju in na to, kako druţina 

oziroma njeni člani doţivljajo skupno učenje v muzeju. Zanimalo me je, zakaj starši in/ali 

otroci izberejo muzej kot prostor preţivljanja prostega časa, ali starši in/ali otroci načrtujejo 

preţivljanje prostega časa glede na moţnost, da se ob tem tudi izobraţujejo oziroma 

spoznavajo kaj novega, kako se starši z otroki počutijo v muzeju, kako se otroci s starši 

počutijo v muzeju, kako starši in otroci uporabljajo oziroma doţivljajo didaktični kovček.  

Cilji raziskave so bili:  
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1. preučiti, kako starši in otroci pojmujejo prostočasni druţinski obisk muzeja (učenje po 

izbiri); 

2. preučiti, kakšna je učna izkušnja staršev in otrok v muzeju (spoznavanje muzejskih 

zbirk oziroma zgodovine s pomočjo njim namenjenega didaktičnega pripomočka); 

3. preučiti mnenje otrok in staršev o njihovem medsebojnem sodelovanju ob skupnem 

obisku (druţinsko interakcijo). 

 

3.3 Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi je bil uporabljen kvalitativni raziskovalni pristop, saj je šlo za poglobljeno 

preučevanje določenega pojava – značilnosti druţinskega učenja v muzeju. Nekaterih 

druţbenih pojavov namreč ne moremo izmeriti oziroma eksperimentalno preučiti v smislu 

»količine, vrednosti, intenzivnosti in pogostnosti« (Denzin in Lincoln, 2011, str. 8), ampak je 

treba pojave razumeti, to pa je mogoče le s celovitim in neposrednim raziskovalnim 

pristopom. Uporabljena je bila induktivna metoda (od posamičnega k splošnemu).  

Kvalitativna raziskava se osredotoča na človekovo doţivljanje nekega dogodka, na to, kako 

razume določen pojav in ga sam sebi razlaga. Namen te raziskave je bil ugotoviti, kako 

druţine (starši in otroci) vidijo, doţivljajo in interpretirajo druţinsko učenje v muzeju. Moja 

naloga je bila odkrivanje, zakaj se druţina odloči za obisk muzeja in kakšen pomen pripisuje 

učenju v muzeju s pomočjo didaktičnega pripomočka (muzejskega kovčka). Zbirala sem 

različne vrste podatkov, kot so izkušnje, mnenja in stališča, občutke in zaznave, socialno 

interakcijo. Kot je dejal Vogrinc (2008, str. 14), »kvalitativne raziskovalce zanima predvsem, 

kako se stvari dogajajo /…/ Pogosto jih zanima, kako ljudje medsebojno komunicirajo, kako 

se vedejo, kako odgovarjajo na postavljena vprašanja, kako se njihova prepričanja kaţejo v 

njihovih ravnanjih, kakšen pomen pripisujejo posameznim dogodkom iz svojega ţivljenja, kaj 

ljudje razmišljajo in zakaj tako in drugo.« Kvalitativna raziskava pa tudi omogoča vsebinsko 

bogate opise in podroben vpogled v raziskovani fenomen. Kot piše Vogrinc (2008, str. 46), 

dobimo podatke v naravnih situacijah in v neposrednem stiku z ljudmi. Prav tako dodajata 

Kordeš in Smrdu (2015, str. 15), da »kvalitativno raziskovanje išče intenziven ali dolgotrajen 

kontakt z vsakodnevnimi situacijami, ki so običajne, normalne, odraţajo vsakdanje ţivljenje 

oseb, skupin, druţb, organizacij. V splošnem preučuje, kako ljudje v določenih situacijah 

razumejo, razlagajo vsakodnevne dogodke in nanje tudi reagirajo. Raziskovalec ţeli dobiti 

celosten vpogled v kontekst, ki ga preučuje, njegovo logiko, ureditve in pravila«. 

Raziskava je potekala v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormoţ, kjer sem avtorica magistrske 

naloge zaposlena kot zunanja sodelavka v vodniški sluţbi muzeja. Večletne izkušnje z 

vodenjem najrazličnejših ciljnih skupin po muzeju in pomoč pri muzejskih pedagoških 

programih so pripomogle k temu, da je bila raziskava v celoti izvedljiva. V raziskavi nisem 

uporabila lastnih podatkov (ki bi jih lahko pridobila z opazovanjem), so pa moje izkušnje 

vplivale na pripravo vprašalnika in vodenje intervjuja. Pri raziskavi sem zavestno sledila 

načelom refleksivne prakse in vodila kritično refleksijo do raziskave. Kritični refleksiji je 

namenjen sklepni del naloge. 
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3.3.1 Vzorec 

Vzorec je bil namenski in je vključeval izbrane druţine, ki ţe obiskujejo muzej. L. Tavčar 

(2009) piše, da pri druţini navadno mislimo na skupnost dveh generacij, ki vključuje najmanj 

enega otroka in enega starejšega druţinskega člana. To je bilo tudi moje vodilo pri izbiri 

udeleţencev, kar pomeni, da sem druţino pojmovala kot skupnost najmanj ene odrasle osebe 

in najmanj enega otroka. 

V raziskavo je bilo vključenih osem druţin, natančneje enajst staršev/odraslih in štirinajst 

otrok, ki obiskujejo prvo, drugo in tretjo triado osnovne šole. Podrobnejša opredelitev otrok 

po triadah je naslednja: šest otrok iz prve triade, šest otrok iz druge triade, en otrok iz tretje 

triade in en predšolski otrok. Otroci, ki so obiskali muzej s svojimi starši, večinoma 

obiskujejo prvo ali drugo triado osnovne šole, njim je namreč muzejska dejavnost z 

muzejskim kovčkom tudi namenjena. Otroci so torej stari od šest do dvanajst let, z izjemo 

predšolskega otroka, ki je star pet let. Pri petih druţinah sta sodelovala otroka iz prve in druge 

oziroma tretje triade (v eni od teh druţin je sodeloval tudi predšolski otrok).  

Odrasli so stari od 25 do 53 let, z različnimi stopnjami izobrazbe, od srednje šole do 

magisterija znanosti. Kot ţe omenjeno, sem kot druţino opredelila eno odraslo osebo in enega 

otroka. V enem druţinskem primeru je bila odrasla oseba sestra, v enem teta, v dveh druţinah 

oče in mama, v dveh mama, v eni oče, v enem primeru pa dve mami prijateljici (muzej sta 

obiskali s svojima hčerkama).  

 

Preglednica 1: Shematična predstavitev vzorca 

Druţina Odrasli 

(25–53 let) 

Otroci 

(5–12let) 

Triada OŠ 

pš    1.     2.     3. 

Potek 

intervjuja 

D1 2 2  x x  marec 2016 

D2 2 2  x x  maj 2016 

D3 2 3 x x x  marec 2017 

D4 1 1   x  marec 2017 

D5 1 1  x   april 2017 

D6 1 1   x  april 2017 

D7 1 2  x  x april 2017 

D8 1 2  x x  maj 2017 

8 11 14 1 6 6 1  
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Preglednica 2: Oznaka za starše in otroke pri označitvi citatov 

Druţina Starši S Otroci O 

D1 S1, S2 O1, O2 

D2 S3, S4 O3, O4 

D3 S5, S6 O5, O6, O7 

D4 S7 O8 

D5 S8 O9 

D6 S9 O10 

D7 S10 O11, O12 

D8 S11 O13, O14 

8 11 14 

 

Pri izbiri druţin me je vodilo več motivov. Izbrala sem osebe, za katere sem predvidevala, da 

mi bodo s svojimi odgovori najbolj pomagale pri doseganju ciljev raziskave. Izbrane so bile 

druţine, ki obiskujejo muzej, pri čemer ni bilo pomembno, ali to počnejo pogosto ali manj 

pogosto. Druţine, ki so sodelovale v raziskavi, spadajo med obiskovalce muzeja in ostalih 

muzejskih dejavnosti (muzejskih delavnic za druţine, vodenih ogledov za druţine, muzejskih 

vikendov in drugih dejavnosti). Za sodelovanje v raziskavi so se določili prostovoljno (na 

podlagi ustne privolitve) in z veseljem. Z ločitvijo otrok in staršev, ki pri odgovarjanju niso 

sodelovali med seboj, sem pričakovala iskrenejše in pristnejše odgovore. Kljub temu pa se je 

v nekaterih primerih dogodilo tako, da smo bili preprosto vsi skupaj in so starši prisluhnili 

odgovorom otrok. Druţine so bile različno zgovorne. Nekatere starše in otroke sem poznala 

ţe prej, eno izmed druţin osebno, nekatere preko muzeja, nekatere, ki sem jih spoznala na 

novo, pa so mi pomagali povabiti k sodelovanju ţe sodelujoči, ki so predlagali aktivnost 

ostalim, ali pa preko prijateljev. Pri otrocih sem opazila razliko med tistimi, ki so me ţe 

poznali vsaj na videz, in tistimi, ki so me videli prvič. Slednji so bili nekoliko bolj zadrţani, 

zato je bilo pomembno, da se na začetku malo spoznamo, da se vzpostavi zaupanje med nami, 

da jim opišem dogajanje in da se samostojno odločijo, ali bodo sodelovali v raziskavi. 

Nekateri so prav uţivali v tem, da imajo pomembno nalogo, saj se je naš pogovor snemal, pri 

nekaterih pa sem dobila občutek, da so postali malenkost zadrţani, ko sem jim predstavila 

diktafon. 

 

3.3.2 Postopek zbiranja podatkov 

 

Muzejski kovček za druţine  

Druţinam je v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormoţ na voljo brezplačen muzejski kovček. 

Vsebuje naslednje didaktične pripomočke: navodila za uporabo, pismo, tloris, malo rdečo 

kuverto – grb rodbine Leslie s šestimi sličicami, veliko rdečo kuverto – turkerije s tremi 

razglednicami, razglednico Ţige Herbersteina, kalejdoskop, zvitek z rdečim trakcem – 
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graščakov jedilnik, okroglo škatlico z zlatim orehom, srčasto škatlico s svilenim robcem, 

plastični tulipan, zeleno prozorno vrečico s pečatom in blazinico, sivi mošnjiček z desetimi 

zlatniki. V navodilih, ki s krajšimi razlagami in vprašanji usmerjajo v opazovanje, reševanje 

nalog in razumevanje razstavljenih eksponatov, so najrazličnejši tipi nalog, kot na primer tip 

dopolnjevanja, tip kratkih odgovorov, naloge izbirnega tipa, naloge z urejanjem, tip 

razvrščanja, utrjevalne naloge, povezovalne naloge. Za ustrezno rešene naloge oziroma 

uporabljen kovček druţina za nagrado dobi pobarvanko.  

Druţine, ki so sodelovale v raziskavi, so se najprej lotile reševanja nalog z muzejskim 

kovčkom, po končani aktivnosti pa so sledili intervjuji.   

 

Intervjuji z otroki in starši po uporabi muzejskega kovčka 

V raziskavi sem za zbiranje podatkov uporabila tehniko polstrukturiranega intervjuja, pri 

čemer sem vnaprej pripravila seznam vprašanj, ki sem jih pri intervjuju uporabila kot oporne 

točke (priloge). Najpogostejša tehnika pri individualnem intervjuju je izraţanje misli, 

asociacij in občutkov, ki so se obiskovalcu porodili med aktivnostjo. Vključila sem osem 

druţin in izvedla skupno šestnajst intervjujev, pri čemer sem se z otroki in starši pogovarjala 

individualno. Intervjuvance sem usmerjala in jim pustila, da so prosto pripovedovali, pri 

čemer sem postavljala dodatna vprašanja, v kolikor so bila ta potrebna (Mesec, 1998). Pri 

izvedbi intervjujev nisem imela nobenih posebnih teţav. Če je bilo katero izmed postavljenih 

vprašanj nejasno postavljeno, sem ga še enkrat ponovila oziroma razloţila.  

Sprva sem nameravala uporabiti tudi tehniko skupinskega intervjuja (fokusne skupine), a se 

kasneje nisem odločila za to iz več razlogov. Kot pravi Vogrinc (2008) je za kvalitativno 

raziskavo značilen proţen raziskovalni načrt.  

Za zdaj je na voljo le en muzejski kovček, saj po njem ni mnoţičnega povpraševanja. Če bi 

ţelela opraviti fokusno skupino, bi morala z reševanjem nalog najprej končati ena druţina, 

nato bi nadaljevala druga in tako naprej, kar pa bi vsem skupaj vzelo ogromno časa. Za 

skupinski intervju bi se morebiti lahko vsi skupaj dobili kasneje, vendar sem, ko sem videla, 

koliko časa potrebujem za dva intervjuja z eno druţino, pri čemer je treba računati še na 

njihov ogled muzeja z didaktičnim pripomočkom, to misel opustila. Za eno druţino sem 

povprečno porabila 2 in pol do 3 ure časa. Na časovni okvir sem druţine opozorila ţe pred 

prihodom in se dogovora tudi dosledno drţala. V ta čas je bilo vključeno tudi spoznavanje, 

predstavitev mojega dela, gradnja zaupanja in dobrega počutja, odmor, snemanje intervjujev 

itd.  

Po končani dejavnosti – druţinskem obisku muzeja s pomočjo muzejskega didaktičnega 

kovčka – sem najprej opravila intervju z otroki iz druţine, nato s starši oziroma spremljevalci. 

Intervjuji so potekali v pedagoški sobi na ptujskem gradu, v grajski kavarni ali v eni od 

kavarn v mestu. Intervjuje sem ţelela posneti čim prej po končani dejavnosti, saj so tako bili 

vtisi še sveţi in intervjuvanci polni idej, vendar mi pri treh intervjujih to ni uspelo takoj in 
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sem intervjuje opravila v roku enega tedna. Prednost sem dala otrokom, ki so bili takoj po 

ogledu polni informacij. 

