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POVZETEK 

 

Družinsko branje je zelo pomembno za otrokov razvoj, njegovi pozitivni učinki pa bodo 

otroka spremljali skozi vse življenje. Ne bodo se kazali le v tem, da bo imel rad knjige in bo 

rad bral, pač pa bo bolj razgledan in iznajdljivejši na vseh področjih. Ker imajo pri 

družinskem branju glavno vlogo starši, saj brez njih pač le-to težko poteka, sem z diplomsko 

nalogo želela preveriti, kako so oni motivirani za branje z otroki. Brez njihove spodbude, 

dobrega zgleda in lastnega interesa za družinsko branje se bo v otroku namreč težko razvilo 

spoznanje, da so knjige pomembne, koristne in zanimive. 

 

V teoretičnem delu sem opredelila, kaj je pismenost, kakšna je družinska pismenost in prek 

katerih dejavnosti jo lahko razvijamo. Opisala sem različne vidike bralne motivacije in 

predstavila družinsko branje ter bralni razvoj. Družinsko branje in družinsko pismenost sem 

povezala tudi z obstoječim učnim načrtom. 

 

V empiričnemu delu svoje diplomske naloge sem predstavila raziskavo, s katero sem želela 

ugotoviti, če so starši prvošolcev in drugošolcev seznanjeni s pomenom družinskega branja, 

če družinsko branje izvajajo in kako ga dojemajo sami. Osredotočila sem se tudi na dodatne 

dejavnosti, ki potekajo ob branju. Odgovori so pokazali precej spodbudne rezultate. 
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ABSTRACT 

 

Family reading is very important for child's development and its positive effects will show 

throughout his life. These effects will not only contribute to his liking and wanting to read 

books but he will also be proficient and inventive. Since parents are the main actors in family 

reading, I wanted to analyse how motivated they are for family reading and describe my 

findings in the following thesis. A child might not come to conclusion that books are 

important, useful and intriguing if parents are not interested in family reading and are 

therefore not willing to promote reading, which can make them a bad role model.  

 

In my theoretical part I defined literacy, what family literacy is and which activities can help 

to develop it. I described different aspects of reading motivation and presented family reading 

and reading development. I also connected family reading and family literacy with the 

existing lesson plan.  

 

In the empirical part of my thesis I carried out a research which tried to answer the following 

questions: Are the parents of first and second grade pupils familiar with the meaning of family 

reading? Do they carry it out? How do they perceive it? I also focused on the additional 

activities which take place during reading. The answers showed quite encouraging results. 
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1 UVOD 
 

Že od nekdaj so tisti, ki so znali brati, veljali za izobražence in so spadali v višje sloje družbe. 

Ljudje so jih spoštovali in se obračali nanje, kadar so potrebovali nasvete ali pomoč. To priča 

o tem, da je imelo branje že v preteklosti pomembno vlogo v družbi. Čeprav se je skozi 

stoletja tehnologija zelo razvila in napredovala, si niti v modernem času ne moremo 

predstavljati življenja brez branja in knjig. Napisi nas namreč spremljajo na vsakem koraku, 

povsod, kamor gremo.  

 

Da pa bi ljudje dobro brali in gojili ljubezen do knjig ter tako lažje shajali skozi življenje, je v 

tako smer naravnana vzgoja potrebna že vse od zgodnjih let. Knjiga mora otroke spremljati 

skozi vse otroštvo, in to na različne načine. Pomembno je, da jim starši omogočijo stik s 

knjigo, jim dajejo dober zgled in jih vključujejo v vsakdanje dejavnosti, ki so povezane z 

branjem in pismenostjo. Zelo veliko pa lahko dosežejo tudi z rednim družinskim branjem. To 

je zagotovo dejavnost, ki jo imajo otroci radi, saj jim omogoča bližino staršev in določeno 

rutino, ki jo v svojem življenju potrebujejo. Ne prinaša pa pozitivnih učinkov le za otroka, pač 

pa tudi za starše, saj se lahko v času, ko otrokom prebirajo različno literaturo, pomirijo, 

odkrivajo nove domišljijske svetove in uživajo v otrokovi bližini. Na splošno lahko rečemo, 

da družinsko branje zbližuje družinske člane in krepi njihove medsebojne vezi. 

 

Sodelovanje staršev in njihov odnos do branja pomembno vplivata na otrokov uspeh v 

šolskem obdobju. Ni namreč mogoče v celoti doseči ciljev, ki jih glede branja in 

opismenjevanja določa učni načrt, če pri tem starši ne sodelujejo. Tudi oni, včasih posredno, 

drugič neposredno, sodelujejo pri šolanju svojega otroka. Otroci potrebujejo vzornika, po 

katerem se zgledujejo, in to so največkrat ravno starši. Otrokova motivacija za branje v šoli in 

doma je zelo povezana z vlogo in pomenom branja v družini. Če starši radi berejo, to 

počnejo pogosto in se zavedajo, da je branje pomembno za otrokov razvoj in uspešnost v 

življenju, se bodo trudili biti dober zgled za otroka, hkrati pa ga spodbujali in vodili ob 

različnih dejavnostih branja. V družinah, kjer branje nima pomembne vloge, pa lahko starši 

otroka od branja celo odvračajo, s tem pa mu privzgajajo negativen odnos do branja in 

literature. Eden od načinov, kako lahko starši branje otrokom priljubijo, je zagotovo 
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družinsko branje. Čeprav šolajoči otroci postopno spoznavajo črke in lahko berejo že sami, je 

pomembno, da starši ohranjajo navado družinskega branja, in sicer tako dolgo, dokler si tega 

želijo otroci. Znano je, da z vstopom otrok v šolo starši družinsko branje pogosto opustijo ali 

pa ga močno omejijo. Prav zato sem s svojo diplomsko nalogo želela preveriti, kakšne so 

navade staršev otrok v prvem in drugem razredu devetletke glede družinskega branja ter 

predvsem kako so zanj sami motivirani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sončni vzhod prebuja naravo, 

branje knjig razsvetljuje glavo." 

(mongolski pregovor) 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 DEFINICIJA PISMENOSTI 

 

Pojem pismenost si vsak razlaga po svoje. Nekateri menijo, da smo pismeni že, če znamo 

pisati in brati, drugi pa se zavedajo, da je za to potrebno precej več. Človek lahko tekoče bere 

in lepo piše, vendar mu vse to ne pomaga, če v vsakdanjem življenju tega ne zna koristno 

uporabiti. Pismenost nas namreč spremlja prav vsak dan tudi pri povsem običajnih opravilih. 

Poleg znanja branja in pisanja pismenost pomeni, da pravilno preberemo kazalo v knjigi in 

najdemo želeno stran, na voznem redu znamo pogledati, kdaj odpelje vlak, napišemo kratek in 

jedrnat nakupovalni seznam, iz prebranega besedila oblikujemo pregleden miselni vzorec, s 

potovanja pošljemo razglednico, po navodilih sestavimo pohištvo in pravilno »beremo« 

prometne znake, ko smo na cesti.  

 

Po definiciji Nacionalne strategije razvoja pismenosti je pismenost »trajno razvijajoča se 

zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za 

tvorjenje, razumevanje in uporabo besedil za potrebe življenja v družini, šoli, na delovnem 

mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku 

omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno in kritično sodelovanje v 

poklicnem in družbenem življenju.« (Pečjak, 2007: 12−13;  po Nacionalna strategija za razvoj 

pismenosti, predlog, 2006: 6).  

 

Poenostavljeno lahko rečemo, da je pismenost orodje, ki nam pomaga, da osebnostno rastemo 

in lahko kritično sodelujemo v poklicnem in družbenem življenju. Nenehne spremembe na 

obeh področjih od nas zahtevajo, da smo fleksibilni in se nanje odzivamo ter tako 

uporabljamo vedno nove oblike komuniciranja z okoljem. Vse to pa nam omogoča razvita 

zmožnost pismenosti (prim. Pečjak, 2007). 

