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POVZETEK 

V diplomskem delu, ki je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela, bom preučevala problemsko 

mladinsko književnost v predšolskem in šolskem obdobju. V nadaljevanju bom uporabljala izraz 

problem, ker se mi zdi stvarnejši in objektivnejši kot izraz tabu. 

Raziskovala bom problemske teme v mladinski književnosti in se osredotočila na temo drugačnosti 

oz. na otroke s posebnimi potrebami. V empiričnem delu se bom osredotočila na dva avtorja, Heleno 

Koncut Kraljič in Igorja Saksido, in na njuna mnenja o problemskih temah oz. problemski temi 

drugačnosti. Mnenje avtorice Helene Koncut Kraljič bom odkrila s pomočjo intervjuja, Saksidovo 

interpretacijo pa bom odkrila s preučevanjem literature in člankov. Poleg tega bom na Pedagoški 

fakulteti, in sicer na predavanjih pod vodstvom dr. Milene Mileve Blažić, srečala Blaža Pirmana, 

osebo z downovim sindromom, in ga naposled intervjuvala. Tako bom imela poleg literature še 

konkreten primer osebnega stika z mladostnikom, ki ima downov sindrom.     

Diplomsko delo je dvodelno. V prvem oz. teoretičnem delu bom opredelila mladinsko književnost in 

vse njene značilnosti, problemske teme, slikanico in temo drugačnosti oz. temo posebnih potreb. 

Osredotočila se bom na motnjo v duševnem razvoju (downov sindrom). 

V drugem oz. empiričnem delu bom predstavila dva intervjuja. Intervjuvala bom Heleno Koncut 

Kraljič, avtorico slikanice Imam downov sindrom, in Blaža Pirmana, igralca v predstavi Kit na plaži, 

ki jo je režiral Vinko Möderndorfer.  

Na koncu diplomskega dela bosta predstavljeni še tabela z dejavniki recepcijske oznake Igorja 

Sakside in primerjava med slikanico in romanom. 

 

Ključne besede: mladinska književnost, problemske teme, slikanica, drugačnost, downov sindrom 

  



ABSTRACT 

In my thesis, I will explore some problems (in the following text I will employ the word “problem” 

because it appears to me that the word “problem” is less biased and more realistic than the word 

“taboo”) concerning literature for children in pre-school and school age.  

I will explore problematic topics in children’s literature, focusing on diversity and on children with 

special needs. In the empirical part, I am interested in finding out some authors’ point of view on 

these problematic topics and in particular on the topic of diversity. I will focus particularly on two 

authors, Helena Koncut Kraljič and Igor Saksida. I will analyse what Helena Koncut Kraljič thinks 

about diversity employing an interview, on the other hand I will examine Saksida’s interpretation 

using his articles and the seven factors of the reception label. In addition, after several meetings, I 

will meet a person affected by Down’s syndrome. The name of this person is Blaž, whom I will meet 

several times at the Faculty of Education during some lectures under the guidance of dr. Milena 

Mileva Blažić and I will also interview him. So, in addition to literature, I will be able to offer a 

concrete example based on a personal contact with an adolescent who is affected by Down’s sydrome. 

The thesis is a two-part work. In the first or theoretical part I will illustrate children’s literature and 

all its characteristics, problematic topics, picture book and the themes of diversity and special needs. 

As a special need I will argue about mental disabilities (in particular Down’s syndrome).  

In the second or empirical part I will present two interviews. The first is about the author of the picture 

book “Imam downo sindrom”, by Helena Koncut Kraljič. The second is about Blaž, who is the main 

actor of the puppet show “Kit na plaži” under the direction of Vinko Möderndorfer.  

At the end I will present a table with factors of Igor Saksida’s reception label and a comparison 

between the picture book and the novel.   

  

Key words: children’s literature, problem themes, picture book, difference, Down’s syndrome 
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1. UVOD 

V svoji diplomski nalogi bom raziskovala problemsko mladinsko književnost v predšolskem in 

šolskem obdobju. Osredotočila se bom na problemsko otroško književnost, ki jo obravnavajo v 

slikanicah za predšolske otroke. Predstavila bom slikanico Helene Koncut Kraljič Imam downov 

sindrom (2001), ki jo je ilustrirala Maja Lubi, in roman Vinka Möderndorferja Kit na plaži (1975), 

torej delo, namenjeno starejšim otrokom. Razglabljala bom o drugačnosti in o otrocih s posebnimi 

potrebami. V empiričnem delu bom skušala ugotoviti, kakšen pogled imajo nekateri avtorji na 

problemske teme, predvsem na temo drugačnosti. Izbrala sem si dva avtorja: Heleno Koncut Kraljič 

in Igorja Saksido. Mnenje avtorice Helene Koncut Kraljič bom odkrila s pomočjo intervjuja, 

Saksidovo interpretacijo pa bom odkrila s preučevanjem  literature in člankov.  

Cilji teoretičnega dela so opredelitev mladinske književnosti, raziskovanje vseh njenih značilnosti in 

spoznavanje problemskih tem s poudarkom na problemsko temo drugačnosti oz. na otroke s 

posebnimi potrebami. Razložila bom, kaj je slikanica, in utemeljila vse njene značilnosti. Nazadnje 

bom predstavila downov sindrom.  

V empiričnem delu sta poglavitnega pomena dva intervjuja. Intervjuvala bom avtorico Heleno Koncut 

Kraljič in Blaža Pirmana, osebo z downovim sindromom.  Postavila mu bom nekaj vprašanj o knjigi 

in predstavi Kit na plaži. Avtor romana in režiser predstave je Vinko Möderndorfer. Blaž v predstavi 

igra vlogo desetletnega dečka Igorja, ki ima downov sindrom. Nazadnje bom preko literature 

ugotovila, kaj meni Igor Saksida o problemskih temah in predstavila bom dejavnike recepcijske 

oznake, ki jih je avtor opisal v članku Tabuji v mladinski književnosti, kritično branje in Cankarjevo 

tekmovanje (2014). 

Strinjam se z avtorico Polonco Kovač (1998), ki pravi, da ni teme, ki bi jo morali otrokom skrivati, 

ali teme, o kateri se ne bi smeli pogovarjati. Tudi medijev ne moremo cenzurirati. Dandanes so otroci 

izpostavljeni nasilju in drugim nevšečnim življenjskim situacijam. Spoznati morajo realni svet in 

odrasli jim tega ne morejo preprečiti. S slikanicami, pravljicami in drugimi leposlovnimi in poučnimi 

knjigami jim lahko približamo realnost in pripetljaje iz vsakdanjega življenja, kot so nasilje v družini, 

smrt v družini, ločitev staršev, vključitev otroka s posebnimi potrebami v razred itd. Ta vrsta literature 

jim prikazuje realnost na preprostejši način. V teh knjigah so akterji prav otroci, ki imajo takšne 

težave (Kovač, 1998).  

Slikanice so tako v javnem kot v zasebnem kontekstu pripomoček, ki otrokom približa problemske 

teme na preprost in iznajdljiv način.  

Slikanica je knjiga, v kateri se ilustracija prepleta z besedilom. Pomemben je odnos med slikami in 

besedami (Haramija, 2013). Pomembno je, da je slikanica kvalitetna. Kvalitetne pa so tiste slikanice, 
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ki izhajajo v strokovno urejenih knjižnih zbirkah in v katerih so poimenovani avtor, ilustrator in 

urednik (Kobe, 1987). 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1  Mladinska književnost 

2.1.1 Definicija mladinske književnosti 

Stražar (1982) opredeljuje mladinsko in otroško književnost kot književnost, ki jo berejo otroci in 

mladina glede na svoje zmožnosti, interese in stopnjo v razvoju. Označil je otroško in mladinsko 

književnost kot književnost, namenjeno otrokom in mladim. Mladinsko književnost sestavljajo tudi 

tista besedila, ki niso bila napisana izrecno za mlado publiko, a jih mladina vseeno sprejema.    

Avtor raje uporablja poimenovanje književnost za otroke in mladino kakor poimenovanje otroška 

književnost, ker je drugo poimenovanje nenatančno in opredeljuje književnost glede na avtorstvo, a 

je zaradi svoje kratkosti vseeno uporabno (Stražar, 1982).  

Književnost za otroke in mladino lahko srečamo tako v knjigah kot v medijih. Med medije spadajo 

televizija, radio, gramofonska plošča in magnetofonski trak. Književnost za otroke in mladino se od 

književnosti nasploh loči po načinu, kako predstavi temo, vsebino in motiv. V to književnost moramo 

vključiti nekaj elementov s področja drame, otroških pesmic, poučnih besedil itn. Tako v književnosti 

za otroke in mladino kot v književnosti za odrasle se pojavljajo slogovni tokovi in tendence. O 

književnosti za otroke in mladino govorimo takrat, ko je besedilo prilagojeno bralcu, njegovim 

zmožnostim, sposobnostim in razvoju. Zanimivo je, da se otroci in mladi med odraščanjem čedalje 

bolj zanimajo za nove literarne zvrsti (Stražar, 1982). 

Marjana Kobe (1987) opredeljuje mladinsko književnost kot književnost in osnovno branje otrok do 

10. leta starosti. Mladinska književnost je vključena v program razrednega pouka in je namenjena 

bodočim učiteljem te smeri. 

Saksida (2001a) v delu Slovenska književnost III opredeljuje mladinsko književnost. Pravi, da se 

mladinska književnost povezuje s tremi pomembnimi členi s področja literature. To so avtor, besedilo 

in naslovnik. Saksida pravi, da je mladinska književnost književna zvrst, ki se zavzema za 

umetniškost. Mladinska književnost je namenjena ne samo mlademu bralcu do 18. leta, ampak tudi 

odraslemu bralcu. Naslovnik je univerzalen. 

Saksida opisuje več načinov opredeljevanja mladinske književnosti. Uporablja sopomenke, kot so 

otroška književnost, mladinska literatura in mladinsko slovstvo (Saksida, 1994, v Saksida, 2001a). 

Mladinska književnost je sodobna opredelitev, ki predstavlja tako otroško kot mladinsko književnost. 

V to uvrščamo: 

»dela, napisana posebej za mladino; dela, ki so bila napisana kot nemladinska književnost, a 

so v procesu recepcije postala mladinska; priredbe in predelave del.« (Saksida, 2001a, str. 

405) 
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Prvi člen mladinske književnosti je avtor, ki se v mladinskih besedilih vživi v otroka in se vrača v 

otroštvo. Pisanje mladinske književnosti ga torej spominja na to specifično življenjsko obdobje. 

Pomembno je sporazumevanje med avtorjem/odraslim in otrokom. Saksida (2001a) pravi: 

 »1. Pisati mladinsko književnost pomeni pisati književnost nasploh – vrednotenjski vidik: 

obe naslovniški zvrsti sta izrečeni glede na umetniškost. 

 2. Pisati mladinsko književnost pomeni vživljati oz. vračati se v otroštvo (»spominjanje na 

otroštvo«) – prevladujoča je torej komunikacija med odraslim in otrokom, kar pomeni, da iz 

območja sodobne avtorske mladinske književnosti izpade spontana otroška ustvarjalnost. 

3. Mladinska književnost je dialog z otroštvom, nastaja iz potrebe odraslega po komunikaciji 

z otroštvom – tudi za mladinsko književnost je torej bistven »užitek dialoga« kot temeljni 

užitek branja književnosti. 

4. Mladinska književnost se povezuje s književnostjo za odrasle – v opisih različnih avtorjev 

je mogoče opazovati vsebinske, idejne in slogovne vzporednice med mladinsko in 

nemladinsko književnostjo. 

5. Osrednje značilnosti mladinskih del so humor, zvočnost, igrivost, (otroška) izkušnja in 

čudenje, hkrati pa je v njih zaznati tudi t. i. tabu teme oz. »male proteste«. Bistvena za povojno 

in predvsem za sodobno mladinsko književnost je torej pestrost vrst, motivov in tem, kar 

pomeni, da mladinske književnosti ni mogoče zvesti le na eno prevladujočo vrsto ali tematski 

sklop. 

6. Mladinska književnost je zanimiva za otroke in odraslega – pri analizi ter kritiki mladinske 

književnosti se je smiselno izogibati absolutiziranju estetskega okusa bodisi mladega bodisi 

odraslega bralca; zanimivo je, da najkakovostnejša besedila klasične in sodobne mladinske 

književnosti nagovarjajo tako prvega kot drugega (npr. Prežihov Voranc, N. Grafenauer, S. 

Makarovič).« (Saksida, 2001a, str. 405–406) 

Drugi člen je besedilo. Tu moramo upoštevati starost bralca, ki so mu namenjene različne vrste (npr. 

sodobna kratka pravljica) in tipologije zvrsti (dramatika, poezija in proza). Najbolj razširjena zvrst 

mladinske književnost je proza, ker vsebuje tako realistična kot izmišljena besedila in avtobiografska 

besedila. V to kategorijo sodijo tudi slikanice, v katerih sta besedilo in ilustracija ena sama celota. 

Naslovnik je zadnji člen, s katerim se ukvarja »veda o mladem bralcu«. Ta se ukvarja z bralnimi 

sposobnostmi in zmožnostmi ter bralnim razvojem naslovnika (Saksida, 2001a). 

V delu Mala literarna teorija zasledimo opredelitev mladinske književnosti. Mladinska/otroška 

književnost je književnost »za posebnega (otroškega) bralca« (Saksida, 2009, str. 6). Otroku oz. 

mladostniku so prilagojene vse njegove sposobnosti in zanimanja. Govorimo tudi o naslovniški 
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odprtosti, saj avtor opozarja, da se tudi odrasel rad vrača v svoje otroštvo in se tako vživi v otroka 

(Kmecl, 1976, v Saksida, 2009). 

Tudi avtorica Milena Mileva Blažić (2011) v svoji monografiji Branja mladinske književnosti: izbor 

člankov in razprav opredeljuje mladinsko književnost. Predstavlja več definicij mladinske 

književnosti, in sicer mladinsko književnost s stališča literarne vede, s stališča namena in naslovnika 

ter s stališča recepcije. 

Pri definiciji književnosti s stališča literarne vede avtorica pravi: »mladinska književnost je 

književnost, ki ima za predmet preučevanja mladinsko književnost oz. književnost za mlade 

naslovnike od rojstva do 18. leta.« (Blažić, 2011, str. 7) 

Pri definiciji mladinske književnosti s stališča namena in naslovnika pravi: »mladinska književnost 

je področje literarne vede, ki ima za predmet preučevanja mladinsko književnost oz. književnost za 

mlade naslovnike od rojstva do 18. leta.« (Blažić, 2011, str. 7) Mladi naslovnik je vsak bralec do 18. 

leta starosti. Ne gre za enega samega naslovnika, naslovnikov je več. To opazimo v delu Mali princ, 

v katerem gre bralec skozi različne faze (otroštvo, mladostništvo, odraslost) in se preko teh 

naslovniško razvija. Avtorica omenja delo pisateljice Astrid Lindgren Pika nogavička (svetovna 

mladinska književnost), ki je napisano z namenom, da bi ga brali mladi naslovniki. Nato omeni delo 

Nika Grafenauerja Pedenjped (slovenska mladinska književnost), ki je bilo že od začetka namenjeno 

mladim bralcem (Blažić, 2011). 

Pri tretji definiciji, in sicer pri definiciji mladinske književnosti s stališča recepcije, avtorica govori o 

besedilih, namenjenih odraslim bralcem. Znano je, da obstajajo nekatera književna besedila, ki so 

bila najprej namenjena odraslim, a so v procesu recepcije  postala primerna tudi za mladega bralca. 

Avtorica navaja poimenovanje mladinsko branje, ki je bolj primerno kakor poimenovanje 

nemladinsko branje. Mladinsko branje predstavlja nekaj pozitivnega in označuje književnost s 

stališča recepcije. Avtorica navede Prešernovega Povodnega moža, ki je bil najprej posvečen 

odraslemu bralcu, nato pa je postal kanonsko mladinsko besedilo. To delo uporabljajo tudi 

vzgojiteljice v vrtcu, ko berejo predšolskim otrokom, starim od 2 do 6 let. Vzgojiteljice predstavijo 

besedilo preko pravljice. Avtorica navede še drugi primer besedila za odrasle, ki je postalo besedilo 

za mlade bralce. To je Cankarjevo delo z naslovom Pehar suhih hrušk, ki je izšlo v knjižni zbirki 

Čebelica (1965) in kasneje v zbirki Mala slikanica (1977). Delo obravnavajo učenci 3. razreda 

osnovne šole (Blažić, 2011). 

Obstajajo besedila, ki so namenjena mladim, a jih berejo tudi odrasli. Ta uvrščamo tako med 

mladinsko kot med odraslo branje. Med ta dela spada mladinska pravljica Kajetana Koviča z 

naslovom Pajacek in punčka (1984). Besedilo je namenjeno odraslemu bralcu, vendar je vključeno v 

učni načrt za 3. razred osnovne šole (Blažić, 2011). 
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Tudi jaz menim, da je mladinska književnost namenjena v prvi vrsti otrokom in mladostnikom, torej 

mladim ljudem, ki niso še dosegli zrelih let. Lahko jo berejo tudi odrasli, če se radi spominjajo na 

otroška leta. Menim, da morajo biti knjige na področju mladinske književnosti tako kvalitetne, da se 

bralci ob branju naučijo kaj novega. Knjige morajo biti primerne posamezni starosti otroka in v skladu 

z njegovimi interesi in željami. Zdi se mi, da če otroku ali mladostniku ponudimo knjigo, ki ga mika 

in je obenem kvalitetna in zanimiva, se bo ta oddaljil od računalniških igric, računalnika ali mobilnega 

telefona. 

Ko razmišljam o mladinski književnosti, pogosto pomislim na tiste knjige za otroke, ki imajo 

izmišljeno zgodbo. Čeprav sem že odrasla, me te knjige zelo pritegnejo. Otrok ima veliko domišljije 

in z branjem takšnih knjig odide v svoj svet. Starši bi morali poskrbeti, da bi otroci večkrat odšli v 

svet domišljije in za nekaj ur pozabili na vsakdanji svet. Temu pravimo eskapizem. 