Intervjuvance sem poslušala zbrano in brez prekinitev, izogibala sem se vprašanjem, na katera 

bi lahko intervjuvanci odgovorili le z da ali ne, poskušala sem si zapomniti vse, tudi 

podrobnosti, prisluhnila sem podtonom (kar ni bilo izgovorjeno in sem lahko zaslutila), iskala 

sem tudi neverbalna sporočila, ki so mi pomagala razumeti občutke intervjuvancev, poskušala 

sem se izogniti postavljanju vprašanj, da bi pretrgala molk. Prizadevala sem si za to, da se je 

med intervjujem ustvarila sproščena in zaupna klima med nami, ter odnos, ki je temeljil na 

medsebojnem spoštovanju in sprejemanju, da smo imeli na voljo dovolj razpoloţljivega časa 

in da nas zunanji dejavniki (npr. drugi ljudje, hrup, glasnost) niso motili. Pomembno se mi je 

zdelo, da si za vse udeleţence vzamem čas, jim dam občutek, da me zanimajo, ter jim pustim, 

da govorijo. 

Intervjuvance sem pred pričetkom seznanila z vsebino in namenom raziskave, imeli pa so tudi 

moţnost, da so me vprašali po dodatnih pojasnilih in informacijah v zvezi z raziskavo. 

Pridobila sem ustno soglasje udeleţencev o strinjanju z udeleţbo v raziskavi, z odobritvijo 

intervjuvancev sem intervjuje posnela, sodelujoče sem natančno sem seznanila o njihovi vlogi 

v raziskavi in o času trajanja. Intervjuvanci so se zavedali, da v raziskavi sodelujejo 

prostovoljno in da lahko sodelovanje kadarkoli (seveda s predhodnim obvestilom 

raziskovalke) in brez navedbe razloga prekličejo. Zavedali so se tudi, da njihov odstop od 

raziskave zanje nima nobenih negativnih posledic. Po zaključenem delu jih bom seznanila 

tudi z ugotovitvami raziskave. Raziskava je zahtevala veliko časa, zato so bili za intervjuje 

predvideni meseci marec, april in maj 2017, z dvema druţinama sem intervjuje opravila ţe 

leto prej in sem ju prav tako vključila v raziskavo. Skoraj v vseh primerih so to bili vikendi, v 

dveh primerih tudi čas praznikov, ko druţine po navadi obiščejo muzej in ko imajo vsi člani 

druţine največ skupnega časa za druţinske aktivnosti. 

Veljavnost in zanesljivost sta merski karakteristiki, ki ju je treba preveriti. Odgovori so 

veljavni takrat, ko izraţajo resnične misli vpraševancev o proučevani temi, zanesljivi pa 

takrat, ko bi kadarkoli in kjerkoli na ista vprašanja dobili iste odgovore (Vogrinc, 2008, str. 

118). V pomoč pri tem mi je bilo snemanje z diktafonom in telefonom, kar mi je omogočalo 

učinkovito zbiranje podatkov in ustrezno transkripcijo povedanega. Uporabila sem obe 

napravi, za primer, da bi katera med snemanjem zatajila. Zraven pa sem si beleţila tudi 

opombe, kar pomeni, da sem opazovala in se odzvala na vse verbalne in neverbalne namige 

intervjuvancev. Ta kontekst mi je omogočil, da sem dobila od intervjuvancev določene 

izkušnje, podrobne informacije, veliko pomembnih podatkov ter novih spoznanj. Pomembno 

je bilo: izbira intervjuvancev (koga izberem, zakaj); kje opravljam intervju (pozornost na 

morebitne moteče dejavnike, na primer hrup); skrb za varen in nevtralen prostor. Objektivnost 

je zagotovljena tako, da so resnično in brez subjektivnega pogleda upoštevani vsi razpoloţljivi 

podatki o vprašanju, ki je predmet raziskave. Vsem udeleţencem je bila zagotovljena 

anonimnost, zato so vse navedbe anonimizirane. Udeleţenci so bili v naprej seznanjeni, da 

bodo pridobljeni podatki uporabljeni v raziskovalne namene in da pri tem ne bo razkrita 
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njihova identiteta. Vsi prepisi intervjujev in podatki o sogovornikih (intervjuvancih) so 

dostopni pri avtorici. 

Za večjo zagotavljanje kakovosti bi bilo smiselno izvesti triangulacijo virov, kar pomeni, da 

bi uporabila več kot le eno metodo. Poleg intervjuja bi tako izvedla tudi metodo fokusnih 

skupin in mogoče udeleţbo z opazovanjem. Kot pravi Vogrinc (2008, str. 182): »Nedvomno 

je triangulacija strategija, ki raziskovalcem omogoča popolnejše razumevanje proučevanega 

pojava.« Razlogi, zakaj se za metodo fokusnih skupin nisem odločila, so ţe znani, kaj bi lahko 

naredila za triangulacijo virov, pa dopolnjujem v kritičnem pogledu na lastno delo, v 

predlogih za nadaljnje raziskovanje.  

V skrbi za kakovost sem se odločila tudi za preverjanje primerov intervjujev pri anonimni 

kolegici, ki ni poznala raziskave, pozna pa kodiranje in kategoriziranje.  

Prednost individualnega intervjuja je ta, da omogoča poglobljen in podrobnejši pogovor o 

vrsti vprašanj in se lahko vodi zasebno. Slabost individualnega intervjuja pa je veliko 

pogovorov, ki zahtevajo veliko časa, zato je razvid lahko omejen in neprepričljiv, ljudje se 

lahko počutijo neprijetno, spraševalec lahko vpliva ali »vodi« pogovore. 

 

3.3.3 Postopki obdelave podatkov 

Postopek kvalitativne analize podatkov je bil izpeljan po postopkih, ki veljajo za kvalitativno 

vsebinsko analizo. V prvi fazi kvalitativne analize sem dobesedno prepisala in uredila gradivo 

(intervjuje). V drugi fazi kvalitativne analize sem določila kodirne enote, kar pomeni, da sem 

označila dele besedila, ki so vključevali za mojo raziskavo pomembne informacije, temu pa je 

sledila tretja faza, ki se imenuje proces kodiranja. Gre za osrednji proces kvalitativne analize, 

v katerem sem posameznemu delu besedila pripisala pomen in ta pomen poimenovala s kratko 

besedo, besedno zvezo oziroma kodo. Nato sem oblikovala kategorije, kar pomeni, da sem 

vsebinsko sorodne enote zdruţila v širšo enoto – kategorijo (četrta faza). V raziskavi sem 

vseskozi pregledovala, preverjala, se vračala in utrjevala v prejšnjih korakih sprejete 

ugotovitve. Opuščala sem gradivo in izjave, ki se niso navezovale na raziskovalna vprašanja, 

uporabila sem tudi posploševanje in zdruţevanje. To tehniko je Mesec (1998, str. 39) 

poimenoval tehnika parafraziranja.  

Ob prepisu sem ugotovila, da sem med intervjuji velikokrat uporabljala majhne poudarke, 

»mmm«, »mhm«, »ja«, in ponavljala stavke ali zadnje besede za intervjuvanci. Na ta način 

sem ţelela poudariti nekatere odgovore, dati znak, da poslušam, in ob tem tudi preveriti, ali 

sem razumela pravilno. Kot spraševalka nisem bila le pasivna poslušalka. Govor 

intervjuvancev sem včasih pospremila z odobravajočim mrmranjem ter jih na tak način 

spodbudila in vabila, naj povedo še več. 

Kodirne enote sem oblikovala iz raziskovalnih vprašanj in pri analizi zapisov iskala izjave in 

pojme, ki sodijo v te kategorije. Kodirne enote z istim pojmom sem nato zbrala skupaj in jih 

ločila od ostalega besedila, ki je bilo v danem trenutku irelevantno, vendar sem ga vseeno 
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upoštevala kot kontekst, v katerem so kodirne enote nastale. Sorodne pojme, pri katerih sem 

prepoznala skupno podlago, sem nato zdruţila v isto kategorijo (Mesec 1998, str. 109). 

Najprej sem kodirala in kategorizirala vsak posamezen intervju in nazadnje v skupni (peti) 

fazi definirala oziroma opisala kategorije. Iz vseh primerov skupaj sem poiskala posamezno 

kategorijo tako, da sem napisala, katere kode jo sestavljajo. Kategorije sem povezala s cilji 

svoje raziskave. Na koncu sem formulirala teorijo. Če povzamem po Mescu (1998, str. 103) 

in na kratko strnem stopnje, si sledijo tako: ureditev gradiva, določitev enot kodiranja, odprto 

kodiranje, izbor relevantnih pojmov in tvorba kategorij, formuliranje teorije. 

Na koncu je torej sledilo oblikovanje t. i. utemeljene teorije (grounded theory). Utemeljena 

teorija je izpeljana iz podatkov, ki so sistematično zbrani in analizirani v raziskovalnem 

procesu. Zanjo je značilno, da so ti procesi (zbiranje podatkov, analiza in oblikovanje teorije) 

v stalnih medsebojnih povezavah, saj, kot piše Neuman (Neuman, 1994, v Vogrinc, 2008, str. 

67), zaradi vzporednega poteka zbiranja podatkov in njihove analize omogočajo medsebojni 

vpliv. Ta proces tako omogoča večjo proţnost raziskovalnega procesa in nastanek teorije, ki 

naj bi bila bolj skladna z empirično realnostjo. Ker pa je utemeljena teorija vedno vezana na 

kontekst, oteţuje posploševanje (Vogrinc, 2008, str. 66–67). 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

Rezultate predstavljam in analiziram v sklopih – glede na posamezna raziskovalna vprašanja. 

To so ključne kategorije, ki sem jim dodala podkategorije, te pa sem ilustrirala z izbranimi 

navedki. Ti so – ob drobnih jezikovnih popravkih – kar se da zvesti izvirniku. Svoje 

ugotovitve sem poskusila povezati s teoretičnimi izhodišči, ki sem jih natančneje predstavila v 

prvem delu magistrske naloge. 

 

4.1 Učenje po lastni izbiri 

 

4.1.1 Motivi za obisk muzeja 

4.1.1.1 Zanimanje za muzej in zgodovino pri starših 

Zanimalo me je, zakaj starši svoje otroke peljejo v muzej in kaj jim pomeni druţinski obisk 

muzeja. Ena mama je opisala, da ţeli svojega otroka seznaniti s preteklostjo in spoznati z 

različnostjo, na neformalen način. Poudarila je tudi pomen ohranjanja preteklosti za sedanjost 

in prihodnost.  

S1: »Tja (v muzeje) hodiva predvsem zato, da ji pokaţem, od kod prihajamo, kaj je 

pomembno za nas, kako smo se razvijali, kako, predvsem do česa smo prišli, da se lahko 

pogovarjava tudi o drugačnih kulturah, ji predstavljam to zgodovino in na bolj taki enostaven 

način. Ni po strokovni plati, ampak skozi sprehod, skozi muzeje, se pogovarjava, zakaj so 

imeli take postelje, čisto na enostaven, na tak način. Pa sploh, kdo smo, kako smo prišli do 

sem, kaj sploh smo mi in zakaj je sploh pomembno, da se to ohranja za nas.«  

Drugi mami druţinski obisk muzeja prav tako pomeni seznanitev s preteklostjo in primerjavo 

preteklosti s sedanjostjo, slikovit prikaz preteklosti za otroke in starše z uporabo domišljije, 

zanimivo izobraţevalno izkušnjo, preţivljanje prostega časa in spoštovanje kulturne dediščine 

za prihodnost. 

S2: »Ja, v bistvu meni osebno pomeni druţinski obisk muzeja en pobeg v preteklost, se pravi, 

seznaniti se z vsemi predmeti, z zgodovino, uporabljati pri otroku domišljijo, da si 

predstavlja, na primer, kako bi ţivel, če bi on bil v tistem času. Jaz osebno si predstavljam 

zmeraj eno sobano, pa da sem jaz v tistem času ţivela in kaj sem imela kje. Ker zmeraj, ko 

gremo, zmeraj vidim nekaj drugega. Lahko gremo stokrat na ptujski grad, vsakič vidim nekaj 

novega, v kar mogoče prejšnjikrat nisem niti pozornosti polagala. Drugače pa tudi ţelim, da 

bi pač svojemu otroku prikazala zgodovino, kako so ţiveli. Se pravi odmik od teh zdajšnjih 

internetnih povezav, telefonov. Se pravi, da začne malo opazovati stvari okoli sebe. […] 

preţivljanje prostega časa, neki navdih za preteklost in da zna ceniti to dediščino tudi za 

kasneje.«  
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E. Hooper-Greenhill (2007) poudarja, da je učenje preko muzejskih zbirk za učence 

vznemirljivo, stik z muzejskimi predmeti pomaga otrokom, da si predstavljajo čas, hkrati pa 

dela zgodovino ţivo in resnično.  

Več mam je izpostavilo učenje o zgodovini in ponos na domači kraj, spoznavanje različnih 

kultur in odprtost do drugačnosti. 

S9: »Da jo (hčerko) učim, v bistvu, zdaj, v tem trenutku, da jo čim več o zgodovini učim, pa o 

svojem kraju, da je ponosna na to, posebej na Ptuju. Da greva drugam, da spozna različne 

kulture in da ne bo imela predsodkov pred vsem tem.«  

S8: »V bistvu, da kaj novega spoznaš, se naučiš, izveš … Najbolj verjetno zaradi otrok, da se 

malo razgledajo po nekih zadevah, da nekaj naredim glede tega.« 

S5: »Zato, ker ţe dolgo nismo bili v muzeju, smo ugotavljali, pa smo si ţeleli, da spet vidimo 

zbirke, pa da vidimo grad, pa da se malo prestavimo v preteklost.«  

S11: »[…] predvsem zato, da jima pokaţem, da je lahko zelo poučno učenje. Zato, ker imamo 

to me večne borbe, ko se moramo kaj učiti. Vse je brez veze, pa učenje to. Sedaj pa bosta 

videli, kako je zabavno, kaj se učiti. Pa da je starejša malo obnovila zgodovino, ker ji ni 

preveč všeč predmet. Pa je sama rekla, 'no, to pa je bilo zanimivo'.« 

Navajam tudi, kar je o motivih za obisk muzejev in pomenu druţinskega obiska muzeja 

povedal eden od očetov.  