 

Ne smemo pa pozabiti, da so za popolno komunikacijo potrebne kar štiri sporazumevalne 

dejavnosti: branje, pisanje, govorjenje in poslušanje. Omogočajo nam normalno delovanje 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Silva Ajdovec, diplomsko delo 

4 
 

v družbi, socialne stike in tudi osebnostno rast. Njihove uporabe se učimo tako načrtno, v 

šolah, kot povsem spontano v domačem okolju, saj se jim je nemogoče izogniti. Poudariti je  

potrebno, da se je tudi poslušanja in izražanja (ki ju tudi sicer v življenju bolj pogosto 

uporabljamo) potrebno naučiti, prav tako kot branja in pisanja. Izraziti se moramo znati 

primerno situaciji, v kateri se znajdemo, in položaju, v katerem smo v danem trenutku. 

Poslušanje je ustrezno, kadar sogovorcu pustimo do besede, si o povedanem ustvarimo svoje 

mnenje, pritrdilno ali nasprotovalno, in ga po potrebi tudi povemo. In prav pravilna uporaba 

vseh štirih sporazumevalnih zmožnosti skupaj in vsake posebej nas pripelje do posameznika, 

za katerega lahko rečemo, da je pismen.  

 

Ker pa se družba vse bolj razvija, so tudi njene zahteve vedno večje. V sodobni družbi ne 

zadostuje le, da obvladamo te osnovne komunikacijske spretnosti, pač pa se od nas pričakuje, 

da smo sposobni lastnega, in predvsem kritičnega razmišljanja in mišljenja, ustvarjanja 

novega znanja, sodelovanja v skupini in skupnega reševanja problemov. Bistvo je,  da 

dosežemo višjo raven pismenosti – kritično ali razmišljujočo pismenost (prim. Magajna, 

1995; Pečjak, 2000). 

 

Poleg te pa obstaja še več vrst pismenosti. Standardi, katera raven sposobnosti že določa 

pismenost, so različni od družbe do družbe. Vse pogosteje se poleg znanja branja in pisanja 

upoštevajo še druge spretnosti, kot npr. računalniška pismenost ali osnovna matematična 

pismenost. Veliko ljudi sicer ne zna brati črk, zna pa brati številke in se, kljub temu da ne zna 

brati besedila, lahko nauči uporabljati računalnik. Seveda v omejenem obsegu. Vedno več 

informacij je slikovne, zvočne in filmske narave. Napredek tehnologije omogoča nove oblike 

pismenosti, kot so medijska pismenost (sposobnosti, ki omogočajo ljudem ustvarjanje, 

ocenjevanje in analiziranje medijskih sporočil), računalniška pismenost (znanje in sposobnost 

uporabljati računalnik in računalniško tehnologijo), informacijska pismenost, elektronska 

pismenost (spretnost izkoriščanja celotnega potenciala elektronskih medijev), glasbena 

pismenost (sposobnost branja not ali celo komponiranja), kartografska pismenost (sposobnost 

orientacije na zemljevidu) in druge (prim. http://sl.wikipedia.org/wiki/Pismenost). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Silva Ajdovec, diplomsko delo 

5 
 

2.1.1 Razvoj pismenosti v preteklosti 
 

Z uvedbo obveznega šolstva v 18. stoletju je pismenost začela izgubljati status spretnosti 

privilegirane manjšine in je tako postala nuja za vsakega posameznika. Danes družba, ki je 

nepismena ali polpismena, velja za nerazvito. Pismenost določa prag civiliziranosti in že 

skorajda samoumevno je, da razviti svet pri vprašanju o odstotku pismenosti zapisuje številke, 

ki so blizu 100. Razumevanje pismenosti se spreminja. Nekaj desetletij nazaj je pisati 

pomenilo pisati z roko s svinčnikom, nalivnikom in nato s kemičnim svinčnikom; strojepisci, 

publicisti in znanstveni pisci pa so uporabljali tipkovnice na pisalnih strojih. Dandanes je 

uporaba svinčnika za pisanje zelo redka; danes na roke pišejo pravzaprav le še šolajoča se 

mladina, pisci grafitov, kaligrafski pisci in posamezniki v pismih za posebne priložnosti 

(smrt, poroka, rojstvo otroka). Za tak način pisanja se odločimo seveda tudi takrat, ko nas 

tehnologija pusti na cedilu. Vsakdanja pisna sporočila danes tipkamo, največkrat v mobilne 

telefone, in sicer pri pisanju kratkih sporočil, in pa v računalnik. Zagotovo se bo pojem 

pismenosti v prihodnje še zelo spreminjal in prav mogoče je, da nekega dne pismenosti ne 

bomo več povezovali z ročnimi spretnostmi (prim. Prav tam). 

 

2.1.2 Funkcionalna in bralna nepismenost 
 

Kljub vsem podatkom o visokem odstotku pismenih situacija ni tako rožnata. V Sloveniji 

velika večina ljudi pozna črke ter zna brati in pisati. Lahko rečemo, da so pismeni. Med 

prebiranjem literature pa sem zasledila tudi podatke, da je v Sloveniji veliko ljudi 

funkcionalno nepismenih. Kaj to pravzaprav pomeni? Ljudje, ki so naučeni veščin branja in 

pisanja, le-teh ne znajo uporabljati. To pomeni, da jim težave povzroča izpolnjevanje različnih 

obrazcev, pisanje daljših besedil, ne razumejo navodil za uporabo, ne znajo uporabljati 

zemljevida ali voznega reda. Ta podatek je skrb vzbujajoč, saj naj bi bili otroci ob izstopu iz 

osnovne šole že vsaj delno pripravljeni na življenje, torej naj bi bili pismeni, tj. znali znanje 

branja in pisanja konkretno uporabiti v vsakdanu. Ljudje, ki tega ne znajo, ne morejo 

normalno delovati v družbi in ji s tem prinesti prave koristi. Vzroki za funkcionalno 

nepismenost so različni, npr. neprimerno gospodarsko okolje in nedostopnost kulturnih 

storitev, neprimeren izobraževalni sistem ali pa osebnost posameznika (negativne izkušnje v 

času šolanja in posledično odklonilno razmerje do izobraževanja sploh, slabo razvite učne 
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navade, zadržanost, anonimnost) (prim. http://www.ff.uni-

lj.si/publikacije/jis/lat2/040/12c02.htm). 

 

 

 

 

Vse večji problem pa je tako v svetu kot pri nas tudi bralna nepismenost. Večinoma je praksa 

taka, da za neuspeh v vzgojno-izobraževalnem procesu krivimo učenca samega, njegovo 

nezanimanje, nesodelovanje, pomanjkanje delovnih navad, slabo opravljeno vzgojno nalogo 

staršev in podobno. Šele ko postane neuspeh učencev množičnejši, začnemo iskati vzroke 

drugje (na primer v sposobnostih vzgojno-izobraževalnih ustanov). Šole in druge podobne 

ustanove se pri reševanju vzgojnih nalog prilagodijo potrebam po znanju, ki so družbeno in 

kulturno pogojene. Prav nepismenost in število nebralcev, ki narašča v zadnjem desetletju, sta 

najprej povzročila nekaj razprav o slabšanju kulture, nato pa so začeli položaj sistematično 

preučevati in iskati možnosti, kako bi ljudje pridobili trajnejše znanje branja in pisanja ter 

bralne sposobnosti, torej take, ki se ne izgubijo, ko učenci nehajo obiskovati šolo (prim. 

Grosman, 1989).  