 

2.1.2 Pojmovanje mladinske književnosti 

Poznamo širše in ožje pojmovanje mladinske književnosti. Širše pojmovanje temelji na književnih, 

polknjiževnih in neknjiževnih besedilih. Za vsako vrsto lahko navedemo nekaj primerov: 

1. Književna (umetnostna) besedila:  

● Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter (1997–2007), 

● Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba (1936). 

2. Polknjiževna (polumetna) besedila: 

● Svetlana Makarovič: Gal v galeriji (1981), Strahec v galeriji (2003), 

● Polonca Kovač: Zgodbe od A do Ž (1982). 

3. Neknjiževna (neumetnostna) besedila:  

● Velika ilustrirana otroška enciklopedija (Children's picture encyclopedia, 2003), 

● Laroussova slikovna enciklopedija Zakaj? (2008). 

Ožje pojmovanje mladinske književnosti temelji na poeziji, prozi in dramatiki. Za vsako zvrst lahko 

naštejemo nekaj primerov: 

1. Pesemska besedila: 

● Oton Župančič: Pisanice: pesmi za mladino (1900), 

● Niko Grafenauer: Pedenjped (1966). 

2. Prozna besedila: 

● Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš (1974), 

● Desa Muck: Kokoš velikanka (2007). 

3. Dramska besedila: 

● Boris A. Novak: Stotisočnoga  in druge igre (1995), 
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● Andrej Rozman Roza: Pika (2002) (Blažić, 2011). 

 

2.1.3 Zgodovina slovenske mladinske književnosti 

Čeprav se je slovenska mladinska književnost začela razvijati v drugi polovici 19. stoletja, je bila 

prva knjiga za otroke in mladino napisana že v času protestantizma. Eden izmed avtorjev, ki so pisali 

za mlade bralce, je bil Sebastijan Krelj. Napisal je delo Otročja biblija (1566). Delo je zelo 

pomembno zaradi svojega naslova. Knjiga je bila namenjena mladim bralcem.  

Tudi v času razsvetljenstva lahko govorimo o mladinski književnosti. V tem času je deloval Marko 

Pohlin. Napisal je šolske knjige in uganke, ki so bile namenjene tako odraslim kot otrokom in mladim.  

V 19. stoletju se je na tem področju uveljavil Anton Martin Slomšek. Izdal je almanah Drobtinice 

(1846–1900), ki je vseboval besedila, namenjena otrokom in mladim. V 19. stoletju je poleg Slomška 

deloval tudi Ivan Navratil, ki je izdajal revijo Vedež (1948–1850). Revija Vedež je bila prvi slovenski 

poučni in leposlovni list za mladino (Stražar, 1982). 

Stražar (1982) v delu Književnost za otroke pravi, da je bilo že v preteklosti malo knjig, namenjenih 

mladim bralcem. Prav zaradi tega je mladinska književnost nastajala iz književnosti za odrasle. Tako 

je bilo veliko besedil prevzetih v otroško in mladinsko književnost, ta pa sodijo tudi med klasična 

dela mladinske književnosti. Najbolj znana dela te kategorije so Iliada in Odiseja, Robinson Crusoe, 

pravljice Tisoč in ena noč itn. 

Ko razmišljam o Stražarjevi izjavi, pomislim na pomen otroštva v preteklosti. Na dodiplomskem 

študiju sem ugotovila, da je bila v preteklosti podoba otroka različna, kot je zdaj. Nekoč je bil otrok 

pomanjšan odrasel brez pravic. Odrasli so ga imeli za nesposobnega, nezrelega in nekoristnega. 

Izkoriščali so ga, saj je moral delati.  

S časom pa se je podoba otroka spremenila. Postal je aktiven član družbe. Pridobil je svoje pravice 

(npr. pravico do šolanja), najpomembnejše pa je, da ni bil več pomanjšan odrasel, ampak samo otrok.   

Blažić (2011) v svoji monografiji Branja mladinske književnosti predstavi zgodovino slovenske 

mladinske književnosti. Razdeli jo na pet obdobij. 

Prvo oz. predliterarno obdobje je trajalo od leta 1550 do leta 1850. V tem obdobju je bil otrok oz. 

mladostnik indirektni naslovnik v neliterarnih besedilih, ki so imela religiozno ali poučno vsebino. V 

času romantike in realizma je veliko besedil v procesu literarne recepcije postalo del mladinske 

književnosti. 

Drugo oz. začetno obdobje je trajalo od leta 1850 do leta 1900. Za to obdobje je značilna posvetna 

mladinska književnost. Izšle so prve številke posvetne revije Vedež: časopis za šolsko mladost. 
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V tretjem oz. avtorskem obdobju, ki je trajalo od leta 1900 do leta 1950, so se v besedilih začele 

pojavljati prve ilustracije. Primarna besedna produkcija se je spremenila zaradi skromne strokovne 

javnosti.  

Četrto obdobje oz. obdobje razcveta, inovacij in raznolikosti je obdobje, ki trajalo od leta 1950 do 

leta 1980. Področje literarne produkcije, sekundarne literature o mladinski književnosti in 

institucionalizacije  predmetnega področja na univerzitetni ravni je doseglo viden napredek.  

Peto obdobje oz. obdobje sodobne mladinske književnosti je obdobje po letu 1980. To obdobje še 

traja. Značilnosti tega obdobja so problemske teme in uveljavitev mladinske književnosti na vseh 

univerzah v Sloveniji.  

 

2.1.4 Razvoj mladega bralca 

Sodobne teorije, ki se ukvarjajo z mladinsko književnostjo, se ukvarjajo tudi z razvojem mladega 

bralca. Med te teorije sodi tudi teorija bralnega razvoja po Appleyardu. Avtor je razvoj mladega bralca 

razdelil na pet stopenj oz. obdobij. 

Prvo obdobje je obdobje igrivega bralca, ki se pojavi v zgodnjem otroštvu oz. predšolskem obdobju. 

Za to obdobje je značilno, da je otrok poslušalec zgodb. Zanima ga fantastični svet, v katerem 

nadzoruje simbolni svet. V tem obdobju se izvajajo predbralne dejavnosti. Na  fantastični svet knjige 

se otroci odzivajo s čustvi, domišljijo in igro. 

Drugo obdobje je obdobje bralca, ki postaja junak prebrane zgodbe. Med te bralce spadajo vsi otroci, 

ki obiskujejo prvih šest razredov osnovne šole. Bralec se premakne v književni svet, saj je ta bolj 

strukturiran in gotov kot realni. Zahaja v domišljijski svet, doživlja katarzo in izraža prijetna in 

neprijetna čustva v simbolnem svetu. V domišljijskem svetu se pravzaprav samouresničuje. Z vsemi 

temi vrednotami se potem vrača v realni svet. Mladega bralca zanima sodobna pravljica ali fantastična 

pripoved, v takih zgodbah se rad vživi v glavno osebo in v vse njene pustolovščine. 

Tretje obdobje je obdobje razmišljujočega bralca, ki se pojavi v tretjem triletju osnovne šole. Mladi 

bralec začenja razmišljati o prebranem, išče smisel zgodbe in presoja književna besedila. Zanimajo 

ga zgodbe o mladostništvu in resnične zgodbe ter razmišlja o književnosti.  

Četrto obdobje je obdobje interpretativnega bralca, ki se nanaša na srednješolskega otroka. Ena izmed 

značilnosti tega obdobja je kritično branje. Pomembne so tudi vsebine in oblike. V tem obdobju mladi 

bralec interpretira to, kar je prebral.  

Peto obdobje je obdobje odraslega oziroma pragmatičnega bralca. Tu se odrasla oseba zanima za 

uporabno in informativno branje (Appleyard, 1994, v Blažić, 2011). 

Appleyardova razdelitev razvoja mladega bralca je izredno zanimiva. Razvidno je, da se mladi bralec 

razvija v skladu s svojo starostjo in svojimi zmožnostmi. V predšolskem obdobju se s knjigo samo 
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igra oziroma posluša pripovedovanje zgodbe. Ko sem opravljala obvezno prakso, sem opazila, da 

lahko že mlajši predšolski otrok posredno posluša zgodbo, in sicer tako, da jo spozna preko igre. Z 

njim se navadno igramo igro vlog (otrok je glavni lik zgodbe). Zgodbo mu lahko tudi zaigramo ali 

zapojemo. Vzgojitelj mora imeti veliko domišljije in volje do dela, saj bo tako otroku približal zgodbo 

na konkretnejši način. Ko je otrok v osnovni šoli, začenja ob branju tudi razmišljati. Zdi se mi, da je 

v tem obdobju veliko domišljije. Otroci razmišljajo ob branju in zahajajo v svet domišljije. Vživijo 

se v glavnega junaka zgodbe. Med odraščanjem razvijejo svoje mnenje o prebranem in hočejo 

povedati to, kar mislijo. 

Tudi avtorja Nodelman in Reimer ločita pet vrst branja, ki temeljijo na različnih motivih za branje 

leposlovja: 

»Prva vrsta branja, ki temelji na neliterarnih motivih, je zunajliterarno branje. […] Gre za 

branje t. i. spodbujevalnih slikanic v prvem starostnem obdobju (do 3. leta), ki so oddaljene 

od pripovednih slikanic. Oblikovno-tehnično imajo izrazite dodatke, ki spodbujajo igralni 

odnos do knjig […]. 

Druga vrsta branja je znotrajliterarno ali konformistično branje. Gre za skupino motivov, ki 

temeljijo na čustvih, zapolnjevanju praznih, nedoločljivih mest, vizualizaciji časa in prostora, 

[…] spoznavanju s kulturo, prepoznavanju žanra […]. 

Tretja vrsta branja je raziskovalno branje. Temelji na raziskovalnih motivih, pri čemer mladi 

bralci radi berejo različne književne zvrsti in vrste (detektivke, ljubezenske pripovedi, 

srhljivke, športne, znanstvene, znanstveno fantastične pripovedi) z motivi raziskovanja 

tematike, področja, žanra, življenja.[…] 

Četrta vrsta branja je nekonformistično branje ali inovativno branje. Nodelman in Reimer ga 

imenujeta protibranje, v slovenščini bi ga poimenovali kritično branje. Tovrstno branje je 

značilno za odraslega bralca oz. za poklicne bralce. […] Za kritično branje je značilno 

poglobljeno razumevanje oz. branje z različnih stališč in zornih kotov . 

Peta vrsta branja je skupinsko branje oz.  branje v družbenem kontekstu in skupne bralne 

izkušnje. Temelji na pogovorih o branju. Pionirska – center za mladinsko književnost in 

knjižničarstvo organizira niz dejavnosti, ki omogočajo številne (ne)formalne pogovore o 

prebranem, individualno in skupinsko delo z mladim bralci […].« (Nodelman in Reimer, 

2003, v Blažić, 2011, str. 24–25) 

Iz vsega navedenega lahko naštejemo najpomembnejše značilnosti mladinske književnosti. Prva 

značilnost je ta, da se v mladinski književnosti pojavi dvojni naslovnik. To pomeni, da knjige za 

otroke in mladino (npr. Harryja Potterja avtorice J. K. Rowling) berejo tudi odrasli. Druga značilnost 

so slikanice. Te se v zadnjih letih pojavljajo vse pogosteje (v letu 2008 je izšlo več kot 800 naslovov 
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na področju književnosti za otroke in mladino, največ pa je bilo prav slikanic). Tretja značilnost je 

naraščanje problemskih tem (npr. delo Padec avtorice Anne Provoost). Četrta značilnost je ta, da se 

čedalje bolj razvijajo e-gradiva, digitalna pismenost, igrice na bralni ravni itn. Peta in zadnja 

značilnost je ta, da je mladinska književnost neekonomična, saj se na tem področju veliko potroši za 

nakup računalniških iger in drugih pripomočkov (Blažić, 2011). 

 

2.1.5 Mladinska književnost in neknjižni mediji 

Tako knjižni kot neknjižni mediji so v današnjem svetu zelo popularni. Današnji otroci so »otroci e-

generacije«, saj je v njihovem otroštvu in mladostništvu čedalje več tehnologije. Ti uporabljajo vedno 

več tehnoloških pripomočkov (pametnih telefonov, računalnikov itd.). Tehnološki pripomočki 

modernizirajo klasične metode in vsebine. Razvija se nova vrsta pismenosti, ki ji pravimo 

računalniška, informacijska in digitalna pismenost. Digitalna pismenost omogoča razvijanje 

komunikacijskih sposobnosti na ravni informiranja. Digitalna pismenost je znanje in zmožnost 

mladega, da uporabi obvestila, ki so dosegljiva na digitalnih medijih. Zaradi tehnološkega napredka 

so tudi učitelji usposobljeni za uporabo e-gradiva, interaktivne table itn. Knjižni in neknjižni mediji 

so vse bolj povezani, vse več je književnosti v neknjižnih medijih. Vsebine mladinske književnosti 

so zaradi pogostosti e-knjig, digitalnih in interaktivnih knjig vse bogatejše (Blažić, 2011).  

M. M. Blažić, (2011) pravi :  

»Slovenska mladinska književnost se je začela seliti na splet predvsem zaradi njene 

komercializacije in popularizacije v tem mediju po letu 1990. Štetje obiska na določenih 

medmrežnih straneh kaže na številne dostope in utrjuje prepričanje, da je postavljanje gradiva 

in določenih informacij na splet koristno, vendar bi ga bilo treba dvigniti na višjo raven […]. 

Dostikrat imajo odrasli, ki se ukvarjajo z mladimi, splet za nasprotnika knjige in glavni vzrok 

padca bralnih interesov.« (Blažić, 2011, str. 48) 

Današnji svet je obdan s tehnologijo. Posledično so z njo obdani tudi naši otroci. Žal mi je, ko vidim 

otroke, ki imajo v roki mobilni telefon namesto kvalitetne knjige. Za to so deloma krivi starši, deloma 

pa družba. Znano je, da je posnemanje tipična značilnost predšolskega otroka. Če odrasli  pogosto 

uporabljajo tehnološke pripomočke, jih bodo otroci posnemali. Menim, da sta vrtec in šola kraja, kjer 

je lahko otrok obdan s kvalitetnimi knjigami, ne pa s tehnološkimi pripomočki. Žal se je šola 

modernizirala. V vsakem razredu je interaktivna tabla, učitelji pa svoje dnevnike nadomeščajo s 

tablicami. Zdi se mi, da bo tehnologija nadomestila vse knjige in zvezke z inovativnimi tehnološkimi 

sredstvi. Razžalostilo bi me, če ne bi mogla več vzeti knjige v roko, vonjati njenih listov in se vživeti 

v vsakič novo in prijetno zgodbo.  
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M. M. Blažić v monografiji Branja mladinske književnosti razlaga, da so današnji odrasli prepričani, 

da sta splet in tehnologija nasprotnika knjig in razlog za upadanje interesa za branje. Tehnoloških 

pripomočkov je vse več  tudi v trgovinah, v katerih se je nekoč kupovalo kvalitetne igrače. Nova 

tehnološka sredstva so dober vir motivacije za otroke, saj se otroci začnejo zanimati zanje, ko vstopijo 

v trgovino »igrač«, po ogledu televizijske reklame itn. Pred časom se je pripetil dogodek, ki ga ne 

bom zlahka pozabila. Bratova hčerka, sedem let stara deklica, je pisala pismo sv. Miklavžu in ga 

prosila, naj jo obdari z mobilnim telefonom in igrico za računalnik. Ko sem prebrala pismo, sem 

postala zelo  žalostna. Pomislila sem na svoje otroštvo in na svoja darila. Vsako leto sem prosila za 

igrače in knjige, saj sem zelo rada brala. Iz tega dogodka je razvidno, da dandanes večina otrok sv. 

Miklavža in Božička ne povezuje več z igračami in knjigami, ampak skoraj izključno s tehnologijo. 

 

Mladinsko književnost sestavlja več tem, med temi pa so tudi take, ki jih imenujemo problemske 

teme.  

 

2.2  Problemske teme v mladinski književnosti 

2.2.1 Teme v mladinski književnosti 

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeli temo kot  »osnovni, osrednji predmet obravnavanja ali 

umetniškega dela.« (SSKJ) 

Tema je to, kar govori besedilo. Na področju literature je tema najpomembnejši element, vendar je 

večkrat abstraktna in nerazumljiva. Tema je lahko čustvena (npr. ljubezenska ali družinska) ali bolj 

racionalna, kar pomeni, da je razumsko naravnana. 

V mladinski književnosti se pojavljajo različne teme. Te so: 

1. družina, 

2. igra, igrivost, 

3. narava, 

4. otroštvo, odraščanje, 

5. prijateljstvo, ljubezen, 

6. tabujska tema, 

7. umetniška tema, 

8. živali. 
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2.2.2 Opredelitev problemskih tem 

Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo tabu opisuje z naslednjo perifrazo: »stvar, ki se ne sme 

kritično obravnavati […] skrivana, prikrivana stvar: spregovoriti o tabujih; spolnost je bila velik tabu 

[…]« (SSKJ). 

Saksida (2005) v svojem delu Bralni izzivi mladinske književnosti razlaga, da je tabu »izrazna in 

vsebinska prvina« (str. 139). Izrazni tabu je tisti tabu, pri katerem bralci nasprotujejo izrazom, ki so 

uporabljeni v besedilu. To so besede, ki se jim zdijo prostaške, neprimerne in žaljive. Vsebinski tabu 

pa je tisti tabu, ki se nanaša na temo besedila in vključuje pojme, kot so smrt, nasilje, bolezen itn. 

Izrazni tabu je prisoten v otroški ljudski pesmi. Avtor pravi, da so avtorji tabujskih besedil prav otroci 

in mladostniki. Tabu je tipična značilnost otroštva, kajti otroci se upirajo pravilom, lepemu vedenju 

in modelu otroka, ki je nedolžen in so ga formirali odrasli. 