S10: »Sicer tudi hodimo večkrat po muzejih, pa ţivalskih vrtovih, pa akvarijih. Če gremo v 

kako drugo, tuje mesto, ali pa tudi slovensko, se pač radi ustavimo v muzejih, galerijah, ker 

nam je zanimivo. Ko sta bili hčerki mlajši, pa še sedaj, ju zanima ţivalski svet, potem pride 

zraven, kako se je ţivljenje na Zemlji ustvarilo, pa dinozavri so jima zanimivi, pa različne 

ţivalske vrste, nastanek Zemlje. Ko sta večji tudi razvoj civilizacije, kulture, človeštvo.«  

Pri eni druţini je bilo zanimivo, da je mama opisala zanimanje za kulturno dediščino, vendar 

se druţinski člani z njo seznanjajo na drugačen način. Vsekakor pa je spoznavanje kulturne 

dediščine bistvenega pomena za druţino.  

S5: »Ne hodimo tako pogosto (v muzeje), ker ne potujemo tako dosti. Ampak drugače pa 

hodimo v muzeje, v narekovajih, v knjigah. To pomeni, da si veliko zgodovinskih knjig 

izposodimo, pa potem zgodovino raziskujemo preko knjig, kar je tudi en vpogled v to 

dediščino, recimo.«  

Mnogim staršem je skupna ţelja predstaviti svojim otrokom kulturno dediščino in jih 

seznaniti z njo. Starši muzej uporabljajo kot vzgojno sredstvo. Zgodovina Ptuja jim je 

zanimiva, obisk zbirk jim pomeni prestavitev v preteklost.  

S5: »Mislim, imajo to doţivetje zgodovine ali pa preteklosti ali pa nečesa, kar res doţivijo, 

jim to da domišljijo, marsikaj zanimivega in lepega spravijo ven, s tem pa hkrati dobro 

izkoriščajo svoj čas, kar je zelo pozitivno.«  
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S7: »Ja, pa kaj je moj namen s tem bil? Da je to tudi dobro za njega. Saj, če njega to ne 

zanima na tisti najvišji ravni, samo vsaj osnove da ve. Da ve sploh, kaj je tu na Ptuju takega, 

kaj je zgodovinska vrednost, v končni fazi je le najstarejše mesto in po moje je pomembno, da 

neke stvari pač ve, tudi če ga sprva ne zanima.«  

Med odraslimi sogovorniki je prevladalo mnenje, da je pomembna vzgoja bodočih muzejskih 

uporabnikov, intervjuvani starši se tega v današnjem času dobro zavedajo. To kaţe tudi izjava 

ene izmed mam:  

S1: »Ja, ker se mi zdi, pri njih moraš začet, jih moraš uvajat in moraš pokazat, pa moraš 

zadevo predstavit na zanimiv način. In pol da oni to lahko dalje, da lahko nadaljujejo s to, 

neke vrste tradicijo, aha, vsakih dvakrat na mesec gremo v muzej, kako bi bilo to super.« 

Veliko obširneje pa je svoje zanimanje za različne vrste kulturne dediščine, ki ga prenaša tudi 

na svoje otroke, pojasnil eden izmed očetov.  

S10: »Vsa kultura me zanima, tudi glasbena, knjige, literatura, filmi, potem pač svoje mesto v 

tej moji interesni sferi najdejo tudi muzeji, stari predmeti. […] Pač imam nek odnos do tega. 

Tudi če je kaj druţinske dediščine ohranjene, jo imamo doma, določene stvari celo v uporabi. 

Recimo, od analognih fotoaparatov do pripomočkov v kuhinji. Tega bi se kar našlo. […].«  

Starši torej ţelijo ob druţinskem obisku muzeja seznaniti sebe in svoje otroke s preteklostjo, 

spoznati z različnostjo in različnimi kulturami, spoznati s kulturno dediščino, učiti sebe in 

otroke o zgodovini, spodbujati ponos na domači kraj itd. Pomembna jim je vzgoja otrok kot 

bodočih muzejskih uporabnikov. 

 

4.1.1.2 Zanimanje za muzej in zgodovino pri otrocih 

V prav vseh primerih je bilo tako, da so bili starši tisti, ki so otroke pripeljali v muzej, 

oziroma so otroci prišli na grad na ţeljo odraslih. Vendar se kdaj zgodi tudi to, da otrok izrazi 

ţeljo po obisku kakšnega muzeja. Ena izmed mam je dejala: 

S9: »[…] ko gremo v Ljubljano, na primer, je hčerka vedno pobudnica. Aha, gremo na 

razstavo v Gospodarsko razstavišče. Da nove stvari zvemo, na primer, ne.«  

V tem primeru otrok izrazi ţeljo po obisku razstav in ţeljo po novih spoznanjih. Mama je tudi 

razloţila, da je za zgodovinske, stalne postavitve večinoma pobudnica ona in tako se s hčerko 

dopolnjujeta. Hčerka je v intervjuju potrdila, da je občasno tudi sama pobudnica za obisk 

katerega od muzejev, zlasti v tujini.  

011: »V Londonu, ko smo ţiveli, sem vedno jaz hotela iti v Natural History Museum, mi je bil 

eden najljubših, ali Science Museum.«  

Še dve odrasli intervjuvanki sta pojasnili pobudo otrok za obisk muzeja.  
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S1: »[…] vedno, ko greva na Dunaj, vedno greva dinozavra gledat, Natural History. Obvezno 

vedno dinozavra, tako da to je njena zadeva. Dostikrat da pobudo.«  

S2: »Moja pa se spomni, recimo, na Prirodoslovni, profesorja Florjana, pa še posebej, ko so 

bili ti … stripi«.  

Sklenem lahko, da so otroci pobudniki za obisk muzeja na podlagi predhodne pozitivne 

muzejske izkušnje.  

Ob vprašanju, kaj jih v muzejih pritegne, so izpostavili spoznavanje različnih in drugačnih 

stvari, ogled zanimivih stvari iz preteklosti, spoznavanje preteklosti in novih stvari, ogled 

nepoznanih stvari, učenje v muzeju, ki je bolj učinkovito kot npr. raziskava v šoli, zanimanje 

za zgodovino in ţeljo po novem znanju. 

Ena izmed deklic je svoje zanimanje za obisk muzeja opisala tako:  

O10: »Vedno hočem nekaj novega izvedeti o zgodovini, saj iz zgodovine se naučimo, da lahko 

nekaj naredimo, izumimo v prihodnosti.«  

O pomenu učenja o preteklosti pa je druga dejala:  

O6: »Pa da se naučimo kake druge stvari o preteklosti.«  

Poudariti moram, da na tem mestu otrok nisem še prav nič spraševala o učenju v muzeju, niti 

ga nisem omenjala, a so učenje izpostavili sami. To kaţe na njihovo radovednost in notranjo 

ţeljo po učenju – motiviranost. 

Večini otrok so najbolj blizu naravoslovni muzeji, ţivali, zanimanje za dinozavre, ţelijo si 

ponovnega obiska teh vrst ustanov. Spet drugim so bliţje ljudje. 

O11: »Ker mi je zanimivo in ker mi je všeč, kaj imajo tam. Pač vidim, kaj je iz starih časov, 

pa različne ţivali, ki so jih imeli, ki jih še nisem videla.«  

O1: »Mene bolj zanima o ljudeh, kaj so počeli, pa na primer o kakšnih delih telesa … 

Zanimajo me stvari, ki se tičejo ljudi bolj.«  

Zanimive muzeje, ki so se jih otroci spomnili, so tudi navedli (Dunaj, London, Stockholm, 

Prirodoslovni muzej v Ljubljani, Tehniški muzej v Bistri, Ljubljanski grad).  

Starši poznajo interes otrok in prilagodijo obisk njihovemu zanimanju.  

S1: »Sem pa opazila tudi, na primer, ko sva šli tudi v druge muzeje, na primer slike pa 

umetnost, tisto pa ni bilo zanimivo. Tako da takrat pol sem dostikrat sama šla.«  

S2: »Vseeno moraš nekje vedet, kaj je tisto, kar je za otroke zanimivo.« 

Ugotovila sem, da je ravno doţivetje zgodovine in preteklosti pri intervjuvancih eden od 

glavnih razlogov za obisk muzeja. Kot prvega ga je navedla tudi E. Hooper-Greenhill 

(1999a), kar je ugotovila v eni od raziskav druţin v muzejih. Poleg tega je kot glavne in 

uspešne razloge za obisk muzeja navedla še: učinkovite eksperimente, interaktivnost, 

računalnike, prefinjene simulacije, tipne izkušnje, liste s kvizi, risanje in izdelovanje stvari, 
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čudovite stavbe in zanimive predmete ter muzejsko trgovino s spominki. Intervjuvanci v moji 

raziskavi niso toliko omenili drugih razlogov, razen dveh mam, ki sta opisovali svoje 

izkušnje. Ena (S1) ima pozitivne izkušnje predvsem iz tujih muzejev in je izpostavila uporabo 

čutov, igro z interaktivnimi eksponati, uporabo sodobne tehnologije (dirigiranje). Drugi (S2) 

so všeč sestavljanke in podobno. 

Veliko staršev je ravno mojo pobudo za drugačen ogled muzejskih zbirk dojelo kot priloţnost 

za obisk muzeja s svojimi otroki. Ena od intervjuvank je povedala: 

S8: »Mislim, tako tukaj na Ptuju, zagotovo se ne bi kar tako spravili v muzej, no. Mislim, 

ravno zaradi tega, ker drugače ne bi šli, se mi je zdela to dobra priloţnost, da danes gremo.« 

Dodala je, da bi šli v muzej samo, če bi odpotovali na morje ali kam drugam, drugače pa ne. 

Domačega muzeja ne bi obiskali kar tako.  

Pri otrocih je doţivetje zgodovine in preteklosti eden od glavnih motivov za obisk muzeja. 

Ţelijo si spoznati, izvedeti in se naučiti kaj novega o zgodovini in o tem, kar jim je še neznano 

– ţelja po novem znanju je velika, prav tako radovednost in notranja motiviranost. Tako tudi 

sami občasno izrazijo ţeljo po obisku razstav in ţeljo po novih spoznanjih, zlasti na podlagi 

predhodne pozitivne muzejske izkušnje. 

 

4.1.2 Druţina in prosti čas 

4.1.2.1 Naključni prosti čas 

Med dejavnosti, ki spadajo k druţinskemu preţivljanju prostega časa, starši uvrščajo: različne 

dejavnosti v naravi, športne dejavnosti, izlete, kopanje, bovling, piknike, obisk parka, igranje 

nogometa, igranje nogometa na Playstationu, obisk nogometnih tekem, počitnice, sprehode s 

psom, kolesarjenje, igranje z lego kockami, kuhanje, pečenje, oblikovanje, obisk koncertov, 

obisk gledališča, obisk baleta, obisk kina, preţivljanje prostega časa doma itd., tudi prenovo 

ali gradnjo hiše ter sluţbo. Pri tem večkrat izpostavljeno preţivljanje prostega časa v zasebni 

sferi (in ne v javnih prostorih) in posledično pomanjkanje strukturiranega, »resnega« prostega 

časa opredeljujem kot naključni prosti čas.  

Ena izmed mam je na vprašanje o druţinskem preţivljanju prostega časa z grenkim 

nasmehom sama sebi postavila vprašanje:  

S3: »Kaj je to?«  

Njen moţ pa je pretrgal kratko tišino in nadaljeval:  

S4: »En del druţine ga preţivlja v sluţbi, en del pa v gradnji, tako da to je prosti čas.«  

Mama se je kmalu razgovorila in povedala:  

S3: »Nekaj v hiši renoviramo. Drugače pa so zaţeleni kakšni izleti v naravo, Gamlitzpark, 

recimo. Nam je všeč, ker imaš dosti teh motoričnih moţnosti, da poskusiš razne te vaje in 

naprave. Potem včasih kopanje, čeprav premalokrat. Bovling obljubljamo ţe dolgo časa, tako 
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da to bo treba še zdaj narediti. Drugače pa ja, izleti, s kolegi ali pa sami, poleti pa bolj ali 

manj pikniki.« Oče se je strinjal, da gre za absolutno premalo skupno preţivetega časa.  

Podobno kot pri tej druţini se v še eni izmed druţin ukvarjajo z gradnjo hiše oziroma prenovo 

stare hiše, kar vpliva na pomanjkanje prostega časa druţine.  

S8: »No, v glavnem, zdaj prosti čas večinoma preţivljamo na ta način, da v samogradnji 

prenavljamo staro hišo, tako staro kmečko hišo, ki je tudi ţe stara več kot sto let. Zdaj to ţe 

traja drugo leto in naš prosti čas je najbolj obremenjen zaradi tega. Večina časa, ki je pač na 

voljo, res gre v te aktivnosti okoli gradnje. Pač jaz preţivljam čas z otrokoma, partner pa 

gradi hišo oziroma prenavlja. Po moje, ko bo ta projekt za nami, bomo verjetno več prostega 

časa namenjali tudi kakim takim stvarem, kot je zanimanje za kulturno dediščino. Tako da, v 

glavnem, ţe zraven vse te hektike, ki jo ţe normalno ţivljenje s sluţbenimi in druţinskimi 

obveznostmi prinaša, je to še en veliki, kako bi rekla, en tak veliki udarec za prosti čas, 

gradnja hiše.« Kljub vsemu pa se najde prosti čas, ki ga ta druţina preţivi doma ali pa v 

parku. 

Druga sogovornica je o druţinskem preţivljanju prostega časa pripovedovala:  

S7: »Večinoma ga preţivljamo na kakšnih nogometnih igriščih ali pa mogoče zunaj, da 

igramo nogomet. Predvsem se vse vrsti okrog bratovih ţelja o tem, kako bi bili zunaj. 