 

Bralna nepismenost v bistvu pomeni, da ljudje niso zmožni razumeti, uporabljati in 

razmišljati o pisnih besedilih, da bi dosegli lastne cilje, razvijali svoje znanje ter 

potenciale in učinkovito sodelovali v družbi.  »Ko so začeli opažati upadanje pismenosti in 

se ukvarjati z vprašanjem, kako zaustaviti ta negativni tok ter doseči višjo pismenost, je 

postalo jasno, da bo ta cilj mogoče doseči le s strokovno bolj podkovanimi učitelji in z za to 

potrebnimi znanji o branju in pismenosti« (Grosman, 2005: 15). V kar nekaj državah sveta se 

trudijo za učinkovitejši pouk bralne pismenosti, ki bi deloval na višji in predvsem kritičnejši 

ravni. Mednarodna bralna zveza je celo izdelala poseben dokument Pravice otrok od 

uspešnega pouka branja, ki je sprejet na vseh celinah. Vključuje pravico do primerne zgodnje 

bralne vzgoje, ki naj bi temeljila na otrokovih individualnih potrebah. Otroci naj bi imeli 

pravico do bralnega pouka, ki razvija njihove zmožnosti in spodbuja željo po branju vse 

zahtevnejših besedil, pravico do usposobljenih učiteljev, ki svoje znanje strokovno 

"Obstaja zelo majhna razlika med 

nekom, ki ne zna brati, in nekom, ki 

ne želi brati. Rezultat obojega je 

neznanje." 

(Jim Rohn) 
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dopolnjujejo, pravico do bogatega izbora knjig in bralnega gradiva v knjižnicah ter pravico do 

preverjanja znanj, ki ugotovi njihove bralne dosežke. Posebne pravice pa veljajo tudi za 

otroke, ki imajo težave pri učenju branja (prim. Grosman, 2006). 

 

Grosmanova (2006) se sprašuje, kdaj se bo tudi Slovenija dejavneje vključila v odpravljanje 

bralne nepismenosti. Za boljši pouk pismenosti se morajo zavzeti prav vsi državni organi, 

vključno z mediji, saj bi le tako lahko dosegli željen napredek. Nedopustno je namreč, da iz 

šole odhajajo mladi, ki po šoli ne bodo več brali, niti bili funkcionalno pismeni.  

 

2.1.3 Stopenjskost pri usvajanju pismenosti 
 

Prav zato, ker pismenost ni tako enoplastna stvar, ki jo dosežemo kar čez noč, ne moremo 

reči, da smo en dan nepismeni, naslednji dan pa že pismeni. Gre za dolgotrajen proces, ki 

poteka postopno, in sicer skoraj od rojstva otroka pa vse do najstniških let oziroma skozi vse 

življenje. Seveda tudi tukaj leta niso točno določena. Vsak človek je namreč malo drugačen 

od ostalih, zato pismenost usvaja in dojema na svoj način.  

 

Stopenjskost pismenosti je v svojem članku Stopenjskost pismenosti – kaj je in kako jo 

udejaniti v naših šolah opisala Sonja Pečjak. Opisuje jo kot »optimalen potek razvoja 

pismenosti, usklajen z razvojnimi zmožnostmi učencev v posameznih obdobjih šolanja« 

(Pečjak, 2007: 13). Poudarja potrebo po trajno razvijajoči se pismenosti, saj je pri razvoju 

pismenosti v glavnem treba upoštevati človekove zmožnosti. Na različnih razvojnih stopnjah 

posameznika torej razvijamo različne elemente pismenosti, tiste, ki jih v obdobju, v katerem 

se trenutno nahaja, lahko obvlada (prim. Pečjak, 2003).  

 

Kar nekaj avtorjev je opisalo svoje modele trajno razvijajoče se pismenosti (predvsem branja 

in pisanja), ki so vezani na razvoj in izobraževanje. Gre za celostne modele, ki so razdeljeni 

na različne stopnje glede na starost posameznika. Večinoma se pričenjajo z opisom, kako se 
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pismenost razvija v predšolskem obdobju, nato pa sledijo razvoju branja in pisanja skozi vse 

življenje oziroma do odrasle dobe (prim. Pečjak, 2007). 

Med modeli ni velikih odstopanj, tako da bom za lažjo predstavo, kako poteka stopenjskost 

pri usvajanju pismenosti, enega izmed njih opisala. Gre za model, ki ga v prej omenjenem 

članku opisuje tudi Sonja Pečjak, avtorji pa so Gillete, Temple, Crawford in Cooney (2003). 

Razvoj branja in pisanja opisujejo v petih fazah, v vsaki pa konkretno navedejo, kaj naj bi se 

učenec v tem določenem obdobju naučil. 

 

1. Porajajoča se pismenost (starost 2−5/6 let) 

Učenec mora razumeti dogovore v zvezi s tiskom (da pišemo in beremo od leve proti 

desni, od zgoraj navzdol), razumeti, da črke predstavljajo glasove, imeti predstavo, da 

lahko misli posredujemo v pisni ali slikovni obliki ter vedeti, kakšna je struktura 

zgodbe. 

 

2. Začetno branje in pisanje (starost 5/6−6/7 let) 

Učenec mora prepoznavati odnos med posameznimi črkami in glasovi, na prvi pogled 

prepoznati nekaj pogostih besed, uporabljati kontekst za napovedovanje besedil, 

uporabljati predznanje za napovedovanje dogajanja v nadaljevanju (nadaljevanje 

zgodbe), vedeti, kako tvoriti kontekst, da ga bodo drugi lahko brali. 

 

3. Tekočnost branja in pisanja (starost 7−8 let) 

Na tej stopnji mora učenec že tekoče brati slikanice in začetna berila, brati vedno 

hitreje in lahkotneje, natančno zapisovati in črkovati besede ter uporabljati različne 

besedne vzorce iz branja pri pisanju. 

 

4. Branje za učenje in branje za razvedrilo (starost 8−18 let) 

Učenec si sam poišče knjige in jih bere za razvedrilo (knjige z več kot 100 stranmi), 

znati mora uporabljati branje za iskanje informacij, ki jih ne more pridobiti na 

drugačen način, v pisnem jeziku pozna in uporablja različne strukture stavkov, piše 

tekoče za različne namene. 
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5. Zrelo branje (pojavi se lahko v starosti 8−18 let) 

Učenec mora brati kritično (kritično pretresati besedilo in iskati skrite pomene), brati 

mora iz različnih virov (z različnih perspektiv) o isti stvari, zavedati se mora 

prisotnosti ali pomanjkanja določenih elementov pri pisanju (npr. umetniških), iskati 

pa mora tudi knjige, ki mu predstavljajo izziv (prim. Pečjak, 2007). 

 

V modelu je precej točno določeno,  pri katerih letih naj bi učenec dosegel posamezno znanje. 

Po mojem mnenju so bili avtorji celo preveč natančni, saj je pri opismenjevanju potrebno 

upoštevati individualne razlike med posamezniki. Sploh pri prvih treh stopnjah, ki se 

nanašajo na mlajše otroke, je lahko napredek zelo različen od otroka do otroka. Nekateri 

določeno znanje usvojijo prej, drugo pa kasneje, nekateri pa ravno obratno. S tem ni nič 

narobe, bistveno je, da vsi pridejo do stopnje, ko znajo brati tako za učenje kot za zabavo, in 

do zrelega branja. Prav ti dve, zadnji stopnji, imata velik razpon, saj je od posameznika 

odvisno, kdaj ju doseže, s tem pa bolj upoštevata razlike med učenci.  

 

Kar nekaj pritiska bi morali učitelji in starši izvajati nad otroki, da bi dosegli pismenost točno 

po teh stopnjah. Prav zato menim, da bi imelo to več negativnih kot pa pozitivnih posledic. 

Opismenjevanje s prisilo bi se zamerilo tako učencem kot učiteljem. Cilj pa je ravno obraten, 

saj naj bi se trudili otrokom branje, pisanje, književnost in knjige prikazati v dobri luči, da bi 

vse našteto s pridom koristno uporabljali, po knjigah pa posegali tudi zaradi lastnega užitka. 