Primer izraznega tabuja je lahko pesem, ki vsebuje prepovedane besede in groteskne motive ali je 

jezikovna igra z rimami: 

»Sonce sije, dəš gre, 

Stara baba v mlin leti, 

Dol počene, kupc nardi, 

Mlinar pride, vse smrdi.« (Saksida, 2005, str. 140) 

Za vsebinski tabu so značilne ironične pesmi, ki se norčujejo iz točno določene osebe. To so pesmi, 

ki nasprotujejo pravilnemu vedenju, ne spoštujejo starejših ljudi in se iz njih norčujejo: 

»Tidl, tidl Fančika, 

Far je sniedu mačika, 

Fajmošter kozličika, 

Piš me v rit, Maričika!« (Saksida, 2005, str. 141)  

Tako izrazni kot vsebinski tabu izražata humor, vendar ne vsebujeta resničnih trpljenj in stisk otrok. 

Besedila so bolj komično naravnana in smešna (Saksida, 2005). 

Pomembno je, da otrokom in mladostnikom prikažemo realni svet preko knjig, nekateri avtorji pa 

pogosto pretiravajo z neprimernim izražanjem in uporabo kletvic. Res je, da je pravilno, da so tudi 

mladi seznanjeni z današnjim svetom, ampak ni nujno, da se z branjem naučijo grdih besed. 

Sabina Višček (2014) v svojem članku prvič govori o problemski literaturi. V mladinski književnosti 

se je izraz pojavil kasneje. Uporabljeni so še drugi termini, in sicer »problemski roman, sodobni 

problemski roman […]. Pojavljajo se tudi izrazi, kot so: težke teme, depresivne teme, občutljive teme, 

neprimerne teme […]« (str. 64). Problemska besedila v mladinski književnosti vsebujejo problem, ki 

vpliva na življenje otroka. Problemske teme in stiske označujejo otroka. Niso pa vsa besedila 

problemska. Če obravnavamo pesem, ki govori o prehladu, ne pomeni, da je pesem problemsko 
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besedilo. Prehlad mine. Včasih so nekatera besedila dvoumna. Delo Cigančica Kuku in Srebrna riba 

(2009), ki ga je napisala avtorica Nina Kokelj, pripoveduje zgodbo o romski deklici in onesnaženem 

okolju. Besedilo je problemsko, ker obravnava temo onesnaževanja. Dekličino poreklo ni problemska 

tema pripovedi. (Višček, 2014). 

Problemska literatura vsebuje probleme, ki se jih otroci in mladi ne morejo znebiti. Avtorji in avtorice 

so pisali o temah, o katerih se ni smelo govoriti, zato je bila problemska literatura večkrat cenzurirana. 

Iz tega je nastal izraz tabujska literatura (Višček, 2014).  

»Tabu je spontana kodirana praksa, ki vzpostavlja besednjak prostorskih omejitev ter fizičnih 

in verbalnih signalov, katerih namen je pregrajevanje ranljivih odnosov […].«  (Douglas 2010, 

str. 15, v Višček, 2014, str. 65). 

Ko problem postane tabu, se pojavi prehod iz problemske v tabujsko literaturo. Tabujsko literaturo 

cenzurirajo večinoma odrasli (Višček, 2014). 

»1. Tabu izhaja iz nasprotja med tem, kar odrasli od otroka pričakujemo, in tem, kar »otrok« 

[…] izreka in česar bi od njega »ne pričakovali«. 

1. Tabu je tudi v nasprotju z določitvijo funkcije besedila […]. 

2. Tabu je predvsem vsebinska kategorija v besedilu.« (Saksida, 2001b, str. 5)  

Problem je objektiven, saj se nanaša na realna dejstva (npr. na spolno zlorabo, psihične ali fizične 

probleme, smrt …) (Višček, 2014). 

»Kar je tabu za ene, ni nujno tabu tudi za druge.« (Kos, 2014, str. 36) Za nekatere je tabu prostaški 

jezik, za druge pa to, da se v besedilu pojavljajo spolna zloraba, uživanje mamil in druga podobna 

dejanja. Negativne predstave o tabujih gojijo zlasti odrasli bralci (starši, pedagoški delavci), mladi 

bralci in avtorji pa so jim naklonjeni.  

Eno skupino ljudi sestavljajo starši, ki nasprotujejo tabujem, drugo pa avtorji, ki zagovarjajo uporabo 

tabujev in menijo, da je pomembno, da se mladi bralci seznanijo tudi z nevšečnimi življenjskimi 

situacijami (Kos, 2014). 

Tudi avtorica Gaja Kos raje govori o problemski literaturi kot o tabujski. Avtorica problemsko 

literaturo dojema na preprost način, in sicer pravi, da je tu problem objektiven, kar pomeni, da je 

realen. Otroku ali mlademu povzroči realne psihične in fizične stiske, ki lahko vplivajo na njegovo 

življenje. Pravi, da bralci problemsko literaturo povezujejo s svojimi osebnimi problemi (Kos, 2014).  

Saksida (2014) poda zanimivo izjavo: »Je lahko delo tabujsko, ne da bi bilo problemsko, in 

problemsko, a hkrati ne tabujsko?« (str. 26). Na eni strani imamo problemski roman, vrsto romana, v 

kateri je v središču človekova stiska. Na drugi strani pa imamo tabu, ki se pojavi v razmerju med 

družbo in književnostjo. Tu srečamo življenjske vrednote, ki so prepoznavne v besedilu. Tabu je 
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nekaj neprimernega in nesprejemljivega za bralca, zato je v večini primerov cenzuriran (Saksida, 

2014). 

Avtor v svojem članku »Nekaj nezaslišanega« : tabu teme v slovenski mladinski poeziji od ljudske 

pesmi do sodobnosti je zapisal: 

»morebitne kritike, ki bi izvirale iz predpostavke, da so tabuji tuji, škodljivi ali sovražni 

čudovitemu svetu otroštva, so seveda brez osnove. Tabu v otroški ljudski poeziji ima namreč 

isto funkcijo kot v sodobni: besedila so »klofuta« okusu odraslih in odraz otroškega upora 

zoper pravila ter samoumevne in omejujoče vloge, ki jih mlademu človeku vsakodnevno 

dodelujejo« (Saksida, 2001b).  

Iz tega, kar je zapisal Igor Saksida lahko sklepamo, da je avtor zagovornik problemskih tem kar 

pomeni, da nasprotuje temu, da bi otrokom skrivali teme, kot so smrt, nasilje itn.  

 

2.2.3 Sklopi problemskih tem 

Kos (2014) navaja nekaj sklopov problemskih tem, s katerimi se ukvarjajo slovenski avtorji 

mladinske književnosti: 

»smrt in samomor (oziroma poskus samomora), psihične motnje, fizična hendikepiranost, 

iskanje spolne identitete, nasilje (psihično in fizično; znotraj družine in med vrstniki), 

mladostniki brez staršev, odvisnosti, bolezni, nezaželena najstniška nosečnost in starševstvo, 

delinkventnost, rasna nestrpnost ter politični problemi« (str. 37). 

Nekoliko bolj raznolik seznam problemskih tem navaja Darja Lavrenčič Vrabec v članku Bolečina 

odraščanja: droge, seks in …. Problemske teme v mladinski književnosti so: 

1. narkomanija, 

2. spolnost, najstniška nosečnost, 

3. spolna zloraba, 

4. posilstvo, 

5. homoseksualnost, 

6. nasilje, 

7. smrt, 

8. bolezen, 

9. religija, 

10. ekologija – jedrska katastrofa, 

11. brezdomstvo, 

12. neonacizem, 

13. strah, 
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14. ločitev staršev, 

15. kaznovanje in maščevanje (Lavrenčič Vrabec, 2001). 

 

2.2.4 Zgodovina problemskih tem 

Tabujske teme so se tako v Evropi kot v Ameriki pojavile v 60. letih 20. stoletja. Pojavile so se ravno 

zaradi socialnih in družbenih preobrazb. Med te preobrazbe sodijo družbena gibanja, povečana 

družbena liberalizacija, seksualna revolucija, feminizem, moda itn. Ameriški mladostniki so po vojni 

postali bolj samostojni in samozavestni, vključeni so bili v družbeno dogajanje. Začeli so kritično 

razmišljati, saj so postali kritični do družbe in starejših ljudi. Začenjali so nasprotovati dolgoletnim 

tradicijam in navadam, vzgoji staršev in načinu oblačenja. Postali so skupina zase (Lavrenčič Vrabec, 

2001).  

Zanimiv se mi zdi pogled avtorice Darje Lavrenčič Vrabec: »mladi so vsepovsod zahtevali pravice 

in dolžnosti odraslosti, ki so jim bile prej odtegnjene.« (Gillis, 1999, str. 196 v Lavrenčič Vrabec, 

2001, strr.42) Nekoč so bili otroci in mladi brez pravic in dolžnosti, saj so bili odrasli glavni akterji 

tedanje zgodovine. Otroci sploh niso bili skupina zase. Danes se stvari spreminjajo. Mladi se borijo 

za svoje pravice in dolžnosti. Dober primer, ki sicer ni povezan z mladinsko književnostjo, so 

manifestacije, imenovane »Fridays for future«, na katerih naj bi mladi vsak petek manifestirali in se 

borili proti podnebnim spremembam.  

Do pomembnih sprememb je prišlo tudi na literarnem področju. Mladi so hoteli imeti sklop knjig, v 

katerih so prisotni problemi, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Začela se je rušiti 

večletna samocenzura. Zaradi Rousseauja, ki je trdil, da je otroštvo čas nedolžnosti in neprimerne 

knjige negativno vplivajo na otroke, je bila samocenzura večletni temelj literarne produkcije. Veliko 

ljudi je menilo, da knjige, ki vsebujejo nevšečne življenjske situacije (nasilje, smrt, spolno zlorabo), 

krepijo nasilno vedenje mladih ljudi. Ker je deček, potem ko je prebral knjigo z nasilnimi vsebinami, 

umoril brata in očeta, so angleški konservativni kritiki menili, da je edina rešitev samocenzura. 

Pisatelji niso pisali o nasilju ali  uporabljali grobega izražanja v besedilih, niso pisali o političnih in 

družbenih problemih. Mark Twain je bil po dolgih letih prava literarna izjema, saj se je v svojih delih 

srečeval s tabujskimi temami. To opazimo v delih Prigode Toma Sawyerja in Prigode Huckleberryja 

Finna, v katerih imajo odrasli liki marsikatero negativno lastnost, otroci pa se včasih obnašajo celo 

neprimerno (Lavrenčič Vrabec, 2001).  

Nasprotujem mnenju angleških konservativnih kritikov. Ni res, da zgodba z nasilnimi vsebinami 

krepi nasilje otrok. V ozadju nasilnih dejanj vsakega otroka je vzgoja, ki jo otroci pridobijo od staršev. 

Ko mladostnik stori takšno grozno dejanje, kakršno je umor, je lahko v ozadju travma iz otroških let  

(spolna zloraba, družinsko nasilje itn.).  
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Zanimiv je tudi citat »Najstniško leposlovje … najbolj narcistično leposlovje, ki hkrati najbolj zrcali 

družbo in družbene probleme.« (Eccleshare 1996, str. 388, v Lavrenčič Vrabec, 2001, str. 42)  

Mladina se je začela upirati odraslim in se zavzemala za to, da bi pridobila svoje pravice tudi na 

literarnem področju. Mladi ljudje so želeli književnost, ki bi pripovedovala o problemih mladih 

bralcev, o njihovih težavah iz vsakdanjega življenja. 

Če se vrnemo v 60. leta 20. stoletja, pravo prelomnico tabujskih tem v mladinski književnosti, so se 

tu pojavljale nove teme, ki niso bile samo romantične podobe realnosti, ampak tudi teme bolj 

»težkega« značaja. Začeli so se torej uveljavljati tabuji, najpomembnejši izmed teh je bila spolnost. 

Avtorji so v tem času pisali o mladostniški spolnosti, nosečnosti in homoseksualnosti tudi v 

leposlovnih delih. O spolnosti je pisala Judy Blume; mladi bralci so avtorico imeli zelo radi in jo 

hvalili, ker je v svojih delih pisala o menstruaciji, masturbiranju, spolnih odnosih, uporabi 

kontracepcije itn. Začela se je spreminjati tudi književnost za odrasle. Odrasel, v večini primerov so 

to starši in učitelji, je prikazan na drugačen način. Ni več tisti, ki samo ukazuje in se vede avtoritarno, 

ampak človek, ki dela napake. Ni vedno prisoten pri vzgoji otroka, saj zaradi prenatrpanega urnika v 

službi nima časa za otroke in njihove probleme. Pisatelji se ukvarjajo tudi z odnosi, ki jih imajo odrasli 

do otrok oz. mladostnikov in obratno. Odnosi so večinoma  izvor stisk, poškodb in bolečine. Posledica 

nekonstruktivnih odnosov je večkrat razpad tradicionalnih družin. Tako se pojavi nov sklop tabujskih 

tem, ki vsebuje naslednje teme: ločitev staršev, matere samohranilke itd. O podobi odraslega je pisal 

avtor Paul Zindelu. Naslednja neprimerna tema je nasilje, ki se deli na vrstniško nasilje in družinsko 

nasilje (Lavrenčič Vrabec, 2001).  

Robert Cormier je svoje zaskrbljene misli izrazil takole: »Prestrašen sem zaradi sedanjega sveta, 

zaskrbljen sem zanj.« (Townsend 1990, str. 278, v Lavrenčič Vrabec, 2001, str. 44)  

V 90. letih 20. stoletja se pojavijo še druge tabujske teme, in sicer anoreksija, bulimija, AIDS in 

psihične bolezni, nato pa še smrt, narkomanija, rasizem, ekološke katastrofe itn. V teh letih lahko 

temo spolnosti povežemo s strahom pred smrtjo. V 60. letih 20. stoletja je bila tema usmerjena k 

seksualnim revolucijam, v 90. letih pa  so ljudje zaradi nezaščitenih spolnih odnosov umirali zaradi 

spolnih bolezni (Lavrenčič Vrabec, 2001). 

 

Poleg tega se v 90. letih tabujske teme začenjajo premikati iz mladostniških romanov v leposlovje, 

kar pomeni, da tabujske teme preko slikanic začenjajo spoznavati tudi mlajši, celo predšolski otroci  

(Lavrenčič Vrabec, 2001). 
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2.3  Slikanica 

2.3.1 Opredelitev slikanice 

Slikanica je prva knjiga, s katero pride otrok v stik. Namenjena je otrokom, berejo pa jo lahko tudi 

odrasli. V tem primeru ne govorimo več o leposlovni slikanici, ampak o znanstveni slikanici, v kateri 

slike prikazujejo razumsko znanstveno besedilo. Sprva so slikanico imenovali vsako knjigo, ki je 

vsebovala ilustracije, v 19. stoletju pa so slikanico začeli povezovati s pojmom otroka. Tako so 

postale slikanice knjige za otroke, v katerih je ilustracija prevladovala nad besedilom. Slikanice so 

bile na začetku  namenjene predvsem branju med poukom, brali so jih učenci. V 20. stoletju pa so jih 

začeli namenjati tudi predšolskim otrokom (Stražar, 1982).  

Niko Grafenauer pravi, da ima glavno vlogo v slikanici ilustracija, saj je besedilo  samo njeno 

dopolnilo. Otrok pri branju slikanice pridobiva informacije, ki so prilagojene njegovim 

sporazumevalnim in prepoznavnim sposobnostim. To pomeni, da mu ilustracija prikaže več kot 

besedilo. Z ilustracijami razbiramo otrokove predstave (Grafenauer, 1976 v Haramija in Batič, 2013).  

Dragica Haramija in Janja Batič (2013) definirata slikanico kot obliko knjige, v kateri sta tekst in 

slika povezana v celoto. Slikanica je sestavljena iz treh elementov: iz besedila, ilustracij in interakcije 

med obema. Pomembno je razlikovati slikanico od ilustrirane knjige, kajti pogosto nastane dvom, 

kdaj je delo slikanica, kdaj pa ilustrirana knjiga. Avtorici sta prikazali tabelo, iz katere je razvidno, 

kdaj lahko govorimo o slikanici in kdaj o ilustrirani knjigi. Pravita, da je v ilustrirani knjigi  več 

besedila kot ilustracij, besedilo v njej ni omejeno in ilustracije ne prikazujejo zgodbe, ampak samo 

nekatere prizore. V slikanici je besedila manj, ilustracije se navezujejo na tekst in prikazujejo celotno 

zgodbo. 

Avtorici pravita:  

»Temeljna razločevalna lastnost med slikanico in ilustrirano knjigo je količina besedila in 

ilustracij. Hkrati je treba tudi upoštevati dejstvo, da je v ilustrirani knjigi besedilo samostojna 

celota in lahko funkcionira tudi brez ilustracij oz. so te le dodane k besedilu in običajno ne 

pripovedujejo svoje zgodbe.« (Haramija in Batič, 2013, str. 26)   

Obenem pojasnjujeta, da slikanico ločimo po funkciji, saj obstajajo informativne in leposlovne 

slikanice. Informativne slikanice so navadno poučne, otroka naučijo nekaj novega. Tu mora biti jezik 

preprost, trditve in slike pa se morajo usklajevati z izbranim področjem in prikazovati realnost. 

Leposlovne slikanice so bolj proste, kar pomeni, da ima avtor več svobode, vendar z nekaterimi 

omejitvami. Tu je pomembnejša besedna umetnost. Avtorici ločita slikanico še na dve skupini, in 

sicer na klasično slikanico, v kateri se iste informacije ponavljajo v obliki besedila in ilustracije, in 
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na tisto vrsto slikanic, v katerih je odnos med besedilom in slikami intenzivnejši (Haramija in Batič, 

2013).  

Marjana Kobe pravi, da sta v klasični slikanici tako ilustracija kot besedilo samostojna elementa. V 

ostalih slikanicah sta besedilo in ilustracija monolitna celota (Kobe, 1987, v Haramija in Batič, 2013). 

Tudi Saksida pravi, da lahko slikanico razumemo na dva načina. Slikanica je lahko katerakoli knjiga, 

v kateri sta dve enakovredni plasti: besedilo in ilustracija. Obe lahko delujeta vsaka zase. Sliko lahko 

obenem razumemo kot knjigo, v kateri besedilo ne obstaja (Saksida, 2000, v Haramija in Batič, 2013). 