Večinoma smo doma in res se nam zdi, da ful manj hodimo okrog. Tako da, ko imamo tisti 

prosti čas, da bi dejansko šli nekam, zaradi natrpanega urnika po navadi ne načrtujemo 

ravno. Mogoče bolj midva z bratom, ne pa celotna druţina, da bi vsi šli. Se mi zdi, da sem jaz 

bolj tista, ki ga sedaj vozi okrog, ne več toliko mami.«  

Z druţinskim preţivljanjem prostega časa je tesno povezan tudi osebni pomen prostega časa 

za starše: 

S8: »Osebno? V bistvu čas, ki ni povezan s stresom. Čas, ki ga lahko preţiviš z druţino. Prosti 

čas, da si brez obveznosti, neplanirano se odvija, čisto spontano.« 

S6: »Poskušamo biti čim bolj skupaj, pa drug z drugim.«  

S5: »To, da smo skupaj, pa da v tem prostem času uţivamo, da se lahko sprostiš, da je lahko 

vsak tak, kot je, pa takrat potem marsikaj pride na plano, kar recimo drugače ne more. Če ne 

bi bilo prostega časa, ne bi tako … Ne bi se mogli tako povezati, ker se ne bi mogli tako 

spoznati.«  

Iz odgovorov sem ugotovila, da bolj ali manj vsem odraslim zaradi sluţbenih in drugih 

obveznosti primanjkuje prostega časa, a vendar druţinskemu prostemu času pripisujejo velik 

pomen. Ena izmed mam (S9) je v smehu dejala, da ima zadnje čase manj prostega časa, da pa 

poleg sprehodov nameni prosti čas tudi obisku muzeja. 

Na tem mestu povzemam še stvari, ki v prostem času navdihujejo otroke: ples, narava, 

gimnastika, raziskovanje, zbiranje kamenja iz vsakega kraja, branje knjig, igra, druţabne igre 

nasploh, druţabne igre s kartami, sprehod v gozd, sprehod, igranje nogometa, obisk parka, 

igranje igric na tablici, obisk kinološkega društva s psom, trening hokeja, košarka, igranje 
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inštrumenta v glasbeni šoli, učenje zgodovine, druţenje s prijatelji, rolanje, rolkanje, 

kolesarjenje, voţnja s skirojem, igranje igric na računalniku, sprehodi s psom, igra s psom, 

morje, izleti, gledanje televizije, obisk nogometne tekme, nogometni turnirji. Dve mlajši 

udeleţenki sta k prostočasnim dejavnostim prišteli tudi učenje.  

S11: »Po navadi ali delamo kaj športnega ali se pač tako učimo. Da še malo spremenimo, no, 

malo še na kulturno, da se malo še kulturno udejstvujemo. Da ni samo gledališče, pa 

sprehodi, pa bovling, pa McDonald's (smeh).«  

Starši in otroci so aktivni na mnogih področjih, športne dejavnosti pa prevladujejo pri obojih. 

S11: »Jaz po navadi v prostem času grem kaj športat ali pa se podruţim z druţino. Tako da, 

po navadi, kolikor mi ga ostane prostega, ga kar izkoristim za šport ali pa gledališče.«  

O1: »Jaz rada plešem. Nisem dosti na elektroniki preveč. Drugače pa tudi grem dostikrat ven, 

pa tudi na kakšno razstavo.« 

Spoznala sem, da so otroci aktivni na mnogih področjih, prevladujejo pa športne dejavnosti. 

Te so lahko sistematične, organizirane ali ne (denimo sprehodi v naravo). Vsekakor pa šport 

oziroma gibanje prevladuje nad muzeji oziroma kulturno dediščino. To velja tako za starše 

kot za otroke. Obisk razstave, denimo, pa je ţe bolj strukturiran prosti čas, ki ga obravnavam 

posebej.  

 

4.1.2.2 Resni prosti čas 

Nekateri intervjuvanci so pri druţinskem preţivljanju prostega časa omenili obisk muzeja. 

Ločnica med naključnim in resnim prostim časom je jasna: resni prosti čas pomeni 

angaţiranje staršev, njihovo prizadevanje in trud, da se otroci (pa tudi sami starši) kaj naučijo; 

v našem primeru poteka v javnem prostoru – muzeju; povezan je s pridobivanjem novih 

izkušenj, znanja in razvijanjem spretnosti. Pomeni koristno in aktivno preţivljanje časa in 

zahteva nekaj organizacije. 

S7: »Ja, meni pač se itak to zdi pomembno (smeh). Mislim, meni je to fajn, da ne greš pač kar 

nekaj delat. OK, saj je fajn, da včasih delaš kar nekaj, samo je pa tudi ful fajn, da mogoče 

malo organizirano. Ker tako kot to, na primer, je bilo res ful zanimivo. Zraven sva se on in jaz 

nekaj naučila, pa še ful se zabavaš zraven. Po moje je fajn, da je neka mešanica vsega 

oziroma, da se vse prepleta.«  

Starši izberejo muzej kot prostor preţivljanja prostega časa, da se še sami kaj naučijo, da si 

pridobijo novo znanje, spoznanje in da nadgradijo ţe usvojeno znanje. 

S1: »[…] da se tudi jaz kaj naučim.«  

S2: »[…] da nekaj novega, ne. Ker se mi zdi, da v muzeju se ustavi čas. Vzameš si čas, 

namensko pogledaš, prebereš nekaj novega, vidiš, tako da, v bistvu, nadgradiš tisto svoje 

znanje, laično, kakorkoli, ali strokovno.«  
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Novo spoznanje in prilagajanje raziskovanja muzeja razpoloţljivemu času je skupno tudi 

drugi druţini, ki je dodala raziskovanje muzeja na drugačen način.  

S3: »Mene je ta kovček varianta ravno prepričal, ker je, tako kot sem ţe rekla, nekaj novega. 

V bistvu ravno ta moţnost, da pač raziskujemo, da na drugačen način, mogoče, otrokom 

predstavimo muzej.«  

S4: »… tu je vse skupaj toliko laţje, zdaj muzej si it pogledat, ker si ga sam greš pogledat, ko 

si ga lahko greš pogledat. Ker večina drugih nekih kulturnih stvari je vedno vezana na tiste 

ure, ko tak nimaš nikoli časa … Pri nas je to problem, zdaj pa gremo ob tej uri nekaj …«   

Ena izmed mam (S9) je poudarila, da s hčerko prosti čas velikokrat namenita obisku muzeja, 

ne samo v tujini, ampak tudi doma obiščeta kulturne znamenitosti. Ravno spreminjajoče se 

razstave, zlasti v muzejih v tujini, so tiste, ki pri njima ustvarijo ţeljo po kontinuiranem 

obisku. Eden od očetov (S10) je izrazil ţeljo po še pogostejšem obisku muzejev v prostem 

času. Iz poudarkov več sogovornikov sem ugotovila, da v svojem prostem času izberejo tudi 

muzej za obisk. Eni od intervjuvank (S8) pa muzej do sedaj še ni ravno predstavljal prostora 

za preţivljanje prostega časa, morda pa ji ga bo od sedaj naprej. Namreč, izrazila je ţeljo po 

ponovnem obisku in sodelovanju v kakšni od muzejskih aktivnosti. 

Gibss, Sani in Thompson (2007) se strinjajo, da druţine obiskujejo muzeje, da skupaj 

raziskujejo zbirke, preţivljajo čas drug z drugim in počnejo kaj izobraţevalnega. B. Strnad 

(2015) pa meni podobno, ko pravi, da obisk muzeja in spremljevalnih aktivnosti lahko za 

druţine predstavlja skupno preţivljanje časa, ko sistematično skupaj nekaj počnejo in se 

ustvarjalno druţijo.  

S3: »V bistvu je fajn, ker smo bolj malo skupaj kot druţina, ker so sluţbe, kakršne so, potem 

popoldanske obveznosti. Med tednom smo precej zunaj oziroma skupaj dve, tri ure na dan 

mogoče. Tako da je fajn biti skupaj, malo bolj aktiven isti čas.«  

S4: »Verjetno nam ne bi bilo toliko interesantno, da bi si šli muzej pogledat na »normalni« 

način. Tukaj pa smo vedeli pravzaprav, da bomo malo sodelovali, pa smo sodelovali. No, ker 

drugače ne delaš skupaj nekaj ravno vsaki dan.«  

Starši iščejo kraje, ki so hkrati zabavni in poučni in kjer so mogoče druţabne izkušnje za vso 

druţino (Hooper-Greenhill, 1994). 

Druţine, ki se odločijo za obisk muzeja, na eni strani pričakujejo, da jim bo muzej ponudil 

druţabno izkušnjo oziroma moţnost za razvedrilo, po drugi strani pa tudi izobraţevalno 

izkušnjo. L. Tavčar (2009, str. 116) pravi: »Če torej muzeji in galerije hočejo doseči, da bodo 

prostor in dejavnik oblikovanja stalnih obiskovalcev, morajo poskrbeti, da bodo druţine, ki jih 

obiščejo, v njih poleg zanimive izobraţevalne izkušnje doţivele še prijetno druţabno 

izkušnjo, za katero bodo menile, da jo je bilo vredno doţiveti.« 
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4.2 Didaktični pripomoček – muzejski kovček 

 

4.2.1 Doţivljanje muzejskega kovčka 

4.2.1.1 Doţivljanje pri starših 

Starši so raziskovanje muzejskih zbirk z didaktičnim pripomočkom – muzejskim kovčkom po 

večini doţiveli pozitivno. 

S11: »Ja, meni je bilo to izredno fajn. Všeč mi je bilo, ker smo pač preţivele ta čas koristno 

skupaj.«  

Eni od mam se je način raziskovanja zbirk skozi igro zdel primeren za otroke, drugi je bilo 

všeč raziskovanje, uporaba čutov in rokovanje s predmeti, kar je navdušilo še tretjo mamo. 

Njihovo doţivljanje je torej vezano na starševsko vlogo – ustreznost kovčka za otroke. 

S1: »Meni je všeč zato, ker je pač na način, ki je bolj primeren za otroke. Otroci rabijo neko 

stimulacijo, nekaj, da lahko razne skrivnosti iščejo, ne. To se mi je zdelo zelo, zelo pozitivno, 

super, ne, v tem primeru. Da se oni skozi to igro, so si dosti več zapomnili, kot pa da bi samo 

skozi šli, skozi neko razlago.«  

S2: »Meni je bilo všeč zato, ker je kot neka raziskovalna. Se pravi, ne veš, kaj te čaka. To je, v 

bistvu, prav en čar, kot pa tisto suhoparno branje podatkov, ogledovanje. […] vedno nekaj 

primeš v roko, pa pogledaš, ni vse ali branje ali tipkanje teh interaktivnih modulov« (ob tem 

se spomni na izkušnje iz drugih muzejev, ki so opremljeni s sodobno tehnologijo, in 

primerja). 

Mnogim staršem je bila pomembna aktivna udeleţba otrok v procesu raziskovanja in ţelja 

otrok po samostojnem odkrivanju. 

S6: »Meni je bilo najbolj zanimivo to, ko so merili z metrom. Akcija, levi pa spodnji rob, treba 

poiskati, ne. Potem pa z lupo.«  

S7: »Meni je bilo zelo zanimivo, ţe s tega vidika, da sem jaz bila tista, ki je bila z njim, da mu 

nisem jaz govorila rešitev … Počakaš, da ga ti mogoče malo izzoveš, da on naredi stvari, da 

ne narediš ti namesto njega. […] Mislim, se mi je zdelo, da mu je bilo zanimivo, pa da je 

uţival v tem, ko je tudi on hotel čim več stvari narediti sam.«  

K pozitivnemu doţivljanju je pripomoglo usmerjanje pozornosti na izbrani predmet, uporaba 

didaktičnih pripomočkov ter spoznavanje novih, nepoznanih predmetov.  

S3: »Fajn je, da je alternativa klasičnemu vodenju ali pa samo ogledu brez vodnika, kjer še 

manj odneseš od tega, ker pač ne vidiš vsega. Tako da sigurno je to fajn, da te vodi, da te 

usmerja, da si pozoren mogoče na neke stvari, ko jih drugače nisi opazil v prejšnjih ogledih. 

Tako da sigurno je fajn, da so ti pripomočki notri, ki so tudi otrokom blizu, da tudi spoznajo, 

recimo, kalejdoskop in to.«  
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S4: »Bi rekel, mogoče še celo bolj zanimivi način, kot bi imel vodenje, jaz osebno. Vseeno sem 

se pri neki stvari zadrţal kakor dolgo sem jaz hotel, pri drugi stvari mogoče pač ne. Tisto, kaj 

me res zanima.«  

Oba intervjuvanca sta videla ta način kot še boljši kot ogled z vodenjem. Mama je dejala, da 

je imel pri ogledu vsak član druţine svoj fokus, kar ponovno potrjuje usmerjanje pozornosti 

na izbrani predmet (srebrna posoda, kitajski čeveljček, peščena ura, druţinsko drevo itd.).  

Po ugotovitvah sodeč je ravno to usmerjanje pozornosti na izbrane predmete najbolj prišlo do 

izraza pri mnogih druţinskih članih (izpostavili so zanimive predmete, omenili so fokus). 

Izjava, ki to potrjuje: 

S7: »Mislim, jaz se na primer tega zmaja sploh nisem spomnila. Mislim, nikoli se nisem, po 

moje, tako fokusirala na to, da je tam zmaj. […] Saj verjetno sem ga videla ţe prej, samo 

nikoli nisem pomislila niti, da je zmaj. Sedaj pa sem ga videla in sem si ga zapomnila.« 

Za mnoge je raziskovanje muzejskih predmetov hitro minilo in so pozitivno ter aktivno 

preţiveli čas v muzeju. 

S3: »Hitro mine.« 

S4: »Pozitivna ura in pol. […] Tako to mine, ko je zanimivo narejeno. Mi smo na koncu 

gremo, gremo, ker smo ţe … Glej, še imamo čas.«  

S5: »Ker potem, ko sem na uro pogledala, je bila ura pol dvanajst, to se pravi, smo bili uro 

pa pol aktivni.«  

S6: »Je hitro minilo, niso se dolgočasili, bilo je prijetno.«  

Spoznala sem, da so starši po večini pozitivno doţiveli raziskovanje muzejskih zbirk z 

didaktičnim pripomočkom – muzejskim kovčkom. Njihovo doţivljanje pa je vezano na 

starševsko vlogo – ustreznost kovčka za otroke: način raziskovanja zbirk skozi igro je 

primeren za otroke, uporaba čutov, rokovanje s predmeti, usmerjanje pozornosti na izbrane 

predmete, uporaba didaktičnih pripomočkov, spoznavanje novih in nepoznanih predmetov, 

aktivna udeleţba otrok v procesu raziskovanja neznanega, ţelja otrok po samostojnem 

odkrivanju, pozitivno in aktivno preţivet čas v muzeju, ki je hitro minil. 