Model seveda lahko služi pedagogom in staršem kot dobra osnova oziroma kot nekakšen 

okvir, kaj naj bi posameznik usvojil. Vsaj prve tri stopnje pa bi lahko združili in s tem 

dosegli mehkejši in prijetnejši vstop v opismenjevanje, ki bi bil tako bolj prilagojen 

posamezniku. 

 

2.1.4 Pojem porajajoča se pismenost 
 

In ravno zato je izjemno pomembno, da se otroci s pismenostjo srečajo že zgodaj, ko jim 

lahko starši nudijo individualno obravnavo. Učenje veščin branja in pisanja se ne začne, kot 
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nekateri mislijo, šele z vstopom otroka v osnovno šolo, ampak že veliko prej. Pravzaprav je 

najbolje, da se s tem otroka seznanja od rojstva naprej. Seveda s tem ne mislim, da moramo že 

dojenčka učiti branja in pisanja, lahko pa mu na drugačne načine pomagamo, da bo le-to 

kasneje lažje in koreniteje usvojil.   

 

Raziskave namreč kažejo, da so vplivi domačega okolja pomembni ter da se v otrokovi 

uspešnosti v procesu opismenjevanja in v kompetentnosti pri uporabi različnih veščin, ki 

so povezane s pismenostjo, kaže, kako pogosto in kakovostno so starši z otrokom izvajali 

dejavnosti, povezane s pismenostjo (prim. Knaflič, 2009). Vse te dejavnosti so del 

porajajoče se pismenosti, ki vključuje spretnosti in znanja, povezana s pismenostjo, ta pa so 

glede na razvoj otroka predhodne formalnemu opismenjevanju v šolah. 

 

Včasih so namesto izraza porajajoča se pismenost uporabljali izraz pripravljenost za branje in 

pisanje, ki je nakazoval na to, da se razvoj pismenosti začenja šele z vstopom otroka v šolo in 

z bralnim poukom v šoli pa tudi na to, da naj bi starši pred začetkom formalnega poučevanja z 

otrokom urili različne predbralne spretnosti, ki ga bodo na opismenjevanje pripravile (prim. 

Pečjak, 2003). 

 

Iz izraza porajajoča se pismenost pa lahko razberemo, da je opismenjevanje dolgotrajen 

proces, ki se ne začne šele z vstopom otrok v šolo oziroma kakšno leto prej, pač pa 

zajema obsežen del predšolskega obdobja. Ta proces je postopen in lahko poteka tudi 

nevede. Poteka v obdobju razvoja otroka med najzgodnejšo pismenostjo, ki vključuje 

otrokovo čečkanje in pretvarjanje, da bere, pa do obdobja, ko se pisanja in branja uči v šoli 

(Prav tam). 

 

2.1.4.1 Elementi porajajoče se pismenosti 
 

Elemente porajajoče pismenosti lahko, po različnih študijah, razdelimo v dve veliki skupini: 

elementi, ki izhajajo iz otroka, in elementi, kjer ima pomembno vlogo okolje. Pri prvih gre za 

znanja in spretnosti, ki se pri otrocih razvijejo pred branjem in pisanjem, pri drugih pa se 
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raziskuje, kako okolje vpliva oziroma spodbuja razvoj pismenosti. Cilj študij je pokazati, 

kako se ti elementi porajajoče se pismenosti razvijajo, kako so povezani med seboj in kako s 

poznejšimi bralnimi dosežki (Prav tam). 

 

Elementi, ki izhajajo iz otroka, se kažejo na različnih področjih, na primer tako, da si otrok 

zapomni imena črk, sposoben je povezovati črke in glasove, besedo je sposoben razstaviti na 

zloge, prepozna začetni glas v besedi, v govoru zazna in popravi slovnične napake, povezane 

s skladnjo, začne s fonetičnim pisanjem (piše tako, kot sliši), kaže pa tudi zanimanje za branje 

in poslušanje (Prav tam).  

 

Druga skupina elementov, ki izhajajo iz okolja, pa se kaže v otrokovem razumevanju 

pomena besed, skladenjskem znanju in poznavanju različnih dogovorov v zvezi s tiskom (ve, 

da beremo od leve proti desni ter od zgoraj navzdol, kje pričnemo in končamo z branjem in 

podobno). Vsa ta znanja pa mu lahko zagotovimo z rednim pripovedovanjem in branjem ter 

tako, da mu omogočimo reden stik s raznolikim tiskanim gradivom. (Prav tam).  

 

Tudi B. Jurišić je pri slovenskih predšolcih ugotavljala elemente porajajoče se pismenosti 

oziroma vplive porajajoče se pismenosti na nadaljnje uspešno učenje pisanja in branja. 

Odkrila je, da je pomembnih sedem elementov. Med njimi nekateri sledijo razvoju otroka in 

naj bi jih bolj razvijali že na začetka neformalnega opismenjevanja (spoznavanje s črkami in 

okoljskim tiskom), drugim pa naj bi pozornost posvečali skozi celotno predšolsko obdobje, 

seveda prilagojeno glede na vsakega posameznika (razgovorno branje, razumevanje navodil 

in funkcije tiska). Obstajajo pa tudi določene starostne omejitve, kdaj je otrok sposoben 

določeno funkcijo razvijati; pospešeno vidno razločuje od 3. leta, slušno pa od 5. leta dalje. 

Vse to moramo pri urjenju otroka upoštevati, saj nikakor ni dobro prehitevati razvoja, 

poleg tega pa moramo vedeti, da obstajajo tudi razvojne razlike med otroci iste starosti.  

Elementi porajajoče se pismenosti po B. Jurišić so torej naslednji:  

 

• otrok zaznava in prepozna tisk iz okolja (imena in logotipi trgovin, krajev ...); 
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• otrok se spoznava s črkami (ve, katere črke sestavljajo njegovo ime, loči črke od 

številk, znakov, poveže črko s pravim glasom); 

• otrok razgovorno bere (posluša odrasle pri branju, opazuje naslovnice, ilustracije, se 

pretvarja, da bere, zna odgovoriti na vprašanja v zvezi z vsebino); 

• otrok razume vlogo tiska (se pretvarja, da piše, pozna smer branja in pisanja, razume 

izraze črka, beseda, prvi glas, začetek besede, ve, da je tisk koristen za pridobivanje 

različnih informacij); 

• otrok razume navodila (sledi enostavnejšim, tudi zahtevnejšim in nasprotnim 

navodilom); 

• otrok razvija glasovno zavedanje (ločuje besede v stavku, prepozna prvi in zadnji zlog, 

posamezne glasove, razstavlja besede na glasove); 

• otrok se računalniško opismenjuje (razume, da je računalnik uporaben za pisanje, zna 

uporabljati miško, zna poimenovati črke na tipkovnici, natipkati svoje ime) (Prav 

tam).  

 

2.1.4.2 Razvijanje porajajoče se pismenosti pri otrocih 
 

V današnjih časih se otroci že v zgodnjih letih srečujejo z napisi oziroma pisnim jezikom v 

svojem okolju. V domačem okolju lahko napise opazuje v knjigah, na televiziji ali na 

embalažah prehrambenih izdelkov. Prav tako jih lahko opazi na ulici in mnogih stavbah. 

Svojo nalogo pa imajo na tem mestu starši. Otroke morajo opozoriti na vse napise, ki jih 

obdajajo, in jim s tem vzbuditi zavest, da je tisk pomemben. Na ta način lahko pripomorejo k 

razvijanju pismenosti pri otrocih, čeprav so le-ti še zelo majhni. 

 

 

 

V prvem starostnem obdobju otroci še spoznavajo vlogo pisnega jezika, to je različne 

oblike in funkcije, ki jih ima tisk v življenju. Skozi družinsko branje in pregledovanje knjig se 

seznanijo s smerjo in začetkom branja, vedo, da so simboli v knjigah črke, poznajo prvo in 

zadnjo stran v knjigi, prepoznajo naslov knjige in ločijo funkcijo ilustracije in besedila. 