V obeh skupinah je torej pomembna interakcija, ne pa podatek, kdaj je slikanica nastala. V današnjem 

času poznamo slikanice, ki glede na svojo intenzivnost sodijo tako v prvo kot v drugo skupino 

slikanic. V času postmodernizma so nastale slikanice, ki zaradi interakcije spadajo v drugo skupino 

slikanic (Haramija in Batič, 2013).   

Značilnosti teh slikanic so sledeče: »nelinearnost, besedilo se nanaša samo nase, sarkastični ali 

posmehovalni ton in avtoritarnost v besedilu.« (Goldstone 2001, str. 363–366, v Haramija in Batič, 

2013, str. 28) 

Marjana Kobe (1987) loči slikanico na tri tipe: 

1. Prvi tip slikanice je avtorska slikanica. Za ta tip slikanice je značilno, da besedilo in ilustracije 

ustvari en sam ustvarjalec. Tako je slikanica najbolj avtentična, kajti avtor ve, kdaj naj vključi 

likovne zamisli, kdaj pa besedne. 

2. Drugi tip slikanice so slikanice, pri katerih sta avtorja stalen ustvarjalni tim. Avtorja skupaj 

ustvarjata tako likovni kot tekstovni del tako, da usklajujeta delo in spodbujata drug rugega.  

3. Tretji tip slikanice so slikanice, pri katerih avtorja ne sodelujeta. Ta tip slikanice vsebuje 

besedilo, ki je primarni element, in likovni del, ki je sekundarni element.  Včasih se zgodi, da 

je likovni del primarni element,  besedilo pa sekundarni (Kobe, 1987). 

Avtorici pri opisovanju slikanic upoštevata tudi dolžino besedila: 

» slikanice za dojenčke (do 50 besed), 

slikanice za predšolske otroke (prvo starostno obdobje do 400 besed, drugo obdobje do 800 

besed) in 

slikanice za bralce začetnike (do največ 1.800 besed ali do 5 strani besedila formata A4 v 

celotni slikanici).« (Haramija in Batič, 2013, str. 29) 

Glede na to, da avtorici poudarjata interakcijo med besedilom in ilustracijami, bom ta faktor 

analizirala in predstavila.  

Odnos oz. interakcija med tekstom in sliko je zelo pomemben element, saj vpliva na zunanjost 

slikanice in na razumevanje teksta ter slike (Haramija in Batič, 2013). 
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Perry Nodelman (1988) pravi, da je interakcija med besedilom in ilustracijo pomemben dejavnik 

razumevanja zgodbe, ki je razložena tako z besedami kot z ilustracijami. 

 »Ker besede in slike komunicirajo vsaka s svojimi vrstami informacij in ker skupaj določajo 

pomene ene drugim, je nujno njihovo ujemanje; komplementarnost med besedami in slikami 

je namreč odvisna od razlik, ki zaradi drugačnosti dopolnjujejo druga drugo. Rezultat je zveza 

med sliko in besedo v slikanicah, ki je ironična: vsaka namreč govori o tem, o čemer druga 

molči« (str. 221).  

»Slikanica vsebuje vsaj tri zgodbe: eno pripovedujejo besede, drugo prikazujejo slike, tretja pa je 

rezultat kombinacije prvih dveh […].« (Nodelman, 1988, v Haramija in Batič, 2013, str. 240–241). 

Avtorica Maria Nikolajeva v svojem članku Verbalno in vizualno govori o tem, da je slikanica 

umetnostna zvrst, v kateri gre za kombinacijo verbalne in vizualne ravni. Slikanico poimenuje 

sintetični medij. Primerja jo s filmom in gledališčem in pravi, da prejemnik doživlja zgodbo preko 

interakcije dveh sporazumevalnih sredstev: slike in besede. Avtorica navaja tri vrste interakcij med 

besedilom in ilustracijo. 

1. Simetrična interakcija: isto zgodbo pripovedujeta tako besedilo kot ilustracija, kar pomeni, da 

isto informacijo dobimo s strani dveh različnih sporazumevalnih sredstev. 

2. Komplementarna interakcija: besedilo in ilustracija zapolnjujeta pomanjkljivosti. 

3. Stopnjevana interakcija: ilustracije presegajo besedilo in obratno, sporočilo pa presega obe 

sporazumevalni ravni (Nikolajeva, 2003). 

Slikanica ima pomembno vlogo, saj z otrokom komunicira bodisi z ilustracijo bodisi z besedo. Poleg 

tega deluje kot ogledalo in družbeni kalup (Bilban, 2014).   

Interakcija med sliko in besedilom se mi zdi neizmerno pomembna. Če sta risba in tekst usklajena, 

bosta ključnega pomena za razbiranje zgodbe. Kot bodoča vzgojiteljica bom v svoj program 

vključevala tudi slikanice, saj se mi zdi pomembno, da se že najmlajši otroci srečajo s slikanico in 

urijo svojo domišljijo.  

 

2.3.2 Zgodovina slikanice 

Anglež Radolph Caldecott (1846) je bil prvi, ki se je v drugi polovici 19. stoletja začel ukvarjati  s 

slikanicami. Vse nagrade na področju slikanic so dobile ime po njem. Poleg njega je potrebno omeniti 

še dva pomembna avtorja, in sicer ameriškega ilustratorja Warrena Chappella (1904), znanega po 

uveljavitvi nove tipografije dvostranske ilustracije (ang. doublespread), ki dopušča svobodno 

vključitev teksta, in ameriškega avtorja Mauricea Sendaka (1928), začetnika postmodernistične 

slikaniške produkcije. Po drugi svetovni vojni in v sredini 20. stoletja razvoj slikanic poteka 

kontinuirano (Haramija in Batič, 2013). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mara Peric, diplomsko delo 

 

20 

Treba je poudariti, da so se književne ilustracije na Slovenskem začenjale razvijati z ilustrirano 

knjigo, ne pa s slikanico (Haramija in Batič, 2013).  

Avtorica Alenka Vogelnik (1977) pravi, da je začetnik književne ilustracije Gvido Birollo. Omenja 

še Župančičevega Cicibana, ki ga je ilustrirala Nika Pirnata (1932). Po drugi svetovni vojni so 

slikanice ilustrirali še drugi pomembni ilustratorji (Vogelnik, 1977, v Haramija in Batič, 2013). 

Za razvoj slikanic na Slovenskem sta pomembni dve deli. Prvo delo je zbirka Pravljice Frana 

Milčinskega (1911), ki sta jo likovno opremila Gvido Birolla in Maksim Gaspari. Drugo delo pa je 

Levstikov Martin Krpan z Vrha (1917), ki ga je ilustriral Hinko Smrekar (Vogelnik, 1977, v Haramija 

in Batič, 2013). 

Slika 1. Pravljice (ilustrirala Birolla in Gaspari, 1911) 

Slika 2. Martin Krpan (ilustriral Smrekar, 1917)  

 

Pomembno je omeniti Lavoslava Schwentnerja, ki je znan po tem, da je izdajal slikanice brez letnic 

izida (npr. V šolo, Delo in zabava itn.). Omembe vredne so nekatere ženske avtorice, kot je 

ilustratorka Marija Vogelnik (Grafenauer), ki je ilustrirala slikanico Mojca Pokrajculja (1940), in 

slikanico Trdoglav in Marjetica (1939), pravljico z motivi narodne pesmi.  
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Slika 3. Mojca Pokrajculja (ilustrirala Grafenauer-Vogelnik, 1940) 

Slika 4. Trdoglav in Marjetica (ilustrirala Grafenauer-Vogelnik, 1939) 

 

Ena izmed pomembnih založb pri razvoju slikanic je Mladinska knjiga, ki od leta 1945 izdaja 

kvalitetno mladinsko literaturo. Izdala je veliko revij in zbirk  (npr. revijo Ciciban, zbirko Cicibanova 

knjižnica itn). Tudi zbirka Čebelica, slikaniška knjižna zbirka, se je začela širiti med osnovnošolskimi 

otroki (Haramija in Batič, 2013). 

Alenka Vogelnik (1977) je opazila, da so se otroške ilustracije na Slovenskem začele ponovno 

pojavljati po letu 1970. Založba Partizanska knjiga je takrat prehitela založbo Mladinska knjiga. 

Partizanska knjiga je izdajala zbirke otroških slikanic Lastovke (Vogelnik, 1977, v Haramija in Batič, 

2013). 

 

Maruša Avguštin ilustratorje razdeljuje v pet skupin:  

» Prva skupina starejše in srednje generacije, npr. Marij Pregelj, Jože Ciuha, Milan Bizovičar, 

Lidija Osterc, Tomo Kržišnik, Andrej Trobentar; 
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druga skupina avtorjev iz skupine realističnih ilustratorjev, npr. Karel Zelenko, France 

Mihelič, Ive Šubic, Kostja Gatnik, Rudi Skočir, Marlenka Stupica, Marija Lucija Stupica, 

Marija Vogelnik, Ančka Gošnik - Godec, Melita Vovk in Jelka Reichman; 

tretja Skupina fleksibilnih ilustratorjev (Kostja Gatnik, Eka Vogelnik, Kamila Volčanšek, 

Daniel Demšar, Alenka Sottler, Matjaž Schmidt); 

četrta skupina avtorjev s stripovsko obarvanimi ilustracijami (Božo Kos, Marjan Manček); 

peta skupina ni poimenovana (Zvonko Čoh, Lila Prap, Mojca Osojnik, Silvan Omerzu, Ana 

Košir, Maša Kozjek).« (Haramija in Batič, 2013, str. 18). 

Tatjana Pregelj razdeljuje ilustratorje v tri generacije:  

»Starejšo generacij (npr. France Podrekar, Tone Kralj, France Mihelič, Marij Pregelj, Alenka 

Gerlovič, Marija Vogelnik, Ive Šubic, Janez Vidic), srednjo generacijo (npr. Milan Bizovičar, 

Štefan Planinc, Melita Vovk  Štih, Aco Mavec, Marlenka Stupica, Ančka Gošnik- Godec, 

Marjanca Jemec Božič, Roža Piščanec, Jelka Reichman) in v mlajšo generacijo (npr. Marjan 

Amalietti, Bine Rogelj, Kostja Gatnik, Marjan Manček, Marija Lucija Stupica, Matjaž 

Schmidt).« (Pregelj, 1979, v Haramija in Batič, 2013, str. 18–19) 

Judita Krivec Dragan našteva sodobne ilustratorje:  

»Marlenka Stupica, Ančka Gošnik - Godec, Lidija Osterc, […] Jelka Reichman, Marija Lucija 

Stupica […] Alenka Sottler, Jelka Godec Schmidt, […] Marjan Manček, Matjaž Schmidt, 

Milan Reič, […] Lila Prap, Peter Škerl, Ana Zavadlav, Mojca Osojnik, Polona Lovšin, 

Kristina Krhin, Maša Kozjek.« (Dragan, 2009, st. 71–74, v Haramija in Batič, 2013, str. 19)   

 

2.3.3 Slikanica in otrokov razvoj 

Odnos odraslih ljudi do otroka se je v zadnjem času zelo spremenil. Potrebno je zagotoviti zdrav 

otrokov čustveni in socialni razvoj. Najpomembnejša naloga staršev in pedagoških delavcev je ta, da 

otroku zagotovijo socializacijo. Važno je, da se zavedajo otrokovih interesov in mu pomagajo pri 

razvoju osebnosti. Pomembno je tudi, da ga vpeljejo v svet knjige in ga spodbujajo k branju. Bralni 

interes je privzgojena lastnost in pogojena potreba, ki jo zadovoljuje le slikanica. Ta je primerna za 

otroke v času predbralnega in v začetku bralnega obdobja. Otrokov intelektualni in socialni razvoj je 

v tem obdobju zelo intenziven in slikanice se med sabo razlikujejo glede na stopnjo otrokovega 

razvoja. Poznamo slikanice z zgodbo, ki so namenjene starejšemu predšolskem otroku, in slikanice 

brez zgodbe, namenjene mlajšim, štiri- in petletnim predšolskim otrokom. Slikanice brez besedila 

niso zahtevne in so seveda primerne za mlajše predšolske otroke. Obstajajo tudi izjeme: nekatere 

slikanice so zahtevnejše in so primerne za starejše otroke, stare od 5 do 7 let (Stražar, 1982). 
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Za najmlajše predšolske otroke so primerne slikanice s kartonskimi listi. Te odpiramo kot preprosto 

knjigo ali pa kot harmoniko, ki jo imenujemo tudi leporello (Stražar, 1982).  

Leporello je namenjen dve- in triletnim otrokom. Marjana Kobe navaja tri stopnje leporella: leporello 

brez besedila, v katerem so prikazane živali, rastline in predmeti, ki jih otrok pozna iz domačega in 

socialnega okolja, leporello s krajšim besedilom, v katerem so upodobljeni dogodki iz otrokovega 

življenja (igra, skrb za nego in šport), ki spodbujajo otrokov spomin in otroku omogočajo, da se vživi 

v otroke v slikanici,  in nazadnje še leporello, ki otroka uvede v svet besedne umetnosti. S pomočjo 

zadnjega leporella se otrok začne zanimati za poezijo in njene verze, ki jih zelo rad posluša in si jih 

skuša zapomniti. V ta leporello so vključene ljudske otroške pesmi. Otrok uživa ob ritmu, rimah in 

barvi zvokov (Kobe, 1987).  

Za starejše otroke so primernejše slikanice, ki se kot običajne knjige listajo od desne proti levi in v 

katerih se naslovna stran razlikuje od drugih strani. Te so lahko majhne, v formatu A4, ali večje. 

Otroku moramo nuditi slikanico primerne velikosti glede na njegovo razvojno stopnjo. Najmlajšim 

nudimo slikanico s kartonastimi listi, kajti otroci ravnajo s knjigami kot z  igračami. Tako preprečimo, 

da slikanico poškodujejo in uničijo (Stražar, 1982). 

Dveletni predšolski otrok podobe v slikanici razume na svoj način in jih povezuje z osebnimi 

doživetji. Podobe v slikanicah delujejo direktno na domišljijo in življenje otroka. Slikanice otroku 

nudijo znane predmete, rastline, živali, stvari in predmete, ki jih še ni  direktno spoznal.     

Štiriletni predšolski otrok izbira slikanice, ki vključujejo krajše prizore. Otrok je zmožen analizirati 

podobe. Zanimajo ga predvsem podrobnosti, ki jih odrasli spregledajo. Otroka zanimajo tudi realni 

dogodki iz vsakdanjega življenja. Odloča se za slikanice s krajšim besedilom, ki si ga skuša 

zapomniti.  

Petletnega ali starejšega predšolskega otroka zanimajo slikanice s preprosto domišljijsko in živalsko 

zgodbo ali zgodbo iz vsakdanjega življenja. Predšolskemu otroku berejo starši ali druge osebe. 

Prebrano besedilo otroku omogoča, da oživi podobe, ki mu pomagajo oblikovati predstave iz stavkov 

in besed. Tudi ilustracije so za otroka pomembne, kajti otroka spodbujajo k samostojnemu ali 

vodenemu obnavljanju pripovedne vsebine (Stražar, 1982).  

Slikanice morajo biti primerne otrokovi starosti. Če tega ne upoštevamo, slikanica izgubi vse 

pozitivne lastnosti. Previdni moramo biti tako pri otrokovem duševnem razvoju kot pri izkušnjah iz 

njegovega vsakdanjega življenja. Otroka moramo neprestano motivirati, drugače bo izgubil 

motivacijo in zanimanje za slikanico (Haramija, 1997). 
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2.3.4 Problemske teme v slikanicah 

Slikanica je prva knjiga, s katero se otrok sreča v predšolskem obdobju. Pomembno je, da s 

slikanicami spozna resnični svet in vse njegove pozitivne in negativne plati (nasilje, smrt …). 

V mladinski književnosti se veča zanimanje za »robne vsebine«, ki se razlikujejo od običajnih 

leposlovnih tem za mladostnike in otroke. Veliko je knjig, ki vsebujejo problemske teme za 

mladostnike. Več zadržkov srečujemo pri vključitvi problemskih tem v knjige za najmlajše, torej v 

slikanice. Dvomi se pojavijo, ko se sprašujemo, pri kateri starostni stopnji naj bi se problemske teme 

vključilo v slikanice in katere problemske teme naj bi se obravnavalo (Spacal, 2014).  

Avtorica Darija Lavrenčič Vrabec (2001) v svojem članku našteva nekaj problemskih tem in slikanic, 

ki se ji zdijo primerne za predšolske otroke.  

Ločitev: Annette Aubrey: Nič manj tvoja (2009), 

Polonca Kovač: Kaja in njena družina: povej mi o ločitvi (1999). 

Nasilje: Anna Casalis: Mišek tip in razgrajači (2012), 

Desa Muck: Anica in velike skrbi (2003). 

Bolezen in invalidnost: Aksinja Kermauner: Bela kot galeb: deklica z albinizmom (2014), 

Helena Koncut Kraljič: Imam downow sindrom (2013). 

Strah: Ucman Renata: Ana in mačji strah: zgodba o deklici, ki je premagala strah (2008), 

Kališnik Varja: Kralj poguma (2010). 

Smrt: Schneider Antonie: Mislili bomo nate, babica (2010), 

Nina Kokelj: Deček na belem oblaku (2006). 

Homoseksualnost: Lawrence Schimel: sosednje in prijatelji (2008), 

Alenka Spacal: Mavrična maškarada (spolna identiteta) (2013). 

Spolna zloraba: Katrin Meier: Das kummervolle Kuscheltier (ni prevoda v slovenski jezik) 

(1996). 

Drugačnost: Hans Christian Andersen: Grdi raček (1843), 

Barbara Lekše: Kodra (2013)« (str. 45–46). 