 

4.2.1.2 Doţivljanje pri otrocih 

Tudi otroci so kovček doţivljali pozitivno. Usmerjali so pozornost na izbrane predmete in 

izpostavili naslednje: posoda (kroţniki, kozarci, skodelice za čaj), ure (astronomska ura, 

peščena ura), pohištvo (postelje, stoli, mize, skrinje), tulipan (v galeriji pri slikah turkerijah), 

lupa in meter, druţinsko drevo, slike, slike konj, lestenec zmajevka, lestenci s svečami, 

svečnik, teleskop in kalejdoskop, otroški voziček, detajli oziroma ţivalski motivi na pohištvu 

(ptiči, orli, ribe in drugo), pozlačeni predmeti (zlat oreh), tapete s kitajskimi motivi, posoda s 

kitajskimi motivi, cekini/zlatniki, peči (ki so jih kurili z zunanje strani), meči, dišavni robčki, 

zrno graha (pravljica Kraljična na zrnu graha), nočna posoda in še kaj. V veliki meri gre za 
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predmete, s katerimi so povezane naloge v delovnem zvezku, in nekatere najdemo tudi v 

muzejskem kovčku kot didaktične pripomočke. Mnogo pa je avtentičnih muzejskih 

predmetov, ki so bili v zbirki in so pritegnili pozornost otrok. 

Ena izmed deklic je o manj znanih predmetih dejala:  

O1: »Meni je bil kovček všeč, ker je vseboval veliko zanimivih stvari. […] nekatere tudi malo 

čudne, ki jih nismo še najbolje poznali.«  

Iz pogovorov sem izvedela, da je bil eden takih predmetov kalejdoskop. To besedo smo med 

intervjujem tudi skupaj ponovili in na podlagi intervjujev lahko trdim, da je bil to najljubši 

predmet skoraj vseh otrok. Otroci so tako ob spoznavanju novih predmetov širili tudi svoje 

besedišče. 

Nina Jensen (1999) zagovarja, da se naj muzejski programi za otroke osredotočijo na le nekaj 

zanimivih predmetov in na ideje o teh predmetih, ki so dojemljive in pomembne. Drugače so 

artefakti v muzeju za otroke, kot mnogo drugih stvari v njihovem ţivljenju, preprosto tam, 

brez razlage in izven nadzora. Izbirčen in omejen fokus spodbuja pri otrocih občutek 

obvladovanja in nadzora v morebitno čudnih in neobvladljivih prostorih. Tudi odrasli so 

posebej izpostavili fokus na izbrane predmete. 

Otroci so bili med raziskovanjem zbirk zaposleni s številnimi dejavnostmi, kot so opazovanje, 

odkrivanje, raziskovanje, reševanje nalog, iskanje odgovorov, ugotavljanje imen, rokovanje s 

predmeti, spoznavanje rabe predmetov, širjenje besedišča ob spoznavanju novih predmetov, 

prepoznavanje rabe predmetov nekoč in danes, zapisovanje črk, merjenje, ugotavljanje 

namigov, spremljanje tlorisa itd.  

Na tem mestu se mi zdi zanimivo dodati, da si obiskovalci lahko naenkrat zapomnijo le zelo 

omejeno količino informacij (7 +/-2) oz. 30 % tistega, kar preberejo, 50 % tistega, kar vidijo, 

in 90 % tistega, kar ugotovijo s poskusom (Tome, 2007).  

K temu pa spada še Konfucijeva misel: »Slišim in pozabim. Vidim in si zapomnim. Naredim 

in razumem.«  

Didaktični pripomoček je torej druţinam omogočal praktično delo ob ogledu muzejskih 

eksponatov, kar je spodbudilo motivacijo za reševanje nalog in interdisciplinarno učenje. Tu 

velja ponovno poudariti, da so otroci učenje omenili sami in ne na pobudo raziskovalke. 

Nekateri so izpostavili lastno aktivnost ob raziskovanju, drugi svojo radovednost, tretjim pa je 

bil kovček najbolj všeč zaradi raziskovanja. 

O10: »Ja, ker sva morali najti stvari. Tudi malo sva se zatikali. Morale sva ful razmišljat. Pa 

tudi sem se nekaj novega naučila, imena, kaj so najljubše ţivali od koga.«  

O9: »Zato, ker lahko vidim nove stvari, pa nekaj lahko delam zraven.«  

O5: »Meni je všeč to iskanje, ker sem radoveden.«  

Raziskovanje je bilo zanimivo in poučno, prav tako pa učenje zgodovine na ta način.  
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O14: »Bilo je zanimivo, pa poučno. Če bi se tako učili zgodovino, bi bilo bolj zanimivo.« 

Zanimivo je, da dekle, ki je to izjavilo, sploh nima zanimanja za zgodovino v šoli, kot je sama 

povedala. 

O1: »Jaz sem se tudi nekaj novega naučila.« 

O2: »Jaz sem se pa naučila, da moramo spoštovati starinske stvari.« 

Ena od notranjih motivacij, ki naredijo učenje prijetnejše in zabavnejše, je radovednost – 

otrok je presenečen in fasciniran) (Perry, 2012). E. Hooper-Greenhill (2007) ugotavlja, da se 

radovednost zbudi ob novih, nenavadnih, problemskih situacijah. To piše za muzejske 

delavnice in trdim lahko, da velja enako za muzejski kovček. Muzejske ustanove torej nudijo 

stik z resničnimi predmeti, spodbujajo radovednost, raziskovanje in nudijo navdih (Hooper-

Greenhill, 1994). 

Eden od fantov je spregovoril tudi o drugačnem dojemanju muzeja pri samostojnem 

raziskovanju in ob šolskem obisku.  

O5: »[…] bolj sem okoli gledal kot pri prejšnjem obisku. Ko sem bil pred enim letom tukaj s 

šolo, smo samo pogledali, pa nam je ena gospa vse pripovedovala, pa jaz nisem bolj poslušal 

pa gledal. Danes pa sem bolj poslušal, pa okoli gledal.«  

J. H. Falk in L. D. Dierking (2013) sta ţe v literaturi nakazala, da nekateri otroci obisku 

muzeja s starši dajejo prednost pred obiskom s šolo, saj si lahko ob druţinskem obisku 

ogledajo stvari, ki njih osebno bolj zanimajo, ob tem pa se lahko pogovarjajo z ostalimi 

druţinskimi člani o tem, kaj počnejo in kaj si ogledujejo. 

Na podlagi pozitivne muzejske izkušnje je eno dekle izrazilo interes za ponoven obisk 

muzeja.  

O1: »Meni je bilo zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo všeč. Mogoče bi še kdaj šla. Upam, da bom 

seveda pozabila ime pred tem, da bo bolj zanimivo. Drugače pa se veselim še kdaj prit na 

grad.« 

Kot malo manj pozitivno doţivljanje muzejskega kovčka so nekateri otroci dojemali iskanje 

predmetov v kovčku, ki je trajalo dolgo časa, in neoznačenost sob. Nekaj izjav otrok:  

O1: »Bilo je v redu, samo smo malo zamešali nekatere sobe. Včasih nismo najbolj natančno 

vedeli, katera soba je to. Drugače pa ja … v redu je bilo.« 

O5: »Da si tako dolgo iskal stvari …« 

O12: »Da smo morali tako iskati po tem kovčku, pa nismo ravno našli, ful dosti cajta smo 

rabili za to.« 

O11: »Ravno sobe, meni ni bilo v redu, ker niso bile označene, tudi nismo vedeli, kam greš in 

to.« 

Ravno to pa je namen reševanja uganke muzejskega kovčka, da spodbuja k raziskovanju, 

iskanju, ugotavljanju, razmišljanju, radovednosti, soočanju s problemi, natančnemu branju, 
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pozornemu spremljanju, posvetovanju z ostalimi vključenimi, sodelovanju, da si človek 

vzame čas in se v miru loti dejavnosti in drugo. Drugače pa se niso pritoţevali in so dejali, da 

jim je bilo vse všeč.  

 

4.2.2 Učenje o zgodovini ob pomoči muzejskega kovčka 

4.2.2.1 Učenje pri starših 

Starši so z veseljem pojasnili, da so se tudi sami kaj novega naučili in prišli do novih 

spoznanj, novega védenja, na zanimiv način.  

S11: »Ja, sem se pa naučila, marsikaj,« je z nasmehom dejala ena od udeleţenk in naštela, kaj 

je to bilo: priloţnost daljšega ogleda notranjosti gradu, o turbanu v zbirki slik turkerij, o treh 

pasnih sponkah v grbu druţine Leslie, o uporabi vonja vrtnice za dišave. Razmišljala je o 

druţinskem učenju v muzeju in rekla:  

S11: »[…] če greš z otroki teţko zdaj sam prebiraš neke stvari, ker ti (otroci) ţe gredo 

naprej. Če pa so tako vključeni pa vseeno si ti nekaj prebereš oziroma njim prebereš, pa 

postavljaš uganke, pa se s tem naučiš.«  

Skoraj vsi udeleţenci v raziskavi so pripovedovali o druţinskem drevesu znamenite rodbine 

Herberstein, ki jih je pritegnilo in so mu posvetili nekoliko več časa. En oče je rekel:  

S6: »Ja, Ţiga, to še niti jaz nisem vedel.«  

Dejstvo je, da nihče od odraslih ni bil prvič na ptujskem gradu, da so ga vsi ţe kdaj obiskali in 

da so poznali zbirke. Marsikdo pa je omenil kakšne muzejske eksponate, ki jih je videl prvič, 

mogoče na njih prej ni bil pozoren, se ni tako zavzel zanje oziroma se ni spraševal o njihovem 

delovanju, pomenu, eksponati pa se tudi menjujejo. Nekateri so preprosto malo ponovili 

zgodovino.  

Večinoma so starši pripisali velik pomen tudi učenju v muzeju s pomočjo didaktičnih 

pripomočkov in izrazili potrebo po vključitvi in uporabi le-teh, zlasti na podlagi pozitivnih 

muzejskih izkušenj oziroma dobrih praks od drugod, iz drugih muzejev, doma in zlasti v 

tujini. 

V nalogi so ţe omenjeni didaktični pripomočki, ki so bili blizu tako odraslim kot otrokom. Pri 

učenju v muzeju so nepogrešljivi. Intervjuvanka je poudarila koristnost didaktičnih 

pripomočkov, rokovanje s predmeti pa je koristno pri učenju. 

S11: »Meni se zdijo, na sploh, ti didaktični pripomočki najbolj koristni, zato ker je ena taka 

kombinacija in nekih slušnih, vidnih, pa še taktilnih informacij. […] To je tudi dokazano 

najbolj učinkovito učenje, da si aktivno vključen in da prijemaš neke stvari, pa gledaš, pa 

pišeš zraven, ne, kot pa če samo sediš v klopi pa poslušaš ali pa če greš tako po muzejskih 

zbirkah pa poslušaš nekoga, da ti bere ali pa da ti govori. […] če ti nekaj delaš, pa poslušaš, 

pa sam o tem razmišljaš, mislim, da se tudi najbolj vtisne v spomin nekaj takega, zanimivega. 

[…] da vzameš ven neko stvar, pa pogledaš, pa potem prebereš, pa greš v drugo sobo, pa 
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mogoče, da kak odrasli še malo razloţi, pa prebere, kaj pa vem, da se malo še zgodovino 

učimo. Tako da to se mi zdi super kombinacija.« Tukaj intervjuvanka ţe nakaţe tudi vidik 

sodelovanja odraslih in otrok pri učenju v muzeju.  

Didaktični pripomočki v kovčku so uporabnike usmerjali v določene predmete, spodbudili so 

pozornost in točno iskanje.  

S2: »Ko sta merili na primer za Herbersteina, točno po druţinskem deblu … pozornost, pa 

točno iskanje. Se pravi, da iz tiste mase vsega, kaj sta videli, si bosta zapomnili te dotične 

stvari.« 

E. Hooper-Greenhill (1999) predpostavlja, da se obisk, ko pridejo obiskovalci v okviru 

druţine, pravzaprav nanaša bolj na otroke v skupini kot na starše. J. H. Falk in L. D. Dierking 

(2013) pa ugotavljata, da imajo programi, v prvi vrsti namenjeni otrokom, skoraj vedno tudi 

pozitiven vpliv na otrokovo druţino.  

 

4.2.2.2 Učenje pri otrocih 

Otroci so z navdušenjem dejali, da so se ob obisku tudi kaj naučili, vendar me je podrobneje 

zanimalo, kaj natančno je to, kaj so se naučili oziroma o čem so pridobili novo znanje. Nekaj 

njihovih izjav: 

O14: »Da se niso radi tuširali, pač da so se radi nadišavili, uporabljali so dišavne robčke, ki 

so imeli vonj po vrtnici.« 

O12: »Kako je, recimo, vitezu tam na vhodu ime? Friderik.« 

O10: »Ja, veliko sem se naučila, saj nisem vedela teh stvari, ki sem jih danes vse ugotovila. 

[…] o najljubših ţivalih, da so sluţabnice ţivele v drugih sobah, da so bili WC-ji v istih sobah 

kot so spali, pa različno.« 

O9: »Kakšne stvari so imeli včasih, pa kako se kaj imenuje.«   

Če strnem njihova razmišljanja, so se naučili o uporabi in poimenovanju predmetov iz 

preteklosti, največ tudi o načinu ţivljenja na gradu: da so v eni sobi Kitajci (kitajski porcelan, 

tapete s kitajskimi motivi, kitajski predmeti), mnogim so v spominu ostali konji kot najljubše 

ţivali, da niso jedli ribjih palčk s pomfrijem, za sladico so imeli suha jabolka, katerega leta je 

umrl Friderik, kakšne sobane so imeli, peči so imele kurišča zunaj, imeli so veliko pozlačenih 

predmetov, niso se radi umivali, uporabljali so nočne posode, majhne noge deklet, ker so jim 

jih povezovali (majhen kitajski čeveljček), namesto ţarnic so imeli sveče na lučeh (lestencih). 