"Soba brez knjig je podobna telesu 

brez duše." 

(Cicero) 
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Knjige sprva uporabljajo le kot igračo ali jih »berejo« tako, da posnemajo odrasle. V svojem 

okolju prepoznajo napise, ki jih pogosto srečujejo (v trgovini, na televiziji, na sprehodu). 

Vlogo tiska večinoma spoznavajo prek odraslih, nekaj pa tudi v pogovoru s sposobnejšimi 

otroki in z lastnim opazovanjem (prim. Grginič, 2008). 

 

V drugem starostnem obdobju pa se otroci že približujejo pismenosti s spoznanjem, da je 

mogoče besedo, ki jo izgovorijo, zapisati, nato pa ponovno prebrati. Če tudi sam poskuša brati 

in pisati, se lahko že v predšolskem obdobju zave abecednega principa (posameznim 

glasovom pripada določena črka), in sicer kadar poskuša analitično prebrati ali zapisati 

besede, ki so mu poznane, pri tem pa želi upoštevati zakonitosti pisnega jezika (Prav tam). 

 

Raziskovalci porajajoče se pismenosti so otrokovo znanje pisnega jezika in bralnih procesov 

razvrstili v več stopenj: koncept tiska, grafično zavedanje, fonološko zavedanje, glasovno-

črkovna zveza in besedno branje. Nanašajo se na otroke od tretjega do šestega leta starosti. V 

nadaljevanju bom vsako stopnjo na kratko opisala.  

 

Koncept tiska 

Otrok se zaveda govorjenih in pisnih jezikovnih enot, razume zvezo med njimi, prepozna tisk 

v okolju in pozna splošna pravila branja (beremo od leve proti desni, od zgoraj navzdol). Za 

to stopnjo je značilno, da otrok spozna, da imata branje in tisk pomembno vlogo v 

vsakdanjem življenju ter da tisk predstavlja predmete in govor. Razvija tudi sposobnost, da 

loči slike in tisk, črke pa zna opisati z besedami. 

 

Grafično zavedanje 

V tem obdobju otrok opazuje grafične značilnosti tiskanih črk in besed, podobne črke in 

besede pa tudi razločuje. Takega razločevanja je sposoben, še preden zna poimenovati črke 

oziroma preden pozna abecedo in preden razvije glasovno zavedanje. Najprej namreč otrok 

prepozna besede kot enkratne vidne vzorce. 
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Fonološko zavedanje 

Otrok razločuje glasovne elemente v besedah in loči, v čem so si besede podobne ali pa 

različne. Opazi na primer enake aliteracije (začetke besed), rime, loči besede na zloge in 

posamezne glasove. Fonološko zavest pridobi, ko se zave, da lahko govorjeno besedo 

primerja z njenimi glasovnimi komponentami. Če otroci to zavest razvijejo, kasneje razumejo 

tudi abecedni princip (torej povezavo med glasovi v govoru in črkami v abecedi). 

 

Glasovno-črkovna zveza 

Otrok dokončno usvoji povezavo med črkami in glasovnimi enotami, in sicer začne odkrivati 

to asociativno zvezo tudi v neznanih besedah. Preden začne pisati formalno, se poskuša v 

pisanju na različne načine. Takim poskusom pravimo spontane oblike pisanja, zajemajo pa 

čečkanje, risanje, nefonetične črkovne verige, posnemanje formalnega pisanja, rebuse, 

okrajšave, lažne črke in posebne oblike. Pomaga si z domiselnim črkovanjem, ko glasovom 

na lasten način prireja črke, lahko jih še izpušča ali uporablja napačne. Fonetična pisava 

(enemu glasu večinoma pripada ena črka), ki je značilna za slovenski jezik, otrokom olajša 

prirejanje. Domiselno črkovanje je dolgotrajen proces v razvoju, v katerem se otroci pomikajo 

od lastnega sistema črkovanja k standardnemu, v katerem je potrebno upoštevati jezikovna 

pravila formalnega pisanja.  

 

Besedno branje 

Ta, zadnja stopnja pa zajema otrokovo sposobnost analitičnega branja posameznih besed. 

Nekateri otroci, ki odraščajo v spodbudnem okolju, bralno zmožnost razvijejo že v 

predšolskem obdobju (Prav tam). 

 

2.2 DRUŽINSKA PISMENOST 

 

V zadnjem desetletju, ko smo priča hitremu razvoju tehnologije, se je tudi  pojmovanje 

pismenosti spremenilo. Včasih je bila opredeljena kot enopomenska spretnost, ki jo 

posameznik obvlada ali pa ne. Rečemo, da je pismen ali pa nepismen, kar pomeni, da je 
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sposoben sprejemanja (branja) in sporočanja (pisanja) informacij v pisni obliki. Táko 

pismenost imenujemo alfabetska pismenost. Kot sem že omenila, zaradi razvoja 

informacijsko-komunikacijske tehnologije nastajajo definicije, ki pod pismenost uvrščajo več 

vrst temeljnih spretnosti: bralne, pisne, računske, računalniške in druge spretnosti ter 

določeno temeljno znanje. Sem pa sodi znanje o samem sistemu pisne oblike jezika, načinih 

sporočanja in podajanja ter dostopa do informacij. Poleg tega je potrebna še določena 

poučenost o svetu, ki nas obkroža. Brez tega znanja posameznik, kljub dostopnosti informacij, 

ne more v celoti izkoriščati možnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije (prim. 

Knaflič, 2002). 

 

Ker se je spremenila tudi organizacija družbe, lahko opazimo, da se je pod vplivom tega 

spremenila vloga pismenosti, ki postaja namreč eno izmed najpomembnejših sredstev za 

doseganje osebnih ciljev. Spremenjen način življenja in družbena ureditev pred posameznika 

postavljata vedno večje zahteve glede ravni pismenosti, ki jo potrebujejo v šoli, službi in 

doma. Tega se zavedajo tudi starši. »Izobraževanje postaja čedalje pomembnejše, starši 

vidijo v njem svojevrstno zagotovilo za otrokovo življenjsko uspešnost. Ena od vzgojnih 

nalog staršev je tudi priprava otroka na šolo. Del te priprave je uvajanje otroka v svet knjige 

in pismenosti  v najširšem pomenu besede« (Knaflič, 2003: 34). Kako pismen je posameznik, 

se namreč odraža na različnih področjih: vpliva na pridobivanje izobrazbe, možnost 

zaposlitve, uspešnost na delovnem mestu, kakovost življenja v domačem okolju, splošno 

razgledanost in podobno.  

 

Prav zaradi te velike vloge pismenosti je pomembno, da jo starši zavestno vključujejo v 

družinske aktivnosti. Družinska pismenost je precej nov termin, ki se predvsem v angleškem 

prevodu (family literacy) uporablja v različnih pomenih. Na znanstveno-raziskovalnem 

področju se uporablja za opis različnih dejavnosti, povezanih s pismenostjo v najširšem 

pomenu besede, ki potekajo znotraj družine. Na področju izobraževanja pa ima nekoliko 

drugačen pomen. Pomeni namreč predstavitev različnih načrtovanih izobraževalnih pristopov, 

ki naj bi povzročili zvišanje ravni pismenosti vseh družinskih članov. V njen okvir so zajeti 

vsi načini in situacije, kjer družinski člani v okviru družine v vsakdanjem življenju 

uporabljajo bralne, pisalne ali računske spretnosti. Vključuje pa še bralno kulturo in navade, 

ki so povezane s pismenostjo (prim. Knaflič, 2002). 
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Družinska pismenost torej, na kratko, vključuje vse dejavnosti, ki so povezane s 

pismenostjo in potekajo znotraj družine. Zajema predvsem dva rodova znotraj družine 

(starše in otroke) in dejavnosti, ki potekajo medgeneracijsko med njimi, predstavljajo pa 

pripravo na formalno učenje branja in pisanja (prim. Knaflič, 2009).  