Čas, ko so otrokom skrivali neprijetne stvari (npr. smrt sorodnika), je mimo. V mladinski književnosti 

je čedalje več problemskih tem. Ko se z otroki pogovarjamo o problemskih temah, moramo biti 

previdni. Niso vsi otroci enaki. Nekateri se pozitivno odzovejo, drugi pa so bolj občutljivi na te teme 

in so lahko bolj zadržani. Problemske teme je potrebno vključiti v književnost, ko je otrok v zgodnjem 

bralnem obdobju. S tem se skušamo izogniti kasnejših predsodkov, ki bi jih otroci lahko imeli  do 

»drugačnih« (v diplomski nalogi bom izraz drugačnost zamenjala s poimenovanjem posebne 

potrebe).  
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Citirala bi avtorico Lavrenčič Vrabec, ki v svojem članku povzema besede desetletne deklice Done: 

»Toda življenje ni vedno pravljica ali kremni kolač. Življenje včasih tudi boli.« (Lavrenčič Vrabec, 

2001, str. 40) Citat desetletne deklice izraža žalost otroka, ki ve, da življenje ni vedno tako, kot si ga 

želimo, včasih je lahko nepravično in celo kruto. Tako bi morali razmišljati vsi otroci. Otroci dosežejo 

tak nivo razmišljanja, če se srečujejo s slikanicami, knjigami, ki ne pripovedujejo običajnih pravljic 

s srečnim koncem. Soočati se morajo tudi z resničnimi, vsakdanjimi stvarmi. Spoznati morajo, da je 

marsikateri življenjski razplet negativen in da je smrt vsakdanji proces. Zavedati se morajo, da ne 

obstaja samo npr. družina, ki je sestavljena iz matere, očeta in otrok, ampak da obstajajo tudi družine 

z dvema materama, dvema očetoma ali enim samim staršem.  

 

Razumeti morajo, da so na svetu otroci s posebnimi potrebami. Najmlajše otroke je treba seznaniti s 

tem, da moramo »drugačne ljudi« spoštovati in ceniti, ker imajo ti ljudje naše iste pravice in dolžnosti. 

 

2.4  Tematika drugačnosti 

Drugačnost je pogosto slabšalni termin, povežemo ga z nečim negativnim. Ko govorimo o 

drugačnosti, mislimo na ljudi, ki odstopajo od povprečja. Ti ljudje predstavljajo manjšino, ki je 

drugačna od večine. Manjšina ima navadno manj pravic kakor večina (Spacal, 2014). 

Vinko Skalar se sprašuje: »Kdo so otroci, mladostniki in pa tudi odrasli, ki so drugačni, ki imajo 

posebne oz. drugačne potrebe?« (Skalar, 1999, str. 19, v Mikuš Kos, 1999). Avtor težko definira to 

skupino, ker se mnenja in razmišljanja ljudi o osebah s posebnimi potrebami razlikujejo od mnenj, ki 

so jih imeli ljudje v preteklosti. Danes so drugačni ljudje tisti del družbe, ki je drugačnega spola, 

pripadnosti, rase, vere itn. Nekateri strokovnjaki omenjajo še dodatno podskupino drugačnosti – 

revščino. V to podskupino uvrščamo brezposelne ljudi, večinoma ženske, mlade in priseljence. Nekoč 

so te ljudi mučili, preganjali, izključevali iz družbe in celo ubijali (Skalar, v Miku Kos, 1999). 

Zanimiva je izjava avtorice Katarine Kesič Dimic, ki pravi, da se stereotipi, predsodki in tudi strah 

pojavijo takrat, ko ljudje niso seznanjeni s posebnostmi in težavami ostalih ljudi. To se dogaja tudi 

med mladimi. Če otroci srečajo otroka s posebnimi potrebami, so reakcije raznolike: radovednost in 

želja po spoznavanju ali strah in sovraštvo. Če ob srečanju pridejo na dan negativna čustva, je 

izrednega pomena, da priskoči na pomoč odrasel (Kesič Dimic, 2010). Avtorica Katarina Kesič Dimic 

situacijo ponazarja takole:  

»Neli je deklica, ki je malce drugačna od svojih sošolcev. Je bolj nemirna, zgovorna in otroško 

nagajiva od ostalih. Lansko šolsko leto je razred komajda izdelala, kljub temu, da so njene 

sposobnosti povprečne. Letošnje šolsko leto je dobila novo učiteljico in dodatno učno pomoč 

študentke. Vse kaže, da bodo njene ocene na koncu leta pozitivne. Vendar je naletela na nove 
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težave. Med njenimi sošolci je tudi deklica Sabina, ki nikakor ne more razumeti, da lahko 

nekdo, ki je tako čuden in je imel lani samo slabe ocene, letos kontrolko piše prav tako odlično 

kot ona. Postala je tekmovalna in nesramna do Neli. Pogosto jo ozmerja z grdimi besedami, 

jo obrekuje in spotika pri športni vzgoji – le zato, ker ne sprejme, da je Nelino znanje lahko 

enakovredno njenemu. Prepričana je, da ji učiteljica popušča in gleda skozi prste.« (Kesič 

Dimic, 2010, str. 76) 

Včasih so tudi starši tisti, ki nasprotujejo temu, da bi bil otrok s posebnimi potrebami vključen v isto 

vrtčevsko skupino kot njihov zdrav otrok. Njihova primarna skrb je ta, da bi v vrtcu to skupino začeli 

etiketirati kot nekvalitetno. Menijo, da se bodo otroci s posebnimi potrebami priljubili vzgojiteljem 

in da jim bo delo prilagojeno. Skrbi jih, da se bodo njihovi zdravi otroci spoprijateljili z otroki s 

posebnimi potrebami, kar bi lahko škodilo njihovemu razvoju (Skalar, v Mikuš Kos, 1999). 

Geslo evropske mladinske akcije, ki nasprotuje ksenofobiji in rasizmu, je: »VSI DRUGAČNI – VSI 

ENAKOPRAVNI«. Rezultat te akcije je Dunajska deklaracija. Dunajska deklaracija se zavezuje, da 

bi čim več ljudi sodelovalo pri boju proti nestrpnosti. Poleg tega pa skuša uresničiti to, da bi država 

postala demokratična in solidarna do vseh prebivalcev.  Načrt temelji na tem, da bi vsi državljani 

postali enakopravni (Vaupotič, v Mikuš Kos, 1999). 

 

V svoji diplomski nalogi bom obravnavala posebne potrebe otrok in mladostnikov, in sicer motnjo v 

duševnem razvoju – downov sindrom.  

 

2.5  Downov sindrom 

Downov sindrom je motnja v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR). Tu gre za resne 

primanjkljaje, ki se pojavijo pred polnoletnostjo. Otroci (in odrasli) z MDR, imajo naslednje težave: 

● nižjo splošno ali specifično raven inteligentnosti, 

● manj sposobnosti na intelektualnem, socialnem, fizičnem in jezikovnem področju, 

● slabo pozornost in pozabljivost, 

● slabe veščine, 

● kronološko in mentalno starost, ki nista usklajeni. 

Otroci (in odrasli) z MDR imajo težave pri:  

● uporabi znanja v novem okolju in situaciji, 

● sporazumevanju, 

● negi, 

● samostojnem odločanju, 

● organiziranju življenja, 
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● orientaciji v večjem okolju med ljudmi, 

● pridobivanju informaciji v šoli. 

Pomembno je, da smo pozorni na: 

● interakcije, ki jih imajo otroci z MDR, 

● čustva, ki jih izražajo otroci z MDR, 

● gibanje otroka z MDR, 

● področja, na katerih so otroci z MDR uspešni, 

● samostojnost otroka z MDR, 

● igro otroka z MDR (Kesič Dimic, 2010). 

John Langdon Down (1828) je bil angleški zdravnik, ki je leta 1866 prvi opisal downov sindrom. 

Genetski vzrok downovega sindroma je dodatni 21. kromosom, ki se nahaja v vsaki telesni celici. 

Temu pravimo tudi trisomija. Trisomijo je leta 1957 odkril Lejeune. Downov sindrom prizadene 

enega otroka na 800 novorojenčkov tako ženskega kot moškega spola. Eden izmed vzrokov za 

pojavljanje downovega sindroma je visoka starost nosečnice. Matere imajo možnost, da med 

nosečnostjo opravijo pregled nuhalne svetline in izvedejo, ali obstaja možnost, da bi se otrok rodil z 

downovim sindromom (Kesič Dimic, 2010). 

 

2.5.1 Zunanjost oseb z downovim sindromom 

Okrog 80 % otrok z downovim sindromom izkazuje znake, ki so tipični za to bolezen. Ti so: » 

● hipotonija – slabši mišični tonus; 

● hiperfleksibilnost – prekomerna gibljivost sklepov; 

● bolj azijski izgled oči (zaradi česar se je včasih uporabljalo poimenovanje mongoloidni 

otroci, kar je popolnoma neustrezen izraz); 

● guba na zgornji veki v notranjem kotičku očesa (epikantus); 

● manjša glava; 

● manjša in nižje raščena ušesa (včasih manj prožna in nenavadnih oblik); 

● manjša usta, tanke ustnice (jezik deluje prevelik v primerjavi z usti); 

● roke in noge so kratke v primerjavi s telesom; 

● tipična črta po celi dlani; 

● krajši prsti, palec je manj gibljiv (brez srednjega sklepa); 

● širši podplati  s kratkimi prsti; večji razmak med palcem in drugimi prsti kot običajno; 

● bolj sploščen obraz in majhen nos; 

● šibki refleksi; 

● šibek jok.« (Kesič Dimic, 2010) 
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2.5.2 Razvoj otrok z downovim sindromom 

Zaradi pomanjkanja kisika imajo ti otroci v prvih dneh življenja veliko napadov. So manj jokavi in 

bolj zaspani ter se ne zanimajo za svet, ki jih obdaja. V prvih mesecih življenja ne čebljajo kot 

običajno, ampak izražajo neartikulirane glasove, njihov govor je nerazumljiv in ima pomanjkljiv 

besedni zaklad. So gibalno manj spretni kakor drugi otroci in shodijo okrog drugega leta starosti. Ko 

dopolnijo pet let, postanejo bolj samostojni pri oblačenju in  prehranjevanju. Ko slišimo, da so vsi 

otroci z downovim sindromom umirjeni, prijazni in imajo občutek za glasbo, so to stereotipi. Eni so 

lahko bolj živahni, socialni in odprtega značaja, drugi pa bolj zadržani in sramežljivi. Razvoj otrok z 

downovim sindromom ni slab na vseh področjih. Še posebno močni sta socialno in emocionalno 

področje. Nekoliko slabše je govorno področje, zato raje komunicirajo neverbalno (Kesič Dimic, 

2010).  

 

2.5.3 Zdravstvene težave 

Otroci z downovim sindromom so bolj podvrženi specifičnim boleznim, ki jih njihovi vrstniki nimajo. 

S srčno napako se rodi približno 40 % otrok z downovim sindromom. Pojavijo se tudi težave s 

ščitnico. Podvrženi so infekcijam. Otroci z downovim sindromom so lahko naglušni ali gluhi in imajo 

slabši vid (kratkovidnost, daljnovidnost …). Ko odrastejo, so bolj zdravi. S staranjem se lahko pojavi 

Alzheimerjeva bolezen (Kesič Dimic, 2010). 

 

2.5.4 Izobraževanje 

Predšolski otroci z downovim sindromom so vključeni v redne ali razvojne oddelke v vrtcih. Nekateri 

ob vstopu v šolo obiskujejo pouk s prilagojenim programom. Inkluzija otrok z downovim sindromom 

je vse bolj pogosta, zato se strokovnjaki odločajo za vključitev v redne programe. Ameriške raziskave 

so pokazale, da je izobraževanje otrok z downovim sindromom prineslo veliko izboljšav na področju 

računanja in pismenosti. Boljše je tudi komuniciranje (Kesič Dimic, 2010).   
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1  Opredelitev raziskovalnega problema 

Zdi se mi pomembno, da se kot bodoča vzgojiteljica seznanim s tem, kaj menijo nekateri avtorji o 

problemskih temah mladinske književnosti. Zanima me tema drugačnosti oz. otrok s posebnimi 

potrebami, saj so prav ti otroci najbolj ranljiva skupina naše vsakdanjosti. Otroci s posebnimi 

potrebami so pogosto izobčeni iz družbe in imajo manj pravic kot ostali. 

 

3.2  Cilji raziskave 

V svoji raziskavi sem želela ugotoviti, kakšen pogled imata avtorja Helena Koncut Kraljič in Igor 

Saksida na problemske teme, predvsem pa na temo drugačnosti oz. posebne potrebe otrok. Zanimata 

me razmišljanje in interpretacija obeh avtorjev. 

 

3.3  Raziskovalna vprašanja 

Skladno s postavljenimi cilji sem si zastavila dve raziskovalni vprašanji: 

R1: Kakšen pogled ima avtorica Helena Koncut Kraljič na problemsko temo drugačnosti? 

R2: Kakšen pogled ima avtor Igor Saksida na problemske teme? 

 

3.4  Metodologija 

3.4.1 Raziskovalna metoda 

V svoji raziskavi sem uporabila kvalitativno metodo pedagoškega raziskovanja. Podatke sem 

pridobila bodisi z analizo raziskovalnega pripomočka bodisi s pomočjo intervjuja. Ker pisateljice 

Helene Koncut Kraljič nisem mogla intervjuvati v živo, je bil intervju izveden po elektronski pošti 

(priloga 1). Podatke o Igorju Saksidi sem našla v strokovni literaturi in njegovih znanstvenih člankih. 

 

3.4.2 Vzorec 

Podatke sem pridobila z izvajanjem intervjuja in s prebiranjem literature. 

 

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

Vprašanja, ki sem jih postavila intervjuvancu, so bila njemu prilagojena in oblikovana na podlagi 

teoretičnih izhodišč. Intervju je bil opravljen v mesecu januarju 2020. 
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3.4.4 Postopek obdelave podatkov 

Intervju z avtorico Heleno Koncut Kraljič bom jezikovno popravila in vnesla v diplomsko delo, 

Saksidova mnenja in teorije pa bom predstavila bodisi v teoretičnem delu, pod poglavjem Opredelitev 

problemskih tem, bodisi v empiričnem delu, pod poglavjem Dejavniki recepcijske oznake. 

 

3.5  Rezultati in interpretacija 

3.5.1 Intervju s pisateljico Heleno Koncut Kraljič 

 Biografija 

Helena Koncut Kraljič je slovenska avtorica, ki se je rodila 12. avgusta 1971 v Ljubljani. Diplomirala 

je na Ekonomski fakulteti in se nato zaposlila kot povezovalka programa na radijskih postajah. Bila 

je tudi računovodja, revizor in nepremičninski agent. Njene knjige so izdale založbe v  Italiji, Turčiji, 

Romuniji, na Kitajskem, na Portugalskem itn. Napisala je veliko zgibank in romanov, posnela je kar 

nekaj zgoščenk. Največ pa je slikanic. Zanje je značilno, da vsebujejo pomemben nauk. 

 

 Bibliografija 

Odločila sem se, da bom v bibliografijo avtorice Helene Koncut Kraljič vključila samo slikanice, ker 

so te predmet moje raziskave. 
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Kronološko Abecedno Prevedeno v tuje jezike 

1. (2001) Sladkorni Jurij  Abeceda živali (2004)  

2. (2002) Jelenja past 

 

A donkey only goes onto the ice once 

(2016) 

Donkey only goes onto the ice once: 

Portuguese (Brazil), Italian, 

Portuguese (Portugal) (2016) 

3. (2002) Novoletna bučka Aida, etiopska princesa (2014)  

4. (2003) Banane v nevarnosti Banane v nevarnosti (2003)  

5. (2003) Dežela čarodejev Beli muc in črni muc (2015)  

6. (2003) Stekleno mesto Bežimo vsi! Volk z orjaškimi zobmi 

nas lovi! (2014) 

Everybody flee: Mandarin (China), 

Korean (2014) 

7. (2003) Vesoljske dogodivščine Božičkovo pismo (2013)  

8. (2003) Zadnji dinozaver Božič tečnega jazbeca (2010)  

9. (2004) Abeceda živali Cleopatra (2017, italijanski jezik) Cleopatra: Spanish, Italian (2017) 

10. (2004) Čigav je rep? Čarobna piščal (2014)  

11. (2004) Čigave so noge? Čigav je rep? (2004)  

12. (2004) Čigave so sledi? Čigave so noge? (2004)  

13. (2004) Čigavi so rogovi? Čigavi so rogovi?  (2004)  

14. (2004) Hiša strahov Čigave so sledi? (2004)  

15. (2004) Jama diamantov Danes nočem videti nikogar več 

(2016) 

I don’t want to see anyone today: 

Turkish, Mandarin (China), 

Romanian, Russian (2016) 

16. (2004) Kdo se oglaša? Der Esel geht nur einmal aufs Eis 

(2016, angleški jezik) 

 

17. (2004) Mavrične kraljične Dežela čarodejev (2003)  

18. (2004) Pingvin Pingo Dogodek v mestnem logu (2009)  

19. (2004) Zaljubljeno strašilo 

 

Doktor Medved (2011) Doctor bear: Spanish, Turkish, 

Portuguese (Brazil), Mandarin (Chia) 

(2011) 

20. (2005) Kaj slišiš? 

 

Dva prijatelja (2018) Two friends: Mandarin (China), 

Turkish (2018) 

21. (2005) Me poznaš? 