Obisk muzeja je nudil priloţnost za pridobivanje novih informacij in izobraţevalnih izkušenj. 

Dve dekleti, ki sta bili sicer bolj redkobesedni, sta res opisali kar mnogo reči, ki sta se jih 

naučili. 

Učenje v muzeju pa vključuje tudi vzgojni vidik oziroma kombinacijo vzgojno-

izobraţevalnega vidika. Sogovornica, ki je poudarila ta vidik, je to pojasnila:  
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S11: »Tako se mi zdi tudi z vzgojnega vidika, ker se ob tem tudi obnašaš, kako se v muzeju 

obnašati, kaj lahko, kaj ne, česa nismo smele delati v muzeju, se dotikati stvari, ker v muzeju 

samo gledamo. Pa da moramo biti tiho, če pridejo kakšni drugi obiskovalci, da moramo bolj 

šepetati. Tako da ja, tako vzgojno-izobraţevalno.«  

Marsikdo se je naučil oziroma bolje rečeno, ponovno spomnil in potrdil, kako pomembno je 

branje navodil, kar predstavlja osnovo raziskovanja. Odrasla sogovornica je opisala slabo 

branje navodil in teţave, ki so se pojavile:  

S7: »[…] da morava prebrati navodila od začetka, pa malo več, ne samo brezglavo. Ker sva 

na začetku samo prebrala nekaj, pa kar šla noter, pa vse okrog ţe iskala, pol pa on spet bere 

dalje, pa vidi, aha, nad tistim. Aha, pol sva ugotovila, da zdaj komaj začneva notri, mislim, 

stopiva noter. Midva pa sva kar šla, pa sva hodila okrog. […] da beremo navodila od začetka 

do konca. Ne pa, da samo brezglavo gremo (smeh).«  

Starša ene izmed druţin sta se ob misli na učenje v muzeju najprej spomnila na dobro 

poslušanje navodil in učenje z opazovanjem.  

S6: »Prvo so se naučili opazovati.«  

S5: »Opazila sva, da so navodila dobro poslušali.«   

Z učenjem v muzeju otroci pridobivajo novo znanje in ga uporabljajo v vsakdanjem ţivljenju, 

muzejska izkušnja je tako vključena v druţinski vsakdan.  

S5: »[…] to, kaj so se naučili, to bomo videli zdaj, po tem tednu, ko se bomo doma 

pogovarjali, ko se bo kdo kaj spomnil, aha, to pa je to, da ga bo kaj spomnilo. Tako da sedaj 

direktno ne moreva vedeti, kaj so se otroci naučili, sigurno pa so se.«  

O vključevanju muzejske izkušnje v druţinski vsakdan je druga mama pripovedovala: 

S1: »Se mi zdi, da to hčerka kar dosti odnese od tega, ker lahko tudi pol, ko prideva domov, se 

tudi pogovarjava, tudi na televiziji, ko kaj vidi, kakšne oddaje, ţe takoj poveţe zadeve skupaj, 

tudi v šoli.«  

To lahko poveţem tudi z eno od ugotovitev iz literature (Ellenbogen, Luke in Dierking, 

2007), ki pravi, da so pogovorne povezave med muzejsko izkušnjo in resničnim svetom 

pogoste in razširjene. Druţine so poročale, da so se druţinski člani po obisku muzeja o 

razstavi pogovarjali v avtu na poti domov, pri večerji v naslednjih dneh ali tednih ali kadar so 

se ukvarjali z drugimi aktivnostmi. Prav tako so opisale povezavo med vsebino na razstavi in 

ostalimi okoliščinami ali pojavi v njihovem vsakdanjem ţivljenju. Enako so ugotovili tudi 

Gibss, Sani in Thompson (2007) ter J. H. Falk in L. D. Dierking (2013). Pogovor druţine se 

začne pred obiskom muzeja, vključuje izkušnje znotraj muzeja in se nadaljuje po obisku. 

Muzej tako postane pomemben del druţinske učne izkušnje.  

Le z dvema druţinama intervjuja nisem opravila takoj po dejavnosti in ţe so se pokazale 

razlike. Ena od mam, s katero sem intervju opravila čez nekaj dni, je o pridobivanju novega 

znanja preko izkušnje razloţila:  



38 

S1: »Ja, na primer Friderika, ne. Tamala zdaj ve, cel čas ga omenja, ker si je zapomnila in je 

prišla do rešitve. In če je to samo ena stvar, je to ţe zelo zelo dobro, zelo pozitivno, si bo celo 

ţivljenje zapomnila.«  

Iz pogovorov se da razbrati, da so pri raziskovanju zbirk in reševanju nalog nekatere druţine 

uporabile znanje otrok, pridobljeno v šoli, večinoma pri zgodovini, pa tudi pri ostalih 

predmetih. 

S4: »Pa smo šteli nekaj, pa smo merili neke dolţine, pa smo uporabili merske enote … To so 

vse stvari, ki jih sedaj pravzaprav uporabljata, ki so sedaj tako praktične čisto, ne. U, zdaj pa 

bomo zmerili tam na primer pri tistem drevesu, kaj je zdaj to bilo, to je bilo tistih 54 cm, 

koliko je zdaj to, koliko je to del metra. Mislim, smo bili ţe v šoli pravzaprav tudi tam, ne. 

Smo vse uporabili.« 

Starejši otroci, ki imajo v šoli zgodovino, in tudi nekateri mlajši, so velikokrat povezali v šoli 

pridobljeno znanje z novimi dejstvi, kot denimo kdo je ţivel na gradu, kateri predmeti so bili 

uporabni za kaj in podobno (npr. pozlačeni predmeti so ponazarjali bogastvo).  

O10: »Ja, nekatere stvari, malo sem ţe poznala, samo ne kaj dosti.«  

Kje vse se učimo oziroma od kod pridobivamo znanje pa je s svojimi besedami pojasnila 

mlada udeleţenka (kako dojema pridobivanje znanja).  

O1: »Ja, pač ni samo v šoli, ker v šoli nas bolj učijo o stvareh, ki še jih nismo toliko slišali, pa 

neke stvari, ki so zelo zelo potrebne za ţivljenje. Ampak se je tudi včasih fajn v kakšnih drugih 

muzejih (učiti), pa včasih tudi doma ali pa če ti kdo pove, tudi lahko kaj novega izveš.« 

Hein (1998) govori o tem, da učeči izobraţevalno situacijo poveţe z nečim, kar ţe pozna, 

torej povezovanje znanega z neznanim. Ţe obstoječe znanje zajema vse ideje, izkušnje in 

koncepte, ki jih otrok prinese s seboj v določeno situacijo. Povezava med tem, kar obiskovalci 

prinesejo s sabo, in novimi izkušnjami je ključnega pomena za vsakega posameznika, 

kadarkoli se pojavijo nove izkušnje. Najproduktivnejše učenje se pojavi tam, kjer učenci nove 

izkušnje in informacije nadgradijo na tistem znanju, ki ga ţe imajo. E. Hooper-Greenhill 

(2007) strne vse to v misel, ki pravi, da so ljudje aktivni v oblikovanju lastnih določenih 

interpretacij iz izobraţevalnih izkušenj glede na svoje obstoječe znanje, spretnosti, ozadje in 

osebno motivacijo. L. Tavčar (2009, str. 84) pa izpostavi, da »v umetnostnih muzejih in 

galerijah poskušamo doseči, da mladi obiskovalci ogled umetniških del poveţejo z v šoli 

pridobljenimi znanji.«  

 

4.2.3 Druţinska interakcija ob muzejskem kovčku 

4.2.3.1 Sodelovanje staršev in otrok 

Tako pri odraslih kot pri otrocih me je zanimalo, kako so sodelovali med sabo kot druţina.  

Nameni reševanja nalog s pomočjo didaktičnega pripomočka so spodbujanje sodelovanja med 

otroki in starši v muzeju, spodbujanje aktivnega vključevanja tako otrok kot odraslih v 
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dejavnost, spodbujanje dejavnosti, v katerih ima lahko vsak član druţine svojo vlogo 

(spodbuda staršem, da se pridruţijo dejavnosti in/ali prepustijo več prostora otrokom). Med to 

pa spada tudi okrepitev pozitivne druţinske dinamike, ki jo druţinski člani vzpostavijo med 

aktivnostjo. 

Ena od sogovornic je izpostavila ravno pomen druţinske dinamike v muzeju.  

S7: » […] za druţino je itak to fajn, da bi druţina kaj takega šla. Pa če gredo vsi … Pač fajn 

je, da se tudi med sabo poveţejo, da si znajo naloge razdeliti, da znajo, v končni fazi, 

sodelovati.«  

Druga odrasla intervjuvanka je poudarila vsebino, podano na drugačen način, in navezala to 

na sodelovanje druţine.  

S8: »Meni je bilo všeč, ker je pač na neki drugačen način podana vsebina. V bistvu dosti bolj 

pritegne vse člane druţine. Plus tega, da jih poveţe k nekemu sodelovanju.« 

Prav vsi udeleţenci so med sabo sodelovali pri raziskovanju, kar je tudi namen druţinskega 

učenja v muzeju, vsi so bili aktivno vključeni v reševanje nalog. Zanimivo pa je, da sem pri 

eni skupini, kjer sta sodelovali dve mami prijateljici in njuni hčerki, ugotovila, da sta mami en 

del obiska izkoristili preprosto za druţenje in nista sodelovali. To sta izdali hčerki.  

O1: »Ne najbolj. Ne.«  

O2: »A-a. One sta samo pararara, palalalala.«  

Mami sta kasneje povedali, da se dolgo nista videli in sta se odločili za skupni obisk muzeja 

ter izkoristili priloţnost za druţenje. 

Razdelitev nalog med člane druţine in aktivnost raziskovanja sta bili prisotni pri vseh 

druţinah.  

S2: »Dali smo si naloge, kdo bo kaj prebral. Ampak, ker so se punce kregale, ker vsaka bi 

ţelela isto narediti, sva dali pač moţnost, da sta na začetku prebrali navodila vsaka posebej. 

Tako da je vsaka predstavila tisto, pa da se je počutila pomembno, da gre zdaj nekaj 

raziskovat.« 

S11: »Pa fajn je tudi s tega vidika, da se delijo naloge, da je za celo druţino primerno. […] 

Vsaka je nekaj iskala.«  

O11: »V redu. Vsi smo nekaj delali.« 

O12: »Pa vsi skupaj smo iskali stvari.« 

En oče je zgledno opisal, da so kot druţina medsebojno sloţno sodelovali in si razdelili 

naloge med sabo. 

S10: »Lepo smo si razdelili naloge, tudi preskakovali smo včasih. Nekdo je bral, drug je 

gledal, v katero sobo moramo iti, kje je ta soba. Eden drugega smo opozarjali na določene 
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predmete, ki so mogoče bili v nalogi … Starejša hčerka je brala navodila največkrat, jaz sem 

gledal po tlorisu, mlajša pa je pisala črke in pomagala pri odgovorih.« 

Za skupno reševanje nalog pa je potrebno medsebojno sodelovanje, pomoč in sprejemanje 

kompromisov. 

Odrasli so poročali, da je v procesu učenja aktivno sodelovala celotna druţino, kar lahko 

pripomore k boljšim odnosom med člani druţine. Izjava starša, ki to potrjuje:  

S4: »Ja, moram reči, to je bila taka ura pa pol ko redko, da se nismo tam nič skregali, ker je 

bilo cel čas neko dogajanje. Pa nismo nekaj po svoje delali, da nismo nekaj trmarili, ampak je 

bilo zanimivo, smo sodelovali. Nismo tisto kot običajno vedno, vsak na svoji strani.« 

Zanimiva je pripoved staršev in otrok, ki so govorili o tem, kako so otroci prevzeli vodilno 

vlogo in ţeleli samostojno, sami zase, priti do rešitve, tako so bili navdušeni nad odkrivanjem.  

S6: »Otroci so bili navdušeni. Sodelovali so ţe tako nazadnje, da sva midva morala ostati 

sobo nazaj, da so oni imeli mir in tišino. Zanimivo je bilo tudi to, da je imel vsak svoje delo. 

[…] je nosil zemljevid, […] je en čas pisala, en čas brala, […] pa je nosil kovček.«  

S5: »Midva pa sva bila opazovalca, pa malo nadzorovalca, pa sodelovala sva tudi zraven. 

Kolikor so nama pustili, ker na koncu nama ţe več niso pustili (smeh). Vidva kar počakajta, 

bomo sami. […] na koncu sploh ne vem, kaj so imeli za naloge …«  

O5, O6: » […] Na začetku do osme sobe, ja, dalje pa smo rekli, da morata biti v prejšnji sobi, 

da smo sami reševali.«  

Za medsebojno sodelovanje je pomembno to, da starejši otroci pomagajo mlajšim. V enem 

izmed primerov je najstarejši otrok pomagal mlajšima dvema. Po mnenju mame so bile zanj 

naloge prelahke in bi kar oddrvel naprej, če ne bi bilo mlajših dveh članov druţine. Med 

reševanjem pa so otroci naleteli tudi na teţave, je opisal najstarejši otrok:  

O5: »Ja, tu pa tam smo se kaj skregali (smeh)… Drugače pa je bilo vse v redu.«  

Še en primer, ko je starejše dekle opisalo pomoč mlajšemu dekletu:  

O1: »Ja sem pač nekako povedala katero vprašanje je, pa ona če ni prav odgovorila, sem jaz 

povedala svoj predlog. Tako da ko sva se skupaj strinjali, sva ga napisali.«  

Prav tako pa je pomembno, da odrasli pomagajo otrokom, so jim v pomoč in podporo. 