 

2.2.1 Prenos pismenosti znotraj družine 
 

Kljub temu da se starši, ki se zavedajo pomena pismenosti, večinoma trudijo svojim otrokom 

nuditi čim boljše pogoje za njen razvoj, pa je opaziti določeno povezavo med ravnijo 

pismenosti staršev in otrok. »Raziskave o pismenosti kažejo, da se znotraj družin 

medgeneracijsko ohranja določena raven pismenosti. Uspešnost pri opismenjevanju in raven 

pismenosti, ki jo otroci dosežejo, je tesno povezana s socialnimi in kulturnimi značilnostmi 

družine in ravnijo pismenosti, ki prevladuje v otrokovi družini. To pomeni, da le majhen del 

otrok doseže višjo raven pismenosti, kot jo imajo njihovi starši« (Knaflič, 1999: 49).  

 

Podatki raziskave o pismenosti odraslih, ki jo je leta 1998 opravil Andragoški center 

Slovenije, kažejo, da je izobrazba staršev zelo povezana z dosežki na preizkusu pismenosti. 

Pismenost so raziskovalci razdelili na tri ravni, tretja pa je tista raven bralnih, pisalnih in 

računskih spretnosti, ki jih potrebujemo v današnjem življenju. Rezultati so pokazali, da 

odrasli, katerih starši so imeli zaključeno osnovno šolo, dosegajo prvo raven pismenosti, tisti, 

katerih starši so zaključili poklicno šolo, drugo, in šele taki, katerih starši so zaključili srednjo 

šolo, tretjo stopnjo. Izobrazba staršev je tretji najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na doseženo 

raven pismenosti (za izobrazbo in starostjo posameznika). Iz tega lahko sklepamo, da šolanje 

sámo le malo vpliva na socialne in kulturne razlike med otroki, torej ukrepi za zmanjšanje 

socialnih razlik v šolah niso najbolj učinkoviti (prim. Knaflič, 2001). To sicer ni presenetljiv 

podatek, saj starši, ki sami nimajo dobro razvite pismenosti in ne poznajo dejavnosti, s 

katerimi bi jo razvijali, le-te ne morejo prenesti na otroke. Vsekakor pa je vredno razmisliti, 

kako bi se to stanje dalo spremeniti.  
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Na prenos pismenosti znotraj družine vpliva še dostopnost bralnega gradiva. Ista raziskava je 

pokazala, da imajo sicer ljudje v svojem okolju različne vrste gradiva. Taki, ki dosegajo višjo 

raven pismenosti, so bolje založeni z bralnim gradivom, pokazalo pa se je tudi, da so otroci, ki 

prihajajo iz družin, kjer starši dosegajo višjo raven pismenosti, obkroženi z večjo količino 

gradiva, ki je zahtevnejše za branje. Velik vpliv ima družina na razvoj otrokove pismenosti z 

dejavnostmi, ki neposredno vplivajo na razvoj bralnih navad. To so na primer redni obiski 

knjižnice, zgled, ki ga otroci vidijo pri starših, in omejeno gledanje televizije. Starši, ki 

dosegajo višje ravni pismenosti, pogosteje obiskujejo knjižnico, pogosteje berejo in bolj 

omejujejo gledanje televizije. S tem otroke seznanijo s knjižnico, njenim gradivom in 

delovanjem, branje jim predstavijo kot možnost za pridobivanje znanja in preživljanje 

prostega časa (Prav tam). 

 

Pismenost staršev ima torej, glede na raziskavo Andragoškega centra Slovenije, pomembno 

vlogo pri pismenosti otrok. Vpliv se kaže posredno prek izobrazbe staršev ali neposredno s 

prenosom bralne kulture in navad na otroke. Taki starši, ki so bili v otroštvu deležni 

dejavnosti, povezanih s pismenostjo, prenašajo bralno kulturo naprej na svoje otroke. Rešitve, 

ki bi izboljšale raven pismenosti prebivalstva, lahko odkrijemo na družbeni in individualni 

ravni. Na družbeni ravni je potrebno javnost ozaveščati o tem, kako pomembno je branje, 

pisanje in računanje v današnjem času. Na individualni ravni pa je treba vključiti starše (Prav 

tam). Mislim, da je tukaj odločilnega pomena seznanjanje in izobraževanje staršev. 

Potrebno jih je opozoriti na pomen, ki ga imajo sami na opismenjevanje otrok še pred 

vstopom v šolo pa tudi med samim šolanjem. Velik problem predstavlja strah staršev 

(predvsem manj izobraženih) pred dejavnostmi, ki naj bi jih izvajali s svojimi otroki. Bojijo 

se, da jih ne bodo izvedli pravilno in bodo s tem naredili več škode kot koristi ali pa niti ne 

razumejo točno, kako naj bi dejavnosti potekale. Veliko lahko naredijo že s preprostimi 

nalogami, svojim dobrim zgledom in družinskim branjem. To pa zagotovo zmore vsak starš.  

 

2.2.2 Družinska pismenost v vsakdanjem življenju 
 

Družinska pismenost se lahko pojavlja v različnih oblikah, in sicer jo starši uporabljajo 

namenoma ali povsem spontano. V okvir družinske pismenosti ne spada le branje pravljic 
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otrokom, pač pa vključuje veliko več dejavnosti. Ena izmed njih je zagotovo zgled. »Starši 

svoje otroke uvajajo v svet pismenosti že mnogo pred vstopom v šolo, ker jih k temu 

spodbujajo zanimanje in radovednost otrok, lastne izkušnje in želje. S svojim ravnanjem, 

stališči in odnosom do branja starši že zelo zgodaj vplivajo na otrokov bodoči odnos do 

knjige« (Knaflič, 2003: 34). Le kako naj bodo otroci ravnodušni do branja, če pa vidijo, kako 

z zanimanjem starši berejo književno delo, kako s pomočjo kuharske knjige pripravijo dobro 

kosilo, na voznem redu poiščejo, kdaj odpelje vlak, s katerim se bodo odpravili na izlet, ali s 

pomočjo telefonskega imenika poiščejo pravo osebo, ki bo popravila pokvarjen pralni stroj? 

Starši so za otroke zagotovo prvi vzorniki in če prepoznajo, da oni s pridom uporabljajo 

koristi tiskane besede, si bodo tudi sami želeli enako. Že tukaj lahko starši naredijo prvi korak 

do otrokove pismenosti. 

 

Lahko pa so pri tem precej bolj neposredni. Družinska pismenost namreč pomeni tudi, da z 

otrokom sestavijo nakupovalni seznam in potem v trgovini poiščejo živila, ki jih potrebujejo, 

skupaj napišejo voščilnice za različne praznike ali vabila na rojstnodnevne zabave, 

»sodelujejo« pri plačevanju položnic, branju elektronske pošte, opazujejo napise, ki jih vidijo 

na sprehodu po mestu, ter s pomočjo navodil sestavijo novo igračo. Starši lahko izdelajo velik 

koledar, kamor skupaj z otrokom zapišejo, kdaj ima kateri od družinskih članov rojstni dan, 

kaj so zanimivega doživeli ali kakšno vreme je bilo določen dan. Lahko spodbudijo igro, kjer 

se otroci igrajo pošto, banko, pisarno ... in pri tem uporabljajo bralno-pisalne spretnosti. 

Dobro je tudi, če stanovanje ali vsaj otroško sobo opremijo z različnimi napisi. Na primer z 

napisom označijo škatlo z igračami, stanovanjske prostore in na mesto, kjer sedi kateri od 

družinskih članov, napišejo njegovo ime.  

 

Velik vpliv ima na otroka tudi konkretni material, ki ga ima družina doma. S tem mislim 

število in vrsto literature. Zelo pomembno je, da imajo otroci knjige, revije, letake na 

dosegljivem mestu, da jih lahko vzamejo in listajo, kadar želijo. Za njih namreč predstavljajo 

vrsto igre in če bodo ob rokovanju z njimi doživeli prijetna čustva, se bodo ta prenesla tudi v 

obdobje, ko se bodo začeli opismenjevati v šoli. 