 

Dve luni (2009)  Two moons: Mandarin (China), 

Korean (2009) 

22. (2005) Potopljeni zaklad 

 

Dve zvezdi (2018) Two stars: Mandarin (China), 

Turkish (2018) 

23. (2005) Sanje morske zvezde 

Anje 

Dve želji (2016) Two wishes: Spanish, Mandarin 

(China), Turkish, Korean (2016) 

24. (2007) Lučko in poklici 

 

Elvis in Tara morata stran (2014) Elvis and Tara have to go: Turkish, 

Mandarin (China), Cantonese (Hong 

Kong), Polish (2014) 
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25. (2007) Lučko in prevozna 

sredstva 

Hačepsut (2016) Hatshepsut: Spanish, Italian (2016) 

26. (2007) Lumen i zanimanja Hiša strahov (2004)  

27. (2007) Razvajena muca Liza Igre z žogo (2011)  

28. (2007) Slavna ovca Stela 

 

Imam disleksijo (2013) I have Dyslexia: Spanish, Turkish, 

Portuguese (Brazil), Mandarin 

(China), Malay, Polish (2013) 

29. (2007) Soseda vseveda 

 

Imam downov sindrom (2013) I have Down Syndrome: Spanish, 

Turkish, Portuguese (Brazil), 

Mandarin (China), Cantonese (Hong 

Kong), Malaz, Polish (2013) 

30. (2007) Svet v barvah 

 

Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka 

(2019) 

Apples taste best when you don't have 

any: Mandarin (China) (2019) 

31. (2007) Tekma pod regratovim 

klancem 

Jama diamantov (2004)  

32. (2007) Zmeda v pravljični deželi Jelenja past (2002)  

33. (2008) Kako so igrače 

spametovale Matica 

Kaj slišiš? (2005)   

34. (2008) Lučko in zimske radosti 

 

Kako raste laž (2013)  How the lie grew: Turkish, 

Portuguese (Brazil), Mandarin 

(China), Cantonese (Hong Kong), 

Korean, Slovak (2013) 

35. (2008) Lučko kuha Kako se počutim? (2010)  

36. (2008) Mavrične kraljične in 

velikan Grom 

Kako so igrače spametovale Matica 

(2008) 

 

37. (2008) Stonoga Tina išče moža 

 

Karli, Fonzi in zlata ribica (2011) Chuck, Tony and the goldfish: 

Portuguese (Brazil) (2011) 

38. (2008) Zaljubljena balončka Kdo se oglaša? (2004)  

39. (2009) Dogodek v mestnem logu Kleopatra (2015) Cleopatra: Spanish, Italian (2015) 

40. (2009) Dve luni Konj Pikec dobi zobni aparat (2010)  

41. (2009) Listko in njegova 

življenja 

Koza Zoja išče prijateljico (2012)  

42. (2009) Osel gre samo enkrat na 

led 

 

Larina skrivnost (2012) Lara’s Secret: Spanish, Turkish, 

Portuguese (Brazil), Mandarin 

(China), Malay, Polish (2012) 

43. (2009) Radovedni copatek Peter Listko in njegova življenja (2009)  

44. (2009) Stari avto Lučko in poklici (2007)  

45. (2009) Zobek Mlečko pri 

zobozdravniku 

Lučko in prevozna sredstva (2007)  
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46. (2010) Božič tečnega jazbeca Lučko in zimske radosti (2008)  

47. (2010) Kako se počutim? Lučko kuha (2008)  

48. (2010) Konj Pikec dobi zobni 

aparat 

Lumen i zanimanja (2007)  

49. (2010) O deklici in izgubljenem 

zakladu 

Madàme Butterfly (2015)  

50. (2010) O soncu, ki ni moglo 

zaspati 

 

Maja in Miha: otroka s sladkorno 

boleznijo (2016) 

May and Mike: Mandarin (China), 

Polish (2016)  

51. (2010) Plastenka praznuje veliko 

noč 

Mavrične kraljične (2004)  

52. (2010) Pošast v vrtcu 

 

Mavrične kraljične in velikan Grom 

(2008) 

 

53. (2010) Strahec Vili v otroški 

domišljiji 

Me poznaš? (2005)  

54. (2010) Štorklja Špela 

 

Moja babica (2017) My grandma: Spanish, Turkish, 

Mandarin (China), Italian, Slovak, 

Bulgarian (2017)   

55. (2010) Trije dobri možje in 

ljubezen 

Moja mamica (2018) My mommy: Spanish, Turkish, 

Italian (2018) 

56. (2011) Doktor Medved 

 

Moja sestra (2017) My sister: Turkish, Mandarin 

(China), Bulgarian (2017) 

57. (2011) Igre z žogo 

 

Moj brat (2017) My brother: Turkish, Mandarin 

(China), Bulgarian (2017) 

58. (2011) Karli, Fonzi in zlata ribica 

 

Moj dedek (2017) My grandpa: Spanish, Turkish, 

Mandarin (China), Italian, Slovak, 

Bulgarian (2017)  

59. (2011) Pošastozavri in jabolko 

spora 

Moj očka (2018) My daddy: Spanish, Turkish, Italian 

(2018) 

60. (2012) Koza Zoja išče 

prijateljico 

Muca Mija in čudežna rastlina (2017) Katy Kitty and marvelous plant: 

Turkish (2017)  

61. (2012) Larina skrivnost 

 

Muca Mija in novoletno darilo (2017) Katy Kitty and holiday present: 

Turkish (2017) 

62. (2012) O petelinčku, ki se je učil 

kikirikati 

Muca Mija in rojstni dan (2017) Katy Kitty and the birthday: Turkish 

(2017) 

63. (2012) Stara ura 

 

Najboljša prijateljica (2017) Best friend: Turkish, Mandarin 

(China) (2017) 

64. (2012) Veliki strašni volk Na kmetiji (2017)  

65. (2013) Božičkovo pismo Nefertit (2015) Nefertiti: Spanish, Italian (2015) 
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66. (2013) Imam disleksijo 

 

Nekaj res posebnega (2015) Something really special: Turkish, 

Mandarin (China), Romanian, 

Russian (2015) 

67. (2013) Imam downov sindrom 

 

Nimam časa (2015) No time: Spanish, Turkish, Mandarin 

(China), Cantonese (Hong Kong), 

Italian, Romanian (2015) 

68. (2013) Kako raste laž 

 

Non ho tempo! (2017, italijanski 

jezik) 

No time: Spanish, Turkish, Mandarin 

(China), Cantonese (Hong Kong), 

Italian, Romanian (2017) 

69. (2013) Osel gre samo enkrat na 

led 

Novoletna bučka (2002)  

70. (2014) Aida, etiopska princesa 

 

O deklici in izgubljenem zakladu 

(2010) 

 

71. (2014) Bežimo, vsi! Volk z 

orjaškimi zobmi nas lovi! 

O petelinčku, ki se je učil kikirikati 

(2012) 

 

72. (2014) Čarobna piščal Osel gre samo enkrat na led (2016)  

73. (2014) Elvis in Tara morata stran Osel gre samo enkrat na led (2013)  

74. (2014) Pismo za zobno vilo Osel gre samo enkrat na led (2009)  

75. (2014) Žan je drugačen: zgodba 

o dečku z avtizmom 

 

O soncu, ki ni moglo zaspati (2010) The sun that could not sleep: Turkish, 

Portuguese (Brazil), Mandarin 

(China), Korean (2010) 

76. (2015) Beli muc in črni muc Piki išče dom (2015)  

77. (2015) Kleopatra Pingvin Pingo (2004)  

78. (2015) Madàme Butterfly Pismo za zobno vilo (2014) Tooth fairy: Turkish (2014) 

79. (2015) Nefertiti Plastenka praznuje veliko noč (2010)  

80. (2015) Nekaj res posebnega 

 

Pod srečno zvezdo (2019) Under a lucky star: Mandarin (China) 

(2019) 

81. (2015) Nimam časa Pošastozavri in jabolko spora (2011)  

82. (2015) Piki išče dom Pošast v vrtcu (2010)  

83. (2016) Danes nočem videti 

nikogar več 

Potopljeni zaklad (2005)  

84. (2016, angleški jezik) Donkey 

only goes onto the ice once 

Pravi zaklad (2019) True treasure: Mandarin (China) 

(2019) 

85. (2016) Dve želji Radovedni copatek Peter (2009)  

86. (2016, nemški jezik) Der Esel 

geht nur einmal aufs Eis 

Rakun Raško, košarkar (2017)  

87. (2016) Hačepsut Razvajena muca Liza (2007)  

88. (2016) Maja in Miha: otroka s 

sladkorno boleznijo 

Sanje morske zvezde Anje (2005)  
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89. (2016) Osel gre samo enkrat na 

led 

Skrivnostna škatlica (2016) Marvellous box: Turkish, Mandarin 

(China), Romanian, Russian (2016) 

90. (2016) Skrivnostna škatlica Sladkorni Jurij (2001)  

91. (2016) Snežinke Slavna ovca Stela (2007)  

92. (2017, italijanski jezik) 

Cleopatra 

Snežinke (2016) Snowflakes: Spanish, Italian (2016) 

93. (2017) Moj brat Soseda vseveda (2007)  

94. (2017) Moj dedek Stara ura (2012)  

95. (2017) Moja babica Stari avto (2017) The old car: Mandarin (China) (2017)  

96. (2017) Moja sestra Stari avto (2009) The old car: Mandarin (China) (2009) 

97. (2017) Muca Mija in čudežna 

rastlina 

Stekleno mesto (2003)  

98. (2017) Muca Mija in novoletno 

darilo 

Stonoga Tina išče moža (2008)  

99. (2017) Muc Mija in rojstni dan 

 

Strahec Vili v otroški domišljiji 

(2010) 

 

100. (2017) Na kmetiji Svet v barvah (2007)  

101. (2017) Najboljša prijateljica 

 

Štorklja Špela (2010) Samantha the stork: Portuguese 

(Brazil) (2010) 

102. (2017, italijanski jezik) Non ho 

tempo! 

Tekma pod regratovim klancem 

(2007) 

 

103. (2017) Rakun Raško, košarkar Trije dobri možje in ljubezen (2010)  

104. (2017) Stari avto Veliki strašni volk (2012)  

105. (2018) Dva prijatelja Vesoljske dogodivščine (2003)  

106. (2018) Dve zvezdi Zadnji dinozaver (2003)  

107. (2018) Moj očka Zaljubljena balončka (2008)  

108. (2018) Moja mamica Zaljubljeno strašilo (2004)  

109. (2019) Jabolka so najboljša, ko 

jih zmanjka 

Zmeda v pravljični deželi (2007)  

110. (2019) Pod srečno zvezdo 

 

Zobek Mlečko pri zobozdravniku 

(2009) 

 

111. (2019) Pravi zaklad Žan je drugačen: zgodba o dečku z 

avtizmom (2014) 

Spanish, Turkish, Mandarin (China), 

Cantonese (Hong Kong), Arabic, 

Malay, Thai, Polish (2014) 
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 Intervju 

 1. Kratka biografija  

Bila sem živahen, zahteven, svojeglav otrok, ki ni prenesel omejevanja. Rada sem imela družbo, malo 

manj učitelje, sploh tiste, ki mojih neumnosti niso podpirali. Nikoli nisem imela težav z ocenami. 

Rada sem imela šport in glasbo, ponoči pa sem rada brala knjige. V življenju sem počela veliko reči: 

bila sem moderator in spiker na radijih, nepremičninski agent, računovodja, revizor ... zadnjih petnajst 

let pa sem mama, založnica, urednica, pisateljica, prevajalka ...  In še vedno rada berem, športam in 

poslušam glasbo.  

 

 2. Zakaj ste se odločili, da boste postali pisateljica za otroke?  

Vedno sem imela bujno domišljijo. Sestavljala sem zgodbe, pesmi, pisala nadaljevanja knjig, ki sem 

jih prebrala ... Do razpotja sem prišla po očetovi smrti. Začela sem razmišljati o življenju in o poti, 

po kateri sem hodila, ter se odločila za novo smer, za katero sem verjela, da je prava.  Napisala sem 

svojo prvo zgodbo in se odločila, da jo bom delila z otroki. 

 

 3. Ali pišete tudi za odrasle? Menite, da bi bile vaše teme primerne tudi za odrasle? Zakaj? 

Menim, da so dobre zgodbe večplastne, namenjene različnim generacijam, ki zgodbo razumejo na        

različno poglobljene načine. 

 

 4. Zakaj ste se odločili, da boste pisali o tabu temah? 

Otroci že zgodaj vedo marsikaj o nasilju, vojnah, spolnosti ... Zato menim, da je prav, da se podučijo 

tudi o drugih temah, ki jim pomagajo odrasti in postati družbeno odgovorna oseba. 

 

 5. Ali menite, da je branje slikanic s tabu temami namenjeno le določeni starostni skupini ali je to 

branje primerno tudi za najmlajše? 

Nisem za starostno omejitev, je pa potrebno vsako temo obravnavati resno in jo otroku predstaviti 

starosti primerno. 

 

 6. Ali bi kakšne tabu teme (npr. nasilja, smrti, spolne zlorabe itn.), ki je bolj problemska, ne 

obravnavali v knjigah za otroke?  

Nisem za skrivalnice. 

 

 7. Veliko odraslih ne obravnava problemskih tem in otrokom ne ponuja slikanic na to temo. Kaj 

menite o tem? 
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Mislim, da starši, vzgojitelji in učitelji danes gledajo na te teme bolj odprto, kot so včasih. Več se o 

tem govori, piše, razglablja in menim, da je vedno več ljudi, ki o tabu temah kritično razglabljajo in 

se ne skrivajo za rožnatimi očali. 

 

 8. V empiričnem delu svoje diplomske naloge sem se posvetila analizi vašega dela Imam downov 

sindrom (2013). Kako to, da je v zgodbi  Nejčeva mama vseskozi prisotna, očeta pa skorajda ni?  

Nisem želela biti krivična do očetov, je pa res, da sem v tej zgodbi v ospredje, kot bolj emotivno 

osebo, postavila mamo. 

 

 9. Je Nejčeva zgodba resnična ali izmišljena? Ali črpate snov tudi iz osebnih izkušenj?  

Zgodba je resnična, čeprav ima tudi nekaj umetniške svobode. Nejc je deček, ki ima downov sindrom. 

Je deček, ki kljub temu ali ravno zato dela svet boljši in pestrejši. 

 

 10. O kateri tabu temi pišete najpogosteje in zakaj? 

Največ mojih »tabu« besedil se dotika otrok s posebnimi potrebami. So najbolj ranljiva skupina, ki 

jo moramo približati drugim otrokom, da jih bodo sprejemali, saj menim, da bodo na ta način tako 

eni kot drugi lažje doživeli polno življenje. 

 

 11. Nekaj vaših slikanic je prevedenih v tuje jezike. Kaj menite o tem in kako to interpretirate?  

Vesela sem, da se tuje založbe odločajo za izdajo mojih knjig, saj je to zame potrditev, da delam 

dobro. Na primer knjigo Imam downov sindrom lahko najdete na policah knjižnic, knjigarn … v 

devetih državah. 

 

 12. O katerih tabu temah želite pisati v prihodnosti?  

Gotovo bodo to teme, ki bodo spletale vezi med otroki, da se bolje spoznajo, razumejo, se povežejo 

in sprejemajo.  

(Pogovor po elektronski pošti, 23. 1. 2020. Intervju je minimalno jezikovno popravljen.) 

 

Zelo sem vesela, da sem avtorico Heleno Koncut Kraljič tudi osebno spoznala. Zelo me je navdušila 

z branjem slikanice Imam downov sindrom. Ko je avtorica prišla na Pedagoško fakulteto (2. 12. 2019) 

in začela brati slikanico, sem takoj opazila, da ji je zgodba pri srcu. Brala jo je z veseljem, njeno 

branje je bilo interpretativno. Zelo mi je bilo všeč, ker me je s svojim branjem omamila. Vživela sem 

se v zgodbo. Avtorica omenja, da »otroci že zgodaj vedo marsikaj o nasilju, vojnah, seksu ... Zato 
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meni[m], da je prav, da se podučijo tudi o drugih temah, ki jim pomagajo odrasti in postati družbeno 

odgovorna oseba.«  

Strinjam se z avtoričino izjavo in menim, da je zelo pomembno, da  se  otroke že vnaprej pripravi na 

tabujske teme. Tako bodo v mladostniških in v odraslih letih seznanjeni z njimi in nanje pripravljeni. 

Otroke in odrasle s posebnimi potrebami bodo spoštovali in sprejeli. 

Opazila sem, da je avtorica v svojem življenjepisu postavila na prvo mesto dejstvo, da je v zadnjih 

petnajstih letih mama, šele nato pa založnica, pisateljica itn. Ne vem, ali je to avtorica napisala 

nezavedno, sem pa prepričana, da je zares prisrčna mama, poleg tega pa še izvrstna pisateljica. 

 

Helena Koncut Kraljič je avtorica slikanice Imam downov sindrom (2013). Slikanico je ilustrirala 

Maja Lubi. Slikanica je dober primer, kako predstaviti otrokom preko resnične zgodbe, problemsko 

temo drugačnosti oz. downov sindrom. 

 

3.5.2 Slikanica Imam downov sindrom  

Slika 5. Imam downov sindrom (ilustrirala Lubi, 2013) 

 

Imam downov sindrom je slikanica, ki pripoveduje zgodbo o Nejcu, dečku z downovim sindromom. 

Zgodba se začne z Nejčevim rojstvom. Zdravnica pove mami, da se ji je rodil otrok z downovim 

sindromom. Čeprav je mama sprva zelo prestrašena, se kmalu zaveda, da bo vse v redu in bo družina 

zmogla. Ko Nejc zraste, se nauči risati, gledati risanke in peti.  Čeprav je drugačen od drugih otrok 

in včasih ne razume navodil, se samostojno obleče, zna zavezati vezalke in pripraviti zajtrk. Ko Nejc 

obiskuje tretji razred osnovne šole, učiteljica predlaga njegovi mami, naj ga prepiše v posebno šolo s 

prilagojenim programom. Pove ji, da bo lažje sledil in se družil s sebi enakimi. 

Zgodba ima pozitiven konec. Čeprav je Nejc najšibkejši član družine, je družina po njegovi zaslugi 

postala močnejša in bolj pokončna. Mama pravi, da je najpomembnejše prav to, da imajo Nejca – 

dečka z downovim sindromom. 
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Dr. Alenka Šelih, predsednica Izvršnega odbora Društva Sožitje Ljubljana (v nadaljevanju DS) je 

napisala spremno besedo. Slikanica je zanjo posebna, ker naj bi se pri branju tako otroci kot odrasli 

zavedali, da je Nejc najprej otrok, šele nato otrok z downovim sindromom. Danes imamo pozitiven 

odnos do otrok in odraslih z downovim sindromom, ker smo v neposrednem stiku z njimi in jih lažje 

sprejemamo. Če so odrasli  v otroštvu ali mladostništvu dobivali veliko informacij o tej bolezni, zdaj 

lažje komunicirajo z otroki z downovim sindromom. Razumeti moramo, da lahko imajo tudi ti otroci 

iste želje in potrebe kot drugi otroci. Slikanica pomeče vse predsodke in stereotipe, ki jih imajo 

nekateri ljudje do oseb z downovim sindromom.  