S7: »[…] mogoče je sam prebral navodila, pa pol če vidiš, da ne zna, mislim, ne ve točno, 

kako bi naredil, tam mu pomagaš pol na tisti točki.«  

O10: »[…] moja mami mi je malo pomagala, ko sem pri prvi uganki pomešala dve kartici, pa 

mi je rekla, da nekaj ni prav, pa popravila me je.«  

S8: »[…] je bil glavni akter. On je bil tisti, ki je … Daj mi zdaj sem kovček, preberi mi to, ono 

mi pomagaj, daj mi to sem.«  
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S9: »[…] je bila šef, jaz pa sem morala zbirat pa iskat not v kovčku, daj mi to (smeh) … ona 

je brala, pa šefico igrala (smeh).« 

Kot lahko ugotovim iz povedanega, so otroci kar ţeleli prevzeti bistvene in vodilne vloge, 

starše pa so dojeli kot svojo podporo pri raziskovanju. Kot pravi Dewey (Hein 2004, 2012), se 

učiteljeva vloga omeji na vlogo motivatorja, ki je učencu zgolj v podporo in spodbudo pri 

raziskovanju ter reševanju problemov. Podobno se je dogodilo pri druţinskem obisku muzeja, 

starši so deloma prevzeli vlogo pedagoga. Vlogo učitelja in učenca v šoli lahko primerjamo z 

vlogo starša in otroka v muzeju. 

Mama iz ene izmed druţin je razmišljala tudi o tem, kako bi potekalo sodelovanje, če se ne bi 

podali na ogled s kovčkom, torej o vlogi staršev pri običajnem ogledu. 

S5: »Če bi šli notri brez vsega, bi midva kaj brala, povedala to, kar veva, ali pa bi se 

potrudili, pa bi brali pri predmetih, kolikor bi zmogli.« 

Raziskave (Falk in Dierking, 2013) poudarjajo pomen odraslih članov druţine, ki igrajo vlogo 

mediatorja skupinskega učenja. Ti imajo pozitiven vpliv na učenje otrok v druţini. Starši 

pomagajo otrokom razumeti in tvoriti pomene iz njihovih izkušenj, otroci pa omogočajo 

staršem, da vidijo svet z »novimi očmi«. 

 

4.2.3.2 Pogovor med starši in otroki  

V literaturi je zaslediti, da je pogovor najbolj pogosta oblika socialne interakcije znotraj 

muzeja in na analizo druţinskega pogovora se je osredotočilo mnogo raziskovalcev, ki jih je 

zanimalo druţinsko učenje v tem okolju. Raziskave potrjujejo, da pogovor velja za primarno 

dejavnost oblikovanja znanja.  

Zanimalo me je, o čem vse je tekel pogovor med odraslimi in otroki med ogledom.  

S3: »Smo ocenjevali znanje. Pa potem tisto zrno na postelji, smo šli pravljico skozi. Pa bili 

smo pozorni, kako so kratki jogiji, da so bili ljudje manjši, pol tam ena vrata so bila čisto 

nizka. Zakaj so tako nizka? Kakšne vozičke so imeli včasih. […] Marsikaj smo šli skozi.«  

S5: »Ja, to smo se kar pogovarjali, kako bi se prestavili v stari čas, pa kako so si kurili nekoč, 

pa kako jih je zeblo, pa te stvari.«  

S7: »Za druţinsko drevo, tam sem mu razloţila. Všeč mu je bil lestenec v slavnostni dvorani 

in me je spraševal, koliko stane. Razloţila sem mu tudi, da so z različnih gradov te stvari.«  

Ena od sogovornic se je ustavila pri mnogih rečeh, o katerih je tekla dodatna beseda med 

ogledom: kurišča, strelne line, obramba gradu, teţja dostopnost na griču, prebivalci gradu, 

polţasto zavito stopnišče, dornavski pritlikavci.  

S11: »Da se povsod malo ustaviš, pa kakšno zanimivost poveš.«  

Prav tako so otroci pripovedovali, da so jim starši kaj dodatno razloţili.  
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O5: »Ja, o slikah. V jedilnici tam … Mami je govorila, kako so pač to priţigali (lestence), pa 

koliko so imeli sluţabnikov.«  

O6: »O posodi smo se pogovarjali tudi. Ko so bile sveče na stekleni luči, ko je vosek dol tekel, 

kako so čistili. Da je imel grof veliko obrokov, hrane.«  

O12: »Voziček smo posebej omenili, ker ga ni bilo v nalogah. Pa pozlačene predmete smo vse 

našteli.«  

O10: »Pa tudi sem dobila druge podatke od moje mami.« 

Starši so mnogokrat otrokom kaj dodatno predstavili, razloţili, tudi kadar ni bilo posebne 

naloge na določeno temo. Predvsem so bili vsi bolj ali manj osredotočeni le na muzejske 

predmete in na dogajanje v povezavi z muzejem. Osredotočenost na naloge v delovnem 

zvezku je izpostavil oče, ki je dejal:  

S10: »… ker smo bili pač osredotočeni na to nalogo oziroma na zabavno spoznavanje s 

pomočjo delovnega zvezka in muzejskih predmetov.«  

Druţine so se pogovarjale tudi o drugih rečeh. Ena tudi o tem, da je v muzeju mir. To je 

ugajalo še eni drugi mami in hčerki. Nekateri so obujali spomine na dogodke v gradu, kot je 

recimo poroka v slavnostni dvorani, ki se je je pred časom udeleţila ena izmed druţin. Ena od 

mam je pripovedovala, da je njena hčerka izrazila ţeljo po tem, da bi pozitivno muzejsko 

izkušnjo prenesla v šolo, učiteljici. Mama je seveda spodbudila hčerko, naj vse pove v šoli. 

Kot je bilo ţe opisano v literaturi (Falk in Dierking, 2013), druţine preţivijo ogromno časa v 

pogovoru, delijo med sabo tisto, kar ţe vedo, in skupaj skušajo ugotoviti še več novega. 

Vključijo se v raziskovanje, se med sabo sprašujejo ali o razstavi na splošno ali o določenih 

vsebinah znotraj razstave. Druţinski člani se med sabo pogovarjajo o tem, kar ţe vedo iz 

preteklih izkušenj, in razpravljajo o muzejskih eksponatih v smislu teh izkušenj in spominov.  

Kot piše E. Hooper-Greenhill (1994), starši z otroki komunicirajo, se pogovarjajo in nudijo 

informacije eden drugemu na prepoznaven način, kar se ponavlja med obiskom. Dejstvo je, da 

je celoten obisk lahko označen kot en sam pogovor velike skupine, čeprav, ko se druţine 

premikajo po razstavah, sodelujejo med sabo v številnih majhnih pogovorih, ki se stalno 

začenjajo in končujejo. Muzeji nudijo idealne priloţnosti za starše in otroke, da se 

pogovarjajo o predmetih, skupaj raziskujejo in se učijo s primerjanjem o ţe znanem in o tem, 

kar vidijo na novo.  

 

4.2.3.3 Počutje staršev in otrok v muzeju  

Ob koncu tega sklopa vprašanj, po vprašanjih o medsebojnem sodelovanju, me je zanimalo 

tudi, kako so se druţinski člani počutili v muzeju na splošno, eden z drugim, starši s svojimi 

otroki, otroci s svojimi starši itd., s kakšnimi vtisi o obisku odhajajo.  

Vsi odrasli sogovorniki so počutje v muzeju opisali kot zelo pozitivno. Ena od intervjuvank je 

na več mestih opisala pozitivno počutje, zase in za druţino. Na to kaţe nekaj njenih izjav:  
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S5: »Pa mislim, da so se, kolikor jih jaz vidim, dobro počutili.« 

S5: »Jaz sem se dobro počutila kot mama.« 

S5: »Meni je bilo pozitivno, zelo.« 

S5: »V redu je bilo.« 

Prav tako je druga udeleţenka, ne le enkrat, strnila svoje vtise: 

S11: »Ja, meni se je zdelo super, sta bili kar pridni, samo par opozoril je bilo vmes. Tako da 

meni se je zdelo fajn. Lepo smo se imele.« 

S11: »Meni je bila cela izkušnja res super.« 

S11: »Meni je bilo super. Hvala, no, za tole.« 

Navajam pa še nekaj izjav iz drugih intervjujev: 

S7: »Ja, meni je bilo ful fajn. Mislim, jaz imam itak take stvari ful rada (smeh), raziskuješ, pa 

še nekaj zraven delaš. […] Itak mi je bilo ful fajn, ker je tudi njemu bilo, pa ker je sodeloval 

…«  

S8: »Ja, meni je bilo všeč, ker je bilo res drugače preţiveto popoldne. Pač malo nenavadno 

glede na naše siceršnje navade. Tako da mi je bilo všeč.« 

S9: »Super, saj midve se imava vedno fajn v muzeju. Posebej danes je bilo fajn, ker sva bile 

same. In čisto same. To je bilo super.« 

S10: »V redu. Človek si ţeli kaj takega še kje drugje.« 

Otroci so se v muzeju prav tako počutili prijetno , kar je meni osebno izjemnega pomena. To 

počutje so opisali kot zabavno, zanimivo, lepo, fajn in poučno. Iz njihovega načina 

pripovedovanja in izrazov na obrazih sem pridobila občutek, da jim je bilo resnično všeč. 

Nekaj njihovih izjav:  

O1: »Bilo je zabavno. Zanimivo, da lahko hodiš malo naokoli, pa si ogleduješ kakšne stvari, 

pa je zabavno.« 

O2: »Ja, zelo zabavno. […] Vse mi je bilo samo lepo, razen kahlice.« 

O6: »Meni pa je bilo zelo zanimivo, ker veliko stvari nisem vedela. Pa fajn je bilo.« 

O8: »Da je bilo zanimivo, da smo raziskovali, pa jaz zelo rad raziskujem.« 

O9: »Zelo zabavno, pa da sem dosti novih stvari spoznal.« 

O12: »Da je bilo fajn, zanimivo in poučno.« 

O11: »Fajn je bilo iskati stvari … Zabavno je bilo.« 

O14: »V redu, zanimivo je bilo.« 
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O13: »Zanimivo.« 

O10: »Mi je bil zelo dober občutek, ker sem se lahko druţila z mami. Več sem se naučila kot 

sem mislila, tudi druge stvari kot le iz delovnega zvezka, kot imena pa različno.«  

O7: »Lepo mi je bilo.« (izjava najmlajšega udeleţenca, starega pet let) 

Tako odrasli kot otroci so počutje v muzeju opisali kot zelo pozitivno. To potrjuje, da so 

prijetno doţiveli muzej in jim bo druţinski obisk muzeja ostal v lepem spominu.  
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5 UGOTOVITVE 

 

V tem delu magistrske naloge so predstavljene ugotovitve, do katerih sem prišla s pomočjo 

analize in interpretacije intervjujev, opravljenih z osmimi druţinami. 

Med dejavnosti, ki spadajo k druţinskemu preţivljanju prostega časa, odrasli intervjuvanci 

uvrščajo različne aktivnosti, šport pa je prisoten pri skoraj vseh druţinah. Tudi pri otrocih sem 

spoznala, da so aktivni na mnogih področjih, prevladujejo pa športne aktivnosti. Vsekakor 

šport oziroma gibanje prevladuje nad muzeji oziroma kulturno dediščino. To velja tako za 

starše kot za otroke.  

Odločitev o tem, da se za prostočasno druţinsko aktivnost izbere muzej, sprejemajo starši. Ti 

izberejo muzej kot prostor druţinskega preţivljanja prostega časa ne samo zaradi otrok, 

ampak tudi zato, da se še sami kaj naučijo. Odrasli intervjuvanci so skoraj vsi odgovorili 

pritrdilno, da načrtujejo preţivljanje prostega časa glede na moţnost, da se ob tem tudi 

izobraţujejo oziroma spoznavajo kaj novega. Druţine, ki se odločijo za obisk muzeja na eni 

strani pričakujejo, da jim bo muzej ponudil druţabno izkušnjo oziroma moţnost za razvedrilo, 

po drugi strani pa tudi izobraţevalno izkušnjo. Za obisk muzejev morajo starši vloţiti več 

truda, gre za drugačen, malce bolj resen prosti čas, sami ga opisujejo z besedami »aktivno«, 

»koristno«, »organizirano« ... 

Ugotovila sem, da je ravno doţivetje zgodovine in preteklosti eden od glavnih razlogov za 

obisk muzeja pri starših in otrocih. Ugotovitev glede na naravo muzeja ne preseneča. Starši so 

še posebej izpostavili spoznavanje in spoštovanje kulturne dediščine. Zdi se jim pomembno 

vključevati mlajše generacije v kulturno okolje, spodbujati pri njih zanimanje za kulturo in 

kulturno dediščino, jih spodbujati k spoštovanju kulturne dediščine, seznaniti otroke s 

preteklostjo in lastno identiteto. Pomembno se jim zdi, da svoje otroke peljejo v muzeje, jim 

pribliţajo te kulturne ustanove, jih naučijo primernega obnašanja v muzejih, jim privzgajajo 

pozitiven odnos do muzejev, jim privzgajajo kulturni kapital, saj se zavedajo, da vzgajajo 

bodoče muzejske uporabnike. Sklenem lahko, da je staršem kulturna vzgoja v druţinskem 

okolju pomembna za ţivljenje njihovih otrok v odraslosti.  

Otroci so za razliko od staršev izkazali večjo notranjo motivacijo in radovednost. Še preden 

smo se začeli pogovarjati o učenju, so to ţe samodejno izpostavljali ob zanimanju za muzej in 

zgodovino. Ta njihova motivacija in radovednost sta posebej prišli do izraza tudi pri 

rokovanju z muzejskim kovčkom. Prav tako so nekateri starši ob motivih za obisk muzeja 

poudarili učenje in nova spoznanja otrok (o zgodovini, domačem kraju itd.).  

Po ugotovitvah sodeč so glavni poudarki pozitivnega doţivljanja muzejskega kovčka pri 

odraslih naslednji: 

- način raziskovanja zbirk skozi igro je primeren za otroke,   

- uporaba čutov,  

- rokovanje s predmeti,  

- usmerjanje pozornosti na izbrane predmete – izbirčen in omejen fokus,  
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- uporaba didaktičnih pripomočkov,  

- spoznavanje novih in nepoznanih predmetov, 

- aktivna udeleţba otrok v procesu raziskovanja neznanega, 

- ţelja otrok po samostojnem odkrivanju, 

- pozitivno in aktivno preţivet čas v muzeju, ki je hitro minil. 