 

 

"Bogata domača knjižnica nam je 

čvrsto zagotovilo, da bomo večer 

preživeli v prijetni družbi." 

 

(Peter Amalietti) 
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Otroci pa v moderni družbi kar nekaj časa preživijo tudi pred računalnikom in televizijskimi 

sprejemniki, kar ima lahko celo pozitiven vpliv na pismenost. Veliko otrok se namreč s 

pomočjo televizijskega programa, ki ga spremljajo starši, uči. Tako na primer v oglasnih 

sporočilih in programih, ki jih spremljajo, prepoznajo znane besede (npr. risanka, film, 

dnevnik, konec ...). Seveda pa je veliko odvisno od odziva staršev. Nekateri jih le opozorijo in 

opomnijo na podobno igračo ali knjigo v reklamnem sporočilu, drugi pa se o pogledanem z 

otrokom pogovarjajo ali celo poiščejo dodatne informacije v knjižnici. Ob igranju 

računalniških iger lahko skupaj pridobivajo različne informacije o ikonah in tiskanih besedah, 

ki so sestavni del igranja teh iger, s tem pa je čas preživet pred računalniškim zaslonom precej 

koristneje porabljen (prim. Grginič, 2006). 

 

Z vsemi temi različnimi dejavnostmi otroci ugotavljajo, da nam znanje branja in pisanja 

v življenju še kako koristi, to pa jim je zagotovo dobra motivacija, da se ju z veseljem 

naučijo. Družinska pismenost ima velik vpliv na razvoj šolske pismenosti, zato je zelo 

koristno, da starši sodelujejo tako v predšolskih kot šolskih programih; komunikacija med 

domom in šolo pa mora biti dvosmerna (Prav tam). 

 

2.3 RAZVOJ BRANJA 
 

Otrok branje literature v vsakem obdobju doživlja drugače, zato je pomembno, da učitelji pa 

tudi starši poznajo bralni razvoj človeka. Le tako bodo lahko izbrali primerno literaturo za 

branje, jo ustrezno obravnavali in lažje razumeli otroka pri njegovi interpretaciji besedila.  

 

Branje pa ni le razbiranje črk, ki so napisane na papirju, pač pa veliko več. Če prebiramo 

nesmiselno besedilo ali besedilo, napisano v tujem jeziku, namreč težko rečemo, da zares 

beremo. Pomembno je, da prebrano tudi razumemo in z besedilom »sodelujemo« tako, da si o 

njem ustvarimo lastno mnenje. Branje je nekakšna celota besedila, ki si ga moramo kot 

bralci razložiti in ga razumeti, pri čemer moramo aktivno sodelovati. Kako pa bralec to 

stori, je povod za razgovore že kar nekaj let (prim. Kelly, 2008). 
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Metka Kordigel poudarja, da lahko bralca in njegovo sprejemanje besedila opazujemo skozi 

štiri različne vidike: 

1. pedagoški vidik (poudarek je na vprašanju, kaj lahko otroka ob branju literature 

novega naučimo), 

2. sociološki vidik (predvidevamo, da je otrokov izbor literature in način njegovega 

doživljanja le-te splet socialnih dejavnikov), 

3. literarnoestetski vidik (opazujemo, kaj otrok bere, razmišljamo o tem, katera literatura 

je najboljša zanj), 

4. psihološki vidik (v posameznih obdobjih otrokovega razvoja opisujemo značilne 

recepcijske lastnosti, pri tem pa posebej upoštevamo tudi njegov osebnosti razvoj). 

 

Vsak od teh vidikov ima svoj namen in je pomemben, vendar pa je treba k razvoju mladega 

bralca pristopiti interdisciplinarno in upoštevati predvsem socialno okolje, v katerem odrašča, 

in pa njegovo osebnostno zrelost (prim. Kordigel, 2000). 

 

Prav zato je otrokov bralni razvoj najbolje opisati tako, da opazujemo njegove tipične 

značilnosti za posamezne stopnje osebnostnega razvoja. Seveda gre na tem mestu le za shemo 

povprečnega bralnega razvoja, ki jo lahko učitelji in starši koristno uporabijo pri izbiri 

literature in obravnavi besedila. Pri individualni obravnavi bralca pa je treba še bolj kot to 

upoštevati njegove posebnosti. Vsak človek je namreč drugačen in branje usvaja z različnim 

tempom in interesom, nekateri ta koncept prehitevajo, drugi pa z njim zaostajajo (Prav tam).  

 

Osnovni model bralnega razvoja v skladu z razvojno psihologijo tako lahko v grobem 

razdelimo na štiri faze: 

• predjezikovno obdobje ali doba praktične inteligence, 

"Brati in ne razumeti je kakor loviti 

in ničesar ne uloviti." 

 

(Carlo Goldoni) 
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• obdobje intuitivne inteligence, 

• obdobje konkretnih, logičnih, intelektualnih operacij in 

• obdobje abstraktne inteligence (Prav tam). 

 

2.3.1 Predjezikovno obdobje ali doba praktične inteligence (od rojstva do 2. 
leta) 
 

Otrok že v predjezikovni fazi svojega razvoja doživlja stik z estetsko oblikovano besedo. V 

tem obdobju otrok še ne pozna simbolne funkcije besede niti ni sposoben oblikovati misli in 

predstav o predmetih v okolici. Ves čas se izmenjujeta stanje napetosti in stanje ugodja, ki se 

kaže v fizičnem ugodju (otrok ni lačen ...), psihičnem ugodju (počuti se varnega ...) in 

estetskem ugodju (doživi nekaj prijetnega ...). Zadnje je moč doseči s pesmimi, rimami, 

izštevankami, ugankami, ki naj bi jih bil otrok v tem obdobju deležen, čeprav ali pa prav zato, 

ker jih dojema samo po zvočni plati. V prvi fazi razvoja otrok doživlja le formo, vsebina pa še 

ni pomembna.    

 

V drugem letu pa začne otrok razvijati lasten sistem vedenjskih vzorcev in s pomočjo petih 

diferencialnih znakov poimenuje stvari, ki so v njegovem okolju prisotne ali pa ne. Po Piagetu 

so ti znaki: posnemanje, ponavljanje (predstopnja predstave, ki je vrsta predstave, vendar ne v 

mišljenjski, ampak materialni sferi), simbolična igra (Otrok se mora prilagajati svetu odraslih, 

čeprav ga ne razume. Svoje intelektualne in afektivne potrebe lahko zadovolji s pomočjo 

simbole igre, ki vključuje njegov sistem simbolov. Na tak način se svet prilagaja njemu, ne pa 

on svetu. Simbolna igra pa mu pomaga tudi reševati agresivne konflikte, seksualne interese in 

predstavlja umik pred strahom in nevarnostjo.), risba (vmesno stanje med simbolično igro in 

notranjo sliko), notranja slika (notranje posnemanje, ki je aktivna kopija slik, ki jih otrok 

zazna v zunanjem svetu) in jezik (Z obvladovanjem govora se otrokovo vedenje močno 

spremeni. Otrok komunicira z okolico, se socializira, razmišlja in poroča o preteklih 

aktivnostih ter posreduje svoje misli in voljo.). 
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V tem obdobju otrok spoznava prve knjige, ki so v bistvu kartonske zapognjenke ali 

leporelo, glasovne knjižice, ki oddajo še zvok, taktilke, pri katerih otroci uporabljajo tip, in 

podobne oblike knjig. Bolj so podobne igračam, zasnovane pa so tako, da jih lahko otroci 

nosijo v usta, grizejo, mečejo ob tla in podobno. Večinoma vsebujejo le po eno sliko na stran. 

Starši knjige z otrokom listajo in jim berejo vedno iste besede. Ob takem ponavljanju otrok 

poveže vidni in zvočni dražljaj ter dojame simbolni pomen besede. 