Predsednica spremno besedo zaključi z naslednjo mislijo: »Slikanico, ki bo odpravila pomanjkljive 

predstave in védenje o otrocih z downovim sindromom, na pot med bralce pospremljam z željo, da 

bi jih dosegla v čim večjem številu in da bi med njimi zbudila razumevanje in odprtost za drugačnost.«  

 

Sledi intervju z mladostnikom Blažem Pirmanom. Blaža sem intervjuvala zato, ker sem hotela 

konkreten stik z mladostnikom z downovim sindromom. Blaž mi je pripovedoval o predstavi (v kateri 

je tudi sam nastopal) in romanu Kit na plaži (2015).  

 

3.5.3 Intervju z Blažem 

 Biografija 

Blaž Pirman je 21-letni fant, ki je že dolgo vključen v Center Draga in deležen ustrezne in intenzivne 

strokovne obravnave. Zaključil je dvoletni program za pomočnika v biotehniki in oskrbi na 

Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. Vključen je v Varstveno-delovni center (VDC) in 

Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Draga, kjer je zaposlen v gostilni Druga violina in 

v pralnici. Poleg tega ima Blaž veliko izkušenj na odru. Že od malega je sodeloval v številnih 

predstavah dramske skupine Centra Draga, ki jih je vodila Dolores Turičnik. Preizkusil se je tudi kot 

voditelj internih prireditev. Igra na harmoniko in bobne, za sabo ima številne glasbene nastope z 

znanimi glasbenimi skupinami. Matjaž Pograjc, slovenski režiser, ga je pred leti povabil k 

sodelovanju v predstavi Slovenska popevka. Sledilo pa je povabilo k sodelovanju v predstavi Kit na 

plaži, ki jo je režiral Vinko Möderndorfer. 

 

 Intervju 

 1. Kaj ti je najbolj všeč v predstavi Kit na plaži (dogodek, oseba …)?    

Oseba Ana Hribar, ki igra mojo sestro, takoj sva se ujela. 

Najbolj mi je všeč prizor, ki ga z Ano odigrava na klopci, ko zbeživa od doma. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mara Peric, diplomsko delo 

 

40 

 2 Kakšen občutek si imel, ko si izvedel, da boš predstavljal igralca Igorja? 

Igor v predstavi ni noben igralec, Igor je fantek, ki hodi v šolo ali pa v Varstveno-delovni center 

(VDC). Drugače pa sem bil zelo vesel, ker mi je igranje všeč in bi rad bil »pravi« igralec. 

 

 3. Ali so učenci oz. gledalci predstavo dobro sprejeli? 

Zelo dobro so jo sprejeli, ker imamo na koncu zmeraj velik aplavz, po navadi se gremo priklonit 

dvakrat ali trikrat. Sem pa tja pride kdo tudi za oder in se hoče fotografirati z mano. Z mano, ne z 

Jernejem Kuntnerjem, čeprav je tudi on tam!  

 

 4. Ali si prebral Möderndorferjev roman Kit na plaži? Ali ti je bil roman všeč? Zakaj?   

Ja, prebral sem ga, ko sem izvedel, da bom to igral. Sam sem ga šel kupit v knjigarno. Knjiga mi je 

bila všeč, ker je zabavna. Ampak knjiga je zelo drugačna kot predstava, Vinko Möderndorfer je veliko 

stvari spremenil. 

(Pogovor po elektronski pošti z Dolores Turičnik, delavko Centra Draga in Blaževo voditeljico, in z 

Blažem Pirmanom, 26. 2. 2020. Intervju je minimalno jezikovno popravljen.) 

 

Zelo sem vesela, da sem Blaža osebno spoznala na Pedagoški fakulteti (2. 12. 2019). Takoj sem 

začutila, da je zelo energičen in dobrovoljen fant. Njegovo veselo pripovedovanje o nastopih me je 

prevzelo. 

 

V nadaljevanju sta predstavljena roman Kit na plaži (2015) in predstava, ki je bila izvedena v 

Lutkovnem gledališču v Ljubljani. Roman je dober primer kako približati downov sindrom starejšim 

otrokom in mladostnikom.  

 

3.5.4 Roman Kit na plaži 

Slika 6. Kit na plaži (ilustriral Stepančič, 2015) 
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Kit na plaži je roman, ki pripoveduje zgodbo o najstnici Niki in njeni družini. Nika je zelo 

inteligentno, živahno in radovedno dekle, ki se z družino preseli iz Francije v nov kraj. Tu začne 

obiskovati novo šolo in spozna nove prijatelje. Vsi jo imajo zelo radi. Nika ima skrivnost, ki je noče 

povedati nikomur. Ko mama povabi Nikine sošolce na obisk, skrivnost pride na dan. Sošolci 

odkrijejo, da ima Nika mlajšega brata z downovim sindromom. Ko sošolci odidejo, se Nika razjezi 

na starše in se odloči, da bo zbežala. Ko se pripravlja na beg, se brat Igor odloči, da bo zbežal z njo. 

Brat in sestra zbežita. Ko se ustavita, Igor zaspi na klopi ob reki, ki ji pravijo plaža. Nika je zelo 

prestrašena. Če bo brat še dolgo spal, ga ne bo mogla pripeljati domov, ker je pretežek. Kmalu pa bo 

potreboval inzulin. Zelo jo skrbi za brata. Spomni se na učitelja klavirja in ga pokliče. Učitelj ju 

končno odpelje domov. Na koncu zgodbe Nika pripelje Igorja v šolo in ga predstavi vsem sošolcem 

in učiteljici. 

Kit na plaži je pripoved o sprejemanju drugačnosti. Predstava, ki je bila izvedena v Lutkovnem 

gledališču, nam pripoveduje o soljudeh in o drugačnem pogledu na samega sebe, na svet, na življenje 

in na družinski svet, ki je večkrat pomanjkljiv. Predstava Kit na plaži nam razkrije pomembno resnico: 

resnico o drugačnosti. 

Slika 7. Predstava Kit na plaži (slikal Varmuž, 2018) 

 

Slika 8. Predstava Kit na plaži (slikal Varmuž, 2018) 

 

Sledi analiza dejavnikov recepcijske oznake, ki jih je opisal Igor Saksida. Analizirala bom razvoj 

dejavnikov v slikanici Helene Koncut Kraljič Imam downov sindrom (2013) in romanu Vinka 

Möderndorferja Kit na plaži (2015).  
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3.5.5 Dejavniki recepcijske oznake 

Igor Saksida v svojem članku Tabuji v mladinski književnosti, kritično branje in Cankarjevo 

tekmovanje pravi: 

»bistveni dejavniki problemskosti kot vsebinske in tabujskosti kot družbeno recepcijske oznake 

za to vrsto mladinske književnosti so: 

1. Tema: problemska tema ruši predpostavko o varnem otroštvu: prikazuje otrokove/ 

mladostnikove stiske, bolečino odraščanja; problemske so tudi upodobitve izrazite 

drugačnosti, npr. invalidnosti ali istospolnosti, saj delujejo kot odstop od (najpogostejših, 

tradicionalnih) prikazov odraščanja in odnosov v mladinski književnosti – tovrstne 

problemske teme so torej za bralca svojevrstna »potujitev« pričakovane vsebine na podlagi 

horizonta pričakovanj, ki sooblikujejo njegove branje;  

2. Perspektiva: problemske teme praviloma sodijo v perspektivo oporekanja, ki prevzema 

otroško uporniško držo do sveta – a čeprav je oporekanje lahko tudi humorno, so v tej skupini 

problemska predvsem dela (npr. o holokavstu, a tudi o smrti in trpljenju nasploh – A. Makuc: 

Oči) z »naivn(o) perspektiv(o), o kateri je najbolj strašljivo to, da otroci sploh ne razumejo, 

kaj se dogaja z njimi in okoli njih.« (Haramija 2010: 78); 

3. Zgodba: problemsko besedilo mora vsebovati konflikt, »poškodbo«, katere žrtev je osrednja 

oseba ali kdo drug – (samo)poškodba je lahko usodna, npr. smrt, poskus samomora;  

4. Književna oseba: je v problemski literaturi praviloma »izobčenec« ali je vsaj opazno drugačna 

od okolice, kar jo postavlja pred zgodbene preizkušnje in poškodbe; 

5. Jezik: pogosto so kletvice, vulgarizmi in druge jezikovne poteze, ki zaznamujejo književne 

osebe in zgodbo, npr. prvine tujega jezika – ker tovrstne jezikovno-slogovne prvine v 

mladinski književnosti niso pogoste, na bralca delujejo kot provokacija – in če odrasli bralec 

meni, da jih bodo mladi posnemali, jih označi za tabujske; 

6. Razpoloženje: ki ga v bralcu vzbudi književno besedilo: to je povezano s čustveni prvinami 

književnega besedila, ki izhajajo iz opisov trpljenja, umiranja, spolnosti ipd. ter 

7. Subjektivne predstave o tem, kaj je otroštvo ter kakšna je vloga branja – ideološki koncept 

otroštva in branja tudi danes niha med dvema metaforično opredeljenima modeloma 

(Lavrenčič Vrabec 2001: 40–41): prvi je »model Motovilke« (naloga odraslega je, da pred 

tabujskimi temami otroka varuje – poznavanje stisk in temnih plasti odraščanja ter pogovori 

o vsem tem so torej škodljivi), drugi je »model Grdega račka«; ta »odstira tudi temne in 

problematične strani življenja« (prav tam: 41).« (Saksida, 2014, str. 27–28) 
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V nadaljevanju bo predstavljena literarna analiza slikanice Imam downov sindrom (2013) in romana 

Kit na plaži (2015) na osnovi teorije dejavnikov recepcijske oznake Igorja Sakside in moje osebne 

interpretacije. 

 

Dejavniki recepcijske 

oznake po avtorju Igorju 

Saksidi  

Slikanica Helene Koncut 

Kraljič Imam downov 

sindrom 

Roman Vinka 

Möderndorferja Kit na 

plaži  

Osebna interpretacija  

1. Tema - Pri slikanici je tema 

razvidna že iz naslova. 

Glavna tema je motnja v 

duševnem razvoju, ki jo 

imenujejo downov 

sindrom. 

 

- »A mojo srečo je kmalu 

predramil glas zdravnice: 

„Vaš otrok ima downov 

sindrom.“ […] „To je 

genetska motnja. Motnja, 

ki jo povzroči dodaten 21. 

kromosom. Ljudje z 

downovim sindromom 

imajo značilne poteze: 

stisnjen nos, majhna ušesa 

in usta, poševne, navzgor 

oblikovane oči …“« 

 

- Tema: drugačnost 

- Kit Kit na plaži je roman, 

ki prikazuje posebne 

potrebe otroka. Tudi v tem 

primeru ima otrok motnjo v 

duševnem razvoju, in sicer 

downov sindrom. 

 

- »Moj brat je mongol. No, 

seveda ni Mongol. Tako so 

jim včasih rekli. 

Mongoloidom. Oči mi je 

rekel, da so jih tako grdo 

imenovali zaradi njihovega 

videza […] Ljudje niso kaj 

dosti vedeli o downovem 

sindromu. Bali so se 

vsakega, ki je bil drugačen. 

Danes jim nihče več ne 

pravi tako.«  

 

- Tema: drugačnost 

- Če primerjam slikanico z 

romanom, je v slikanici že 

na začetku razvidno, da gre 

za tabu temo drugačnosti 

oz. za posebne potrebe 

otroka. Zanimivo je to, da 

pisateljica otrokom razloži, 

kaj je downov sindrom z 

medicinskega stališča. 

Tako lahko že predšolski 

otrok razume, kaj je 

downov sindrom. Menim, 

da slike ne prikazujejo 

dovolj jasno, kako izgleda 

otrok z downovim 

sindromom. Ker je Igor 

Nikina skrivnost, je o 

otroku z downovim 

sindromom govora šele 

proti koncu besedila. Tudi 

v naslovu je vidna razlika. 

Naslov slikanice je Imam 

downov sindrom, medtem 

ko je naslov romana Kit na 

plaži. Iz samega naslova 

slikanice lahko ugotovimo, 

da bo govora o downovem 

sindromu. Iz naslova 

romana pa ne moremo 

izvedeti, ali gre za isto 

bolezen, ker je naslov bolj 

metaforičen.  
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2. Perspektiva - Perspektiva oporekanja: 

odsoten oče 

 

- »Njegove oči so bile 

brezizrazne. Nasmehnila 

sem se mu. Vzpodbudno, 

kolikor sem tisti trenutek 

sploh zmogla, in skozi 

možgane mi je stekla misel: 

„Prosim, imej ga rad!“ 

„Ajda?“ se mu je tresel 

glas. „Kaj bomo pa zdaj?“« 

 

- Perspektiva oporekanja: 

Nikina uporniška drža do 

sveta in staršev 

- »„Nočem biti najbolj 

normalna. Samo normalna 

bi rada bila!“  […] „Kako 

samo normalna?“ je 

začudena mama, kot da 

sem povedala nekaj 

nerazumljivega. „Samo 

normalna. Ne bolj 

normalna, kot je Igor. Če 

me razumeta.“ Ker molčita 

in me samo zabodeno 

gledata, nadaljujem: „Igor 

ni normalen, zato hočeta, 

da sem jaz normalna za 

oba!“„To ni res!“ se upre 

oči.« 

- V slikanici nisem opazila 

Nejčeve uporniške drže. 

Zdi se mi, da ima mama 

poglavitno vlogo, očeta pa 

večinoma ni. Menim, da ko 

ženska rodi otroka, mora 

biti partner tisti, ki jo tolaži 

in podpira, če se med 

porodom kaj zaplete, ne pa 

tisti, ki je zaskrbljen in 

prestrašen. 

 

- V romanu se Nika 

neprestano upira staršem in 

včasih tudi prijateljem in 

učiteljem v šoli. 

3. Zgodba - V slikanici Imam downov 

sindrom ni močnejših 

konfliktov. Učiteljica reče 

Nejcu,  naj riše, medtem ko 

se bodo ostali otroci učili 

male tiskane črke. Reče 

mu, da je prepočasen in da 

mu ne more prilagajati 

programa. Nejc je žrtev 

učiteljičine pripombe.  

 

- »„Programa ne morem 

prilagajati tebi,“ mu je z 

glasom, ki ni trpel ugovora, 

odgovorila učiteljica.«  

 

- V romanu Kit na plaži je 

viden konflikt med 

Igorjevo sestro Niko in 

starši. Ko mama povabi 

Nikine sošolce na obisk, 

Nikina skrivnost pride na 

dan. Sošolci odkrijejo, da 

ima Nika brata z downovim 

sindromom. Ko zmedeni 

sošolci odidejo domov, se 

začne družinski prepir. 

Nika je zelo jezna. Oče ji 

prismoli klofuto. V tem 

primeru je žrtev Nikin brat, 

ker zaradi prepira globoko 

trpi. 

 

- »„Kako pa govoriš, 

Nika!“ oče povzdigne glas. 

„Tvoj brat je, ni samo moj 

sin.“ „Nisem si ga jaz 

izbrala! Nisem si izbrala 

- Menim, da je učiteljica  

Nejca izpostavila pred 

celim razredom. Posledice 

bi lahko bile zelo hude. 

Otroci bi lahko Nejca 

izključili ali se ga začeli 

izogibati, ker je drugačen.  

 

- To je tipičen primer, ko se 

starša kregata pred 

otrokom. Otrok bi lahko 

imel hude psihične 

posledice zaradi nenehnega 

prepiranja v družini.   
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takšnega brata!“ […] Jaz 

pa nadaljujem z 

nezmanjšano silo. Vseeno 

mi je, kaj se bo zgodilo, 

vseeno … Samo delata se, 

da sta sprijaznjena, da smo 

malo bolj neobičajna 

družina, da se imamo kljub 

vsemu radi … pa se 

nimamo.“ […] „Nista se 

sprijaznila, da je vajin sin 

bebec …“ […] Oči me je 

udaril. Dobila sem 

klofuto.« 

4. Književna oseba - V slikanici Imam downov 

sindrom je književna oseba 

Nejc. Nejca »izobči« 

učiteljica, ko mu reče, naj 

raje riše, ker je prepočasen. 

Izključi ga iz razredne 

skupnosti. 

 

- »Nejc, danes se bomo 

učili male tiskane črke. Ti 

lahko med tem časom rišeš 

… Prepočasen si.« 

- V romanu Kit na plaži je 

književna oseba Igor. 

Književna oseba bi lahko 

bila tudi Nika, saj se 

zgodba vrti večinoma okoli 

nje. Igorja nezavedno 

»izobčijo« tako sestra kot 

starši. Sestra ga noče 

predstaviti svojim 

prijateljem, saj misli, da je 

ne bodo imeli več radi, ker 

ima brata s downovim 

sindromom. Tako izobči 

svojega brata. Nika trdi, da 

starši brata nimajo radi, ker 

nikogar ne povabijo obisk, 

ker gredo v živalski vrt 

samo takrat, ko je grdo 

vreme, da bi Nejca videlo 

čim manj ljudi. Pravi, da se 

sramujeta imeti otroka, kot 

je Igor.  

  

- »„Zakaj pa potem gremo 

v živalski vrt samo takrat, 

kadar je slabo vreme, kadar 

dežuje?!“ zavpijem. […] 

- Tu bi se navezala na 

prejšnjo točko. Učiteljica 

izobči Nejca. Povzroči mu 

škodo, ker ne verjame vanj.   

 

- V romanu sta prisotna dva 

glavna junaka: Igor in 

sestra Nika. Izobčenec je 

sicer samo Igor, saj se ga 

Nika sramuje in pravi, da je 

nenormalen.  
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„Ker je v slabem vremenu 

manj obiskovalcev. […] 

Zato, da Igorja vidi čim 

manj ljudi!!!“ kričim. 

„Skrivata ga!“« 

5. Jezik - V slikanici Imam downov 

sindrom ni kletvic in 

vulgarizma. Uporabljen je 

bolj nežen in ljubezniv 

jezik. Avtorica uporablja 

knjižni jezik. 