Spoznala sem, da so starši po večini pozitivno doţiveli raziskovanje muzejskih zbirk z 

didaktičnim pripomočkom – muzejskim kovčkom. Njihovo doţivljanje pa je vezano na 

starševsko vlogo – ustreznost kovčka za otroke. Starši imajo tudi v muzeju »starševsko 

vlogo«, vse ocenjujejo predvsem z vidika starša – ali so stvari primerne za otroke. Na prvem 

mestu je učenje otroka. 

Otroci so prav tako pozitivno doţiveli muzejski kovček in izpostavili: 

- usmerjanje pozornosti na izbrane predmete – izbirčen in omejen fokus, 

- širjenje besedišča ob spoznavanju novih predmetov,  

- zanimivo in poučno raziskovanje, 

- zanimivo učenje zgodovine na ta način, 

- spodbujanje radovednosti, 

- drugačno dojemanje muzeja pri samostojnem raziskovanju in ob šolskem obisku, 

- na podlagi pozitivne muzejske izkušnje izraţen interes za ponoven obisk. 

Ugotovitve moje raziskave potrjujejo to, o čemer pišeta L. Perry (2012) in E. Hooper-

Greenhill (1994 in 2007). Ena od notranjih motivacij, ki naredijo učenje prijetnejše in 

zabavnejše, je radovednost (otrok je presenečen in fasciniran). Radovednost pa se zbudi ob 

novih, nenavadnih, problemskih situacijah, kar velja v primeru muzejskih delavnic in v tem 

primeru muzejskega kovčka. Muzejske ustanove torej nudijo stik z resničnimi predmeti, 

spodbujajo radovednost, raziskovanje in nudijo navdih. Vzbujanje in prebujanje radovednosti 

je, po mojem mnenju, prvi korak v procesu notranje motiviranega učenja. 

V raziskavi sem se osredotočila predvsem na vprašanje, kako so udeleţenci doţivljali 

druţinsko učenje v muzeju. Starši so pojasnili, da: 

- so se tudi sami kaj novega naučili,  

- so prišli do novih spoznanj, novega védenja, na zanimiv način, 

- so nekateri preprosto malo ponovili zgodovino, 

- pripisujejo velik pomen učenju v muzeju s pomočjo didaktičnih pripomočkov, 

- čutijo potrebo po vključitvi didaktičnih pripomočkov in uporabi le-teh, 

- didaktični pripomočki v kovčku so uporabnike usmerjali v določene predmete, 

spodbudili pozornost in točno iskanje, 

- je rokovanje s predmeti koristno pri učenju. 

Otroci so z navdušenjem dejali, da so se ob obisku tudi kaj naučili in o tem sem jih 

podrobneje spraševala. Ţelela sem odkriti, kateri so tisti predmeti in znanje, ki so pripomogli 

k učenju. Če strnem njihova razmišljanja, so se naučili o uporabi in poimenovanju predmetov 

iz preteklosti, največ tudi o načinu ţivljenja na gradu. Iz pogovorov se da razbrati, da so pri 
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raziskovanju zbirk in reševanju nalog nekatere druţine uporabile znanje otrok, pridobljeno v 

šoli, večinoma pri zgodovini, pa tudi pri ostalih predmetih.  

Prav vsi udeleţenci so poročali o medsebojnem sodelovanju v procesu raziskovanja, kar je 

tudi namen druţinskega učenja v muzeju. Vsi so bili aktivno vključeni v reševanje nalog, ki 

so si jih člani druţine med sabo razdelili, starejši otroci so pomagali mlajšim otrokom v 

druţini, odrasli pa so bili v pomoč in podporo svojim otrokom. Za skupno reševanje nalog je 

potrebno medsebojno sodelovanje, pomoč in sprejemanje kompromisov.  

Otroci so starše dojeli bolj kot podporo in spodbudo pri raziskovanju in reševanju problemov, 

starši so prevzeli vlogo motivatorjev, pedagogov oziroma vlogo mediatorjev učenja. 

Ob izvedbi intervjujev sem prišla do ugotovitve, da je bilo druţinam izjemnega pomena 

druţenje članov druţine, ki so bili vključeni v učno okolje, s tem pa so bili zagotovljeni 

socialni stiki. Oblikovalo se je pozitivno okolje za vse člane druţine, ki so se vključili v 

raziskovanje, se med sabo pogovarjali, spraševali in delili izkušnje. Moje ugotovitve 

potrjujejo to, o čemer piše E. Hooper-Greenhill (1994), in sicer da muzeji nudijo idealne 

priloţnosti za starše in otroke, da se pogovarjajo o predmetih, raziskujejo skupaj in se učijo s 

primerjanjem o ţe znanem in o tem, kar vidijo na novo. Govorimo o druţinski socializaciji, 

kjer starši oziroma odrasli spoznavajo svoje otroke s kulturo. 

Potrdila se je tudi ugotovitev J. H. Falka in L. D. Dierking (2013), ki sta nakazala, da nekateri 

otroci dajejo obisku muzeja s starši prednost pred obiskom s šolo, saj si lahko ob druţinskem 

obisku ogledajo stvari, ki njih osebno bolj zanimajo, ob tem pa se lahko pogovarjajo z 

ostalimi druţinskimi člani o tem, kaj počnejo in kaj si ogledujejo. 

Ugotovitve moje raziskave potrjuje tudi to, kar ugotavljata J. H. Falk in L. D. Dierking 

(2013), da imajo programi, v prvi vrsti namenjeni otrokom, skoraj vedno tudi pozitiven vpliv 

na otrokovo druţino. Ugotovila sem tudi, da starši zelo radi obiskujejo razstave, kjer so lahko 

skupaj z otroki aktivni, ne le da objekte oziroma eksponate gledajo. Dejala bi lahko tudi to, da 

če so v muzeju zadovoljni otroci, so zadovoljni tudi starši. Velja pa tudi obratno. 

Na tem mestu dodajam kritike in pripombe, ki so jih podali starši in otroci ob doţivljanju 

muzejskega kovčka. Sprejela sem jih kot dobronamerne in so koristile (tiste, ki so bile moţne) 

pri izboljšavi in nadgradnji kovčka. Navajam pripombe in ideje, ki sem jih med intervjuji 

skrbno beleţila:  

- zemljevid na začetek delovnega zvezka, da ne nosijo toliko stvari v roki, 

- trda podlaga za list, ki ga izpolnjujejo, 

- starinski videz kovčka ali kovček iz lesa s predalčki; kot ena laţja prenosna skrinjica, z 

ročajem na vrhu in predalčki znotraj,  

- vedno znova osveţiti dišavne robčke, ker se vonj sčasoma izgubi, 

- muzejski kovček pripraviti še za druge muzejske zbirke, 

- naloge za več starostnih skupin, 

- oblačila za otroke, npr. haljica, papirnata kronica – kot vitez, princeska, da se počutijo 

bolj grajsko, 
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- na pot po gradu bi se otroci podali z lesenimi konjički – glava in palica. 

 

Ob koncu vsebinskih ugotovitev oziroma spoznanj dodajam še kritičen pogled na lastno delo. 

Svoj pristop k obravnavani temi za začetek ocenjujem kot pozitiven. Glede na to, da sem se 

prvič lotila te vrste raziskave, priprave vprašanj in izvedbe intervjujev, kodiranja in analize 

rezultatov, sem zadovoljna s končno nalogo. Ob koncu pisanja magistrske naloge pa se mi je 

odprlo nekaj idej, kako bi se teme lotila drugače, kaj bi lahko še raziskala, da bi nadaljevala 

temo druţinskega učenja v muzeju. Moji predlogi za nadaljnje raziskovanje so:  

- Intervju bi lahko opravila še s kustodinjo pedagoginjo, ki je razvila program 

druţinskega učenja in zasnovala muzejski kovček. Ugotavljala bi, denimo, kako so 

njena implicitna prepričanja vplivala na zasnovo didaktičnega pripomočka. Raziskava 

bi se lahko tudi širše usmerila v preučevanje institucionalnega konteksta. 

- Z vsemi udeleţenci (odraslimi in otroki) bi opravila intervjuje v določenem časovnem 

zamiku oziroma čez nekaj časa (lahko čez en teden, en mesec ali eno leto). V tujih 

raziskavah o druţinah v muzejih sem zasledila, da so raziskovalci poklicali druţine po 

telefonu in z njimi ponovno opravili intervjuje. Na ta način so izvedeli, kaj so si 

udeleţenci po določenem času dejansko zapomnili. Kot sem ţe omenila v lastni 

raziskavi, se je pokazala razlika, saj z dvema druţinama intervjuja nisem opravila 

takoj po dejavnosti.  

- Druţine bi lahko tudi opazovala (udeleţba z opazovanjem) pri njihovi aktivnosti, kar 

bi še dodatno zagotovilo kakovost spoznanj. 

- Tematiki o zanimanju za kulturno dediščino in o kulturnem kapitalu bi se lahko 

podrobneje posvetila. Preveč sem se omejila na muzeje, kulturna dediščina pa je 

veliko širša tema. Na to sem se spomnila pri enem od staršev, ki je začel širše 

opisovati zanimanje za kulturno dediščino.  
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6 SKLEP 

 

Glede na to, da v slovenskem prostoru ne poznamo raziskave o druţinskem učenju v muzeju, 

je magistrska naloga pomemben prispevek na muzejsko-pedagoškem področju. Aplikativna je 

tako v muzeju, kjer je raziskava potekala, kot tudi v širšem slovenskem muzejskem prostoru. 

Poudarila je pomen druţinskega učenja v muzeju in predstavila druţino kot pomembno 

skupino muzejskih obiskovalcev, ki si ob običajnem ogledu muzeja velikokrat ţeli še kakšno 

dodatno muzejsko izkušnjo. Muzej je namreč s strani druţin prepoznan kot prijeten prostor 

preţivljanja prostega časa, ki ima hkrati tudi izobraţevalno vlogo.  

Rezultati raziskave so koristni za Pokrajinski muzej Ptuj Ormoţ, saj se je lahko lotil 

popravkov, dopolnitev in nadgradnje didaktičnega pripomočka, ki bo tako res sluţil 

druţinskemu učenju v muzeju in postal del redne ponudbe muzeja. Magistrska naloga bo 

spodbudila pedagoško sluţbo muzeja, da bo z rednimi in spreminjajočimi se programi skozi 

vse leto še naprej ponujala druţinam vrsto aktivnosti v muzeju, ki jih bodo lahko izbrale v 

skladu s svojimi ţeljami. Z druţinami bo še naprej sodelovala in na podlagi njihovih izkušenj 

bogatila svoj program za druţinsko učenje v muzeju. Pomembno je namreč nenehno 

vrednotenje dela, popravljanje napak in pomanjkljivosti ter izpopolnjevanje programov. 

Menim, da lahko muzej le s posluhom za pričakovanja in zanimanja druţin ter z 

upoštevanjem tega pri načrtovanju svojih aktivnosti doseţe lastno uspešnost in zadovoljstvo 

druţin. 

Cilj je bil pridobiti čim bolj celovit vpogled v proučevani poloţaj, se pravi v značilnosti 

druţinskega učenja v muzeju, obogatiti in okrepiti sodelovanje z obiskovalci, ki prihajajo v 

muzej kot druţine, in razvijati dejavnosti, ki ponujajo več kot le običajen obisk muzeja z 

ogledom. Menim, da je raziskava pokazala uporabnost didaktičnih pripomočkov, ki ponujajo 

praktično delo ob ogledu muzejskih zbirk in predstavljajo spodbudo za motivacijo in socialno 

učenje. Hkrati pa je tudi nakazala, kako lahko muzej še okrepi in obogati druţinsko učenje, 

saj je kulturna vzgoja v druţinskem okolju pomembna za človekovo ţivljenje v odrasli dobi. 
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PRILOGE 

 

Priloga A: Vprašanja za otroke  

 

1. Kaj počnete skupaj z druţino v prostem času? (Kaj najraje?) 

2. Kdo je dal pobudo za današnji obisk muzeja – starši ali ti? (Odvisno od odgovora: Ali 

je obiskovanje muzejev vedno/pogosto ţelja staršev? Ali prideš s starši v muzej, ker si 

sam/-a tako ţeliš?) 

3. Zakaj rad/-a prideš v muzej?  

4. Kaj si videl/-a in počel/-a danes v muzeju?  

5. Ali ti je bilo raziskovanje z muzejskim kovčkom všeč? Zakaj? 

6. Kateri predmeti so te najbolj zanimali? 

7. Kaj si se novega naučil/-a? (Ali si se danes veliko naučil/-a? Ali si to spoznal/-a ţe v 

šoli?/Ali to ţe poznaš iz šole?) 

8. Ali ti kaj ni bilo všeč pri muzejskem kovčku in zakaj? 

9. Kako ste sodelovali med sabo kot druţina? (Ali ti je mama/oče kaj pomagal/-a pri 

raziskovanju preteklosti in kako? O čem ste se pogovarjali? O čem ste se še 

pogovarjali?)  

10. Kako si se danes počutil/-a s starši v muzeju? 
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Priloga B: Vprašanja za starše 

 

1. Danes ste obiskali muzej z otroki (s svojo druţino): 

 - Zakaj ste prišli v muzej? 

 - Kdo je bil pobudnik za obisk muzeja – vi ali otrok? 

 - Kako pogosto greste v svojem prostem času v muzej? 

 - Kako sicer preţivljate prosti čas z druţino? 

 - Ali radi greste v muzej? Zakaj? 

 - Kaj vam osebno pomeni prosti čas? 

2. Zbirko ste si ogledali ob pomoči muzejskega kovčka. 

 - Kako ste doţivljali kovček? Predstavite/opišite mi ga. 

 - Kaj ste se naučili? 

 - Ali ste spoznali/izvedeli kaj novega? Poglobili ţe znanega? 

 - Kateri predmeti so vam bili najbolj všeč? 

 - Kako ste sodelovali med sabo kot druţina? Kako je [ime otroka] sodeloval/-a? Ali 

 ste/kako ste [ime otroka] pomagali? (O čem ste se pogovarjali? O čem ste se še 

 pogovarjali?) 

 - Kako ste se počutili z otroki v muzeju? 

3. Zanima me, od kod vaše zanimanje za kulturno dediščino? 

 - Ali ste tudi sami s starši hodili v muzeje? 

 - Ali se spomnite svojega prvega obiska muzeja? (Opišite mi ga.) 

 