 

- »„Kaj me briga,“ sem 

pomislila. „Mar ne vidite, 

kako je čudovit?“« 

 

- »Ooo, kako je ljubek.«  

- V romanu Kit na plaži ni 

kletvic in vulgarizma. V 

roman je avtor vključil 

mladostniški jezik, kar 

pomeni, da osebe v zgodbi 

uporabljajo sleng. Avtor 

uporablja tako knjižni kot 

neknjižni jezik. 

 

- »Ker je butast, hočeta, da 

sem jaz genialka…« 

 

- »Moj brat je mongol.«  

 

- »Saj se ne kregam! Ne 

kregam se, razumeš, 

bebec!« 

- Ni velikih razlik med 

slikanico in romanom. 

Dobro se mi zdi, da se v 

obeh v obeh delih uporablja 

knjižni jezik. Tako se lahko 

že predšolski otroci naučijo 

pravega govorjenja.  

Pripravljamo jih na 

bodočnost, ko bodo morali 

v javnih prostorih govoriti 

v knjižnem jeziku.  

 

- Ne strinjam se z 

vključitvijo slenga v 

roman. Mladostniki 

posnemajo tak način 

govorjena. Zelo me veseli, 

da v obeh delih ni kletvic in 

vulgarizma.   

6. Razpoloženje - Čeprav ima Nejc downov 

sindrom, je vesel deček, ki 

se rad smeje, riše, poje in 

gleda risanke. Čeprav je 

drugačen od vrstnikov, ne 

razume navodil v šoli in ne 

zna razločno govoriti, zna 

veliko drugih stvari 

(pripravlja zajtrk, zna 

zavezati vezalke itn.). 

 

- »Nejc je postal prisrčen in 

iskren otrok, ki se je rad 

smejal, rad je risal, rad je 

pel, rad je gledal risanke 

tako kot njegovi vrstniki«. 

 

- Igor se ne sramuje biti 

takšen, kakršen je. Ko ga 

obiščejo Nikini prijatelji, se 

jim pogumno predstavi in 

dokaže, da ima smisel za 

humor. Počuti pa se 

osamljenega, ker misli, da 

ga družina ne ljubi. 

 

- »„Ti, punčka,“ in pokaže 

na Petro, ki trzne, kot da bi 

jo pičila kača, „ti moja 

ljubica boš!“ In se zareži. 

Tudi mama in oči se 

zasmejita.« 

 

- Ko sem brala slikanico 

Imam downov sindrom, 

sem se počutila dobro. 

Imela sem občutek, da je 

Nejčeva zgodba resnična, 

ker so se pojavili nekateri 

dogodki, ki jih  srečujemo 

tudi v realnosti (učiteljičin 

odnos do Nejca). Zelo sem 

se vživela v zgodbo in 

imela pozitivne občutke. 

Najbolj mi je bila pri srcu 

mama, ker je sinu stala 

vedno ob strani in zanj 

naredila veliko dobrega. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mara Peric, diplomsko delo 

 

47 

- Mama je zelo pozitivna in 

močna ženska. Skozi celo 

zgodbo se bori, da bi bil 

njen sin čim bolj vesel in 

ljubljen. Čeprav ji Nejčeva 

učiteljica  reče, da mora 

Nejca prepisati v šolo s 

prilagojenim programom, 

se mama počuti dobro, saj 

ve, da bo navsezadnje vse v 

redu.  

 

- »„Zmogli bomo,“ sem si 

rekla.« 

- »„Mene mama nima 

rada,“ reče nenadoma. […] 

„Nima,“ odkima in potem 

še nekajkrat ponovi, „nima, 

nima, nima.“« 

 

- Nika živi v stalni stiski. 

Ves čas jo nekaj skrbi. 

Najbolj jo skrbi, da bi 

prijatelji izvedeli, da ima 

brata z downovim 

sindromom. 

 

- Ko sem brala roman Kit 

na plaži, sem se včasih 

počutila dobro, včasih pa 

sem bila bolj zaskrbljena. 

Zaskrbljena sem bila za 

Niko, ker je hotela biti 

vedno uspešna v 

izvenšolskih dejavnostih in 

biti čim bolj »normalna«. 

Dobro pa sem se počutila, 

ker se je zgodba pozitivno 

zaključila. Nika je končno 

sprejela brata z downovim 

sindromom. 

7. Subjektivna predstava - Nejc samega sebe vidi kot 

otroka, ki je kljub vsemu  

vesel. Vesel je, ker ve, da 

ima družino, ki ga ljubi in  

ga bo vedno ljubila. Vesel 

je, ker riše, poje, se igra itn.  

 

- »Bodri nas, kadar smo 

žalostni. Nas opogumlja, 

kadar smo zaskrbljeni, nas 

objame, kadar smo obupani 

in nam vsak dan pokaže, 

kako zelo nas ima rad.« 

 

- Mama ne bo nikoli 

obupala, saj ima otroka, ki 

ga ima zelo rada. 

 

- »Nejc, hvala tebi, da si 

moj sin.« 

- Igor samega sebe vidi kot 

dečka, ki kljub bolezni rad 

spoznava nove ljudi, ki je 

prijazen in včasih tudi 

humoren. Meni, da ga 

družina nima rada, ker 

opazi prepir med Niko in 

starši. 

 

- Nika samo sebe vidi kot 

punco, ki mora biti čim bolj 

uspešna v šoli, skratka, 

»normalna«, ker ima brata 

z downovim sindrom.  

 

- »„Saj si normalna,“ pravi 

oči. „Najbolj normala 

punca si.“ „Nočem biti 

najbolj normalna. Samo 

normalna bi rada bila!“«  

- Književni osebi sta si zelo 

podobni. Oba dečka sta 

kljub vsemu vesela otroka, 

ki rada socializirata.  

 

Iz tabele je razvidno, da je opaziti tako razlike kot podobnosti med slikanico in romanom. Zdi se mi, 

da slikanica Imam downov sindrom in roman Kit na plaži zelo dobro prikazujeta to, o čemer je pisal 

Igor Saksida. K opisu vsakega dejavnika sem dodala tudi citat iz romana in slikanice. Tako je bilo 

bolj jasno, za kaj gre. 
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Izpostavila bi predzadnji dejavnik, in sicer razpoloženje. Zdi se mi, da je razpoloženje bralca zelo 

pomembno. Oseba, ki bere izbrano delo, se mora počutiti dobro in uživati ob branju. Menim, da je 

razpoloženje vsakega bralca odvisno tudi od samega dela. Delo mora biti zanimivo, primerno starosti 

bralca in seveda kvalitetno. Le tako bo bralec vzel v roke slikanico ali knjigo in se veselil branja.   

Iz vsega navedenega v empiričnem delu lahko svoja raziskovalna vprašanja potrdim. Oba avtorja sta 

zagovornika problemskih tem v mladinski književnosti.  
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4. ZAKLJUČEK 

Med pisanjem svoje diplomske naloge, ki je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela, sem 

pridobila veliko novega znanja in informacij, ki mi bodo zagotovo v veliko pomoč, ko bom postala 

vzgojiteljica. Pisanje diplomskega dela je trajalo nekaj časa, ker sem hotela vsako poglavje natančno 

raziskati in dobro razložiti. Vesela sem, da sem izbrala to temo, saj menim, da je izrednega pomena, 

da se z njo seznanijo vsi vzgojitelji in starši. V drugem letniku nam je profesor biologije pravil, da so 

otroci »zakajčki«. Postavljajo nam vprašanja in po vsakem odgovoru se pojavi beseda zakaj. Ko 

otroci nekaj vprašajo, je to zato, ker jih odgovor zanima in hočejo, da je ta odgovor resničen. Menim, 

da morajo tudi najhujše tematike (smrt, nasilje…) priti do otrok. Res je, da morajo starši ščititi otroka, 

vendar otroci ne smejo živeti v lažeh. Otroci imajo pravico spoznati realni svet, v katerem živimo, in 

najboljše, kar lahko storimo, je to, da jim svet  prikažemo preko knjige. Staršem je na voljo veliko 

literature, s katero si lahko pomagajo pri razlagi otrokovih vprašanj in problemov.  

Obravnavani avtorji so potrdili vse moje teze. Helena Koncut Kraljič in Igor Saksida sta zagovornika 

problemskih tem v mladinski književnosti.  

Na prvo raziskovalno vprašanje, in sicer »Kakšen pogled ima avtorica Helena Koncut Kraljič na 

problemsko temo drugačnosti?«, je Helena Koncut Kraljič odgovorila:  

»Otroci že zgodaj vedo marsikaj o nasilju, vojnah, spolnosti.., zato menim, da je prav, da se 

podučijo tudi o drugih temah, ki jim pomagajo odrasti in postati družbeno odgovorna oseba. 

Največ mojih »tabu« besedil se dotika otrok s posebnimi potrebami. So najbolj ranljiva 

skupina, ki jo moramo približati drugim otrokom, da jih bodo sprejemali, saj menim, da bodo 

na ta način tako eni kot drugi lažje doživeli polno življenje.«  

Na drugo raziskovalno vprašanje, in sicer »Kakšen pogled ima avtor Igor Saksida na problemske 

teme?«, je Igor Saksida odgovoril v svojem članku: 

»morebitne kritike, ki bi izvirale iz predpostavke, da so tabuji tuji, škodljivi ali sovražni 

čudovitemu svetu otroštva, so seveda brez osnove. Tabu v otroški ljudski poeziji ima namreč 

isto funkcijo kot v sodobni: besedila so »klofuta« okusu odraslih in odraz otroškega upora 

zoper pravila ter samoumevne in omejujoče vloge, ki jih mlademu človeku vsakodnevno 

dodelujejo.« (Saksida, 2001b)  

Imela sem tudi čast spoznati osebno Blaža, ki mi je dokazal, da tudi če si »drugačen« si lahko 

inteligenten, umetnik in kar je najpomembnejše dobra ter ljubezniva oseba.  

Dosegla sem cilje svoje raziskave in lahko potrdim svoja raziskovalna vprašanja. 

V svoji diplomski nalogi sem se osredotočila na temo drugačnosti oz.  na otroke s posebnimi 

potrebami (predvsem z downovim sindromom). Menim, da je ta skupina otrok najbolj ranljiva. Zdravi 

otroci diskriminirajo in izključujejo otroke s posebnimi potrebami zaradi nevednosti in predsodkov 
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odraslih.  Zelo je pomembno, da že majhne otroke seznanimo s tem, da so na svetu tudi ljudje, ki so 

»drugačni«. »Drugačni« so, ker imajo drugačno barvo kože, govorijo drugačen jezik ali so le 

navidezno drugačni.  To pa še ne pomeni, da jih ne smemo imeti radi, se z njimi družiti in jih ljubiti. 

Treba je vzeti v roke kvalitetno slikanico ali knjigo s problemsko tematiko in jo predstaviti otrokom. 

Otroci ne smejo imeti predsodkov, ki jih imajo odrasli. 

Zanimiva je misel vzgojiteljice Milojke Utroše, ki je napisala članek z naslovom Integracija otroka 

z Downovim sindromom v vrtec. 

»Ugotavljam, da žal samo ljubezen za uspešno vzgojo in razvoj otrok s posebnimi potrebami 

ni dovolj. Je pa prvi korak za plodno in učinkovito delo. Delo z otrokom z Downovim 

sindromom je čudovita izkušnja, ki te iz dneva v dan bogati, prinaša toplino v naša srca in 

nam širi obzorja.« (Utroša, 2006) 

Glede na to, da je moja smer (predšolska vzgoja) usmerjena k predšolskim otrokom, ponovno 

poudarjam, da je pomembno in nujno, da se že najmlajše otroke seznani s problemski temami in temo 

drugačnosti. Kot bodoča vzgojiteljica predšolskih otrok bom to misel zagotovo obdržala skozi celo 

pedagoško obdobje.   
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6. PRILOGE 

Priloga 1: intervju s pisateljico Heleno Koncut Kraljič  

 

1. Kratka biografija  

Bila sem živahen, zahteven, svojeglav otrok, ki ni prenesel omejevanja. Rada sem imela družbo, malo 

manj učitelje, sploh tiste, ki mojih neumnosti niso podpirali. Nikoli nisem imela težav z ocenami. 

Rada sem imela šport in glasbo, ponoči pa sem rada brala knjige. V življenju sem počela veliko reči: 

bila sem moderator in spiker na radijih, nepremičninski agent, računovodja, revizor ... zadnjih petnajst 

let pa sem mama, založnica, urednica, pisateljica, prevajalka ...  In še vedno rada berem, športam in 

poslušam glasbo.  

 

 2. Zakaj ste se odločili, da boste postali pisateljica za otroke?  

Vedno sem imela bujno domišljijo. Sestavljala sem zgodbe, pesmi, pisala nadaljevanja knjig, ki sem 

jih prebrala ... Do razpotja sem prišla po očetovi smrti. Začela sem razmišljati o življenju in o poti, 

po kateri sem hodila, ter se odločila za novo smer, za katero sem verjela, da je prava.  Napisala sem 

svojo prvo zgodbo in se odločila, da jo bom delila z otroki. 

 

 3. Ali pišete tudi za odrasle? Menite, da bi bile vaše teme primerne tudi za odrasle? Zakaj? 

Menim, da so dobre zgodbe večplastne, namenjene različnim generacijam, ki zgodbo razumejo na        

različno poglobljene načine. 

 

 4. Zakaj ste se odločili, da boste pisali o tabu temah? 

Otroci že zgodaj vedo marsikaj o nasilju, vojnah, spolnosti ... Zato menim, da je prav, da se podučijo 

tudi o drugih temah, ki jim pomagajo odrasti in postati družbeno odgovorna oseba. 

 

 5. Ali menite, da je branje slikanic s tabu temami namenjeno le določeni starostni skupini ali je to 

branje primerno tudi za najmlajše? 

Nisem za starostno omejitev, je pa potrebno vsako temo obravnavati resno in jo otroku predstaviti 

starosti primerno. 

 

 6. Ali bi kakšne tabu teme (npr. nasilja, smrti, spolne zlorabe itn.), ki je bolj problemska, ne 

obravnavali v knjigah za otroke?  

Nisem za skrivalnice. 
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 7. Veliko odraslih ne obravnava problemskih tem in otrokom ne ponuja slikanic na to temo. Kaj 

menite o tem? 

Mislim, da starši, vzgojitelji in učitelji danes gledajo na te teme bolj odprto, kot so včasih. Več se o 

tem govori, piše, razglablja in menim, da je vedno več ljudi, ki o tabu temah kritično razglabljajo in 

se ne skrivajo za rožnatimi očali. 

 

 8. V empiričnem delu svoje diplomske naloge sem se posvetila analizi vašega dela Imam downov 

sindrom (2013). Kako to, da je v zgodbi  Nejčeva mama vseskozi prisotna, očeta pa skorajda ni?  

Nisem želela biti krivična do očetov, je pa res, da sem v tej zgodbi v ospredje, kot bolj emotivno 

osebo, postavila mamo. 

 

 9. Je Nejčeva zgodba resnična ali izmišljena? Ali črpate snov tudi iz osebnih izkušenj?  

Zgodba je resnična, čeprav ima tudi nekaj umetniške svobode. Nejc je deček, ki ima downov sindrom. 

Je deček, ki kljub temu ali ravno zato dela svet boljši in pestrejši. 

 

 10. O kateri tabu temi pišete najpogosteje in zakaj? 

Največ mojih »tabu« besedil se dotika otrok s posebnimi potrebami. So najbolj ranljiva skupina, ki 

jo moramo približati drugim otrokom, da jih bodo sprejemali, saj menim, da bodo na ta način tako 

eni kot drugi lažje doživeli polno življenje. 

 

 11. Nekaj vaših slikanic je prevedenih v tuje jezike. Kaj menite o tem in kako to interpretirate?  

Vesela sem, da se tuje založbe odločajo za izdajo mojih knjig, saj je to zame potrditev, da delam 

dobro. Na primer knjigo Imam downov sindrom lahko najdete na policah knjižnic, knjigarn … v 

devetih državah. 

 

 12. O katerih tabu temah želite pisati v prihodnosti?  

Gotovo bodo to teme, ki bodo spletale vezi med otroki, da se bolje spoznajo, razumejo, se povežejo 

in sprejemajo.  

(Pogovor po elektronski pošti, 23. 1. 2020. Intervju je minimalno jezikovno popravljen.) 
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Priloga 2: Intervju z Blažem 

 

1. Kaj ti je najbolj všeč v predstavi Kit na plaži (dogodek, oseba …)?    

Oseba Ana Hribar, ki igra mojo sestro, takoj sva se ujela. 

Najbolj mi je všeč prizor, ki ga z Ano odigrava na klopci, ko zbeživa od doma. 

 

 2 Kakšen občutek si imel, ko si izvedel, da boš predstavljal igralca Igorja? 

Igor v predstavi ni noben igralec, Igor je fantek, ki hodi v šolo ali pa v Varstveno-delovni center 

(VDC). Drugače pa sem bil zelo vesel, ker mi je igranje všeč in bi rad bil »pravi« igralec. 

 

 3. Ali so učenci oz. gledalci predstavo dobro sprejeli? 

Zelo dobro so jo sprejeli, ker imamo na koncu zmeraj velik aplavz, po navadi se gremo priklonit 

dvakrat ali trikrat. Sem pa tja pride kdo tudi za oder in se hoče fotografirati z mano. Z mano, ne z 

Jernejem Kuntnerjem, čeprav je tudi on tam!  

 

 4. Ali si prebral Möderndorferjev roman Kit na plaži? Ali ti je bil roman všeč? Zakaj?   

Ja, prebral sem ga, ko sem izvedel, da bom to igral. Sam sem ga šel kupit v knjigarno. Knjiga mi je 

bila všeč, ker je zabavna. Ampak knjiga je zelo drugačna kot predstava, Vinko Möderndorfer je veliko 

stvari spremenil. 

(Pogovor po elektronski pošti z Dolores Turičnik, delavko Centra Draga in Blaževo voditeljico, in z 

Blažem Pirmanom, 26. 2. 2020. Intervju je minimalno jezikovno popravljen.) 