 

Sprva otrok povezuje le konkretne (svoje) predmete s sliko v knjigi, kmalu pa začne kazati 

zanimanje še za predmete, ki jih v svojem okolju sicer ne srečuje. Ob gledanju slik sprašuje 

odraslega kaj le-ta predstavlja in se na tak način igra, s tem pa že dobiva osnove za kasnejše 

učenje zapletenega jezikovnega sestava maternega jezika.  

 

Ko otrok jezik že delno obvlada in lahko komunicira z okolico, ga začnejo zanimati slikanice, 

ki imajo malo besedila in veliko slik. Najbolj blizu so mu slikanice, ki opisujejo svet, podoben 

njegovemu, in situacije, ki jih sam doživlja. Na začetku si slikanice le ogleduje, postopoma pa 

mu starši predstavijo tudi vsebino. Najprej le ob pripovedovanju, ko pa otrok ni več usmerjen 

le navzven in lahko svojo aktivnost ponotranji, pa tudi ob branju. Otrok v tej fazi še ne 

sprejema besedila v celoti, se pa vzpostavi prvi dialog med otrokom in knjigo, kjer je še 

zelo pomembna vloga staršev (Prav tam: 70−75).   

 

2.3.2 Obdobje intuitivne inteligence (od 2. do 7. leta) 
 

V tem obdobju otrok že veliko uporablja jezik in z njim opisuje dogodke, obnavlja preteklost, 

omenja predmete, ki jih ni v njegovi bližini, in razmišlja o aktivnosti, ki še ni bila izvedena. 

Vse to je vir mišljenja. Otrok ve, da svet in on nista eno, postopoma odkriva, da sam ni 

središče sveta, še vedno pa je izrazito egocentričen. Prepričan je, da so vse stvari naredili 

ljudje in da je zato vse urejeno tako, da ustreza njemu in ljudem. 
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Okrog tretjega leta starosti si je, kljub egocentrični usmerjenosti, že sposoben ob 

pripovedovanju predstavljati osebe, njihova dejanja in dogajalni prostor, ki niso v zvezi z 

njegovimi lastnimi problemi. Starši otrokom na tem mestu začnejo pripovedovati 

pravljice oziroma sprva še pripovedi, ki so prilagojene njegovemu izkustvenemu svetu. 

Pri tem potrebujejo še kakšno spodbudo, saj se težko za dalj časa osredotoči na neznane osebe 

in dogajanje. Najbolj primerne so glasbene pravljice ali pravljice, ki vsebujejo verze. Otrok se 

dele, ki se ponavljajo, hitro nauči, zato lahko v pravljici »sodeluje«. Pomembno je tudi, da 

pripovedovalec poudari dele, ki so blizu otrokovemu izkustvenemu svetu, in mu na ta način 

zgodbo približa. 

 

Danes klasične pravljice nimajo več take vloge, kot so jo imele nekoč, vse bolj jih 

nadomeščajo sodobne pravljice. Kljub temu pa je to zvrst literature, ki je otroku v tem 

obdobju najbližja. Tako priljubljene so zato, ker otroka utrjujejo v veri, da se mu ne more 

zgoditi nič hudega, da je svet urejen tako, da dobro vedno premaga zlo. Pravljice imajo za 

vsak primer na zalogi še čudeže, ki predstavljajo garancijo za pravično urejenost sveta. V 

realnem svetu ima táko vlogo mama, ki na otroka pazi. Estetski dražljaj se tako v tem obdobju 

povezuje s psihičnim – občutkom varnosti, ki ga otroku zagotovi mama. Prav zato ostane 

otrokom to obdobje v posebno lepem spominu, kot čas, ko so imeli knjige zelo radi.  

 

Pri približno petih letih pa se začne prvo razlikovanje med literarnoestetskimi in 

pragmatičnimi bralnimi interesi. Otrok začne v besedilu iskati čisto pragmatične vsebine, ki 

ga zanimajo. Seveda je ta proces različen od otroka do otroka, večinoma jim je še vedno bližje 

klasična otroška literatura. Starši jih lahko k branju pragmatične literature spodbudijo tako, da 

jim le-to sploh omogočijo. Na splošno jim kupujejo več leposlovne otroške literature, ki je 

dostopnejša pa tudi cenovno ugodnejša, nič pa ne bo narobe, če jim kdaj pa kdaj privoščijo 

kakšno knjigo z informativno ali poljudnoznanstveno vsebino. Otroci se namreč že v tem 

obdobju zanimajo za obe zvrsti (Prav tam: 75−79). 
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2.3.3 Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (od 7. do 12. 
leta) 
 

Pri dopolnjenih sedmih letih se otrokov način mišljenja močno spremeni. Ne ravna več tako 

impulzivno, ampak premisli, preden se odloči za kakšno reakcijo. Temu razmisleku bi lahko 

rekli notranja razprava med dvema osebama, s pomočjo katere otrok ponotranji vedenjske 

vzorce, ki jih pridobi v družbi. Otrok je spodoben živeti v skupnosti, komunicirati in 

sooblikovati vzorce življenja. Postane socialno bitje, ve, da pravila niso nujna avtoriteta, pač 

pa se jih da prirediti skozi demokratičen dialog. Jasno mu je tudi, da se morajo dogovora vsi 

držati, to pa enostavno zato, ker je tako prav.  

 

V tej fazi pravljicam ne verjame več, pač pa loči realni in irealni svet. Otrok pri teh letih 

vstopi v šolo, ki njegovo življenje ukalupi in postavi v dolgočasne okvire. Premik v to 

obdobje je za otroka precej stresen. Želi si, da bi se mu zgodila nekaj nevsakdanjega, 

nenavadnega ali celo čudežnega, kar bi mu življenje popestrilo. To pa se mu lahko zgodi le v 

domišljiji, kjer lahko svet prilagodi sebi in svojim željam. Prav zato mu v tem obdobju 

najbolj ustreza literatura, ki opisuje junake, ki doživljajo različne dogodivščine in 

dosegajo pomembne uspehe. Dovolj je zrel, da lahko aktivnosti ponotranji za dalj časa, 

upošteva lahko pretekle dogodke, ki vplivajo na trenutno dogajanje, sledi lahko zapleteni 

zgodbi z več osebami in na različnih krajih. Sposoben je prebrati daljše besedilo (npr. 

mladinski roman), ki ne vsebuje veliko ilustracij. Primerna dela so na primer Pika Nogavička, 

Ostržek, Peter Pan, ki zadovoljujejo vse naštete potrebe. Literarno osebo lahko dojema 

večplastno, torej razume že zapletenejše značaje, osebe, ki niso samo dobre ali slabe ter so na 

ta način podobne njim − omogočijo jim identifikacijo z likom. Močno pa imajo razvit tudi čut 

za pravičnost. Čeprav v realnem življenju že vidijo krivice, si v literaturi vseeno želijo, da je 

dobro poplačano, zlo pa kaznovano in da na koncu dočakajo srečen konec. 

 

V teh letih se otroci zanimajo za pragmatična besedila. K temu jih spodbuja šola, 

predvsem naravoslovni predmeti, nekateri pa se za določeno temo zanimajo kar sami. 

Privlačijo jih enciklopedije o rastlinah in živalih, življenje v preteklosti, tuje kulture, vesolje, 
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znanost in tehnika, človeško telo in podobne vsebine. Najprej jih pritegnejo le enciklopedije, 

ki vsebujejo veliko slikovnega gradiva, iz radovednosti pa preberejo, kaj ob slikah piše. Pri 

približno osmih ali devetih letih pa so sposobni prebrati celo poljudnoznanstveno knjigo, ki je 

primerna njihovi starosti. 

 

Še ena značilnost tega obdobja je, da so otroci strastni bralci. Knjige berejo drugo za drugo, 

vendar ne zaradi estetskega ugodja, ampak bolj zaradi želje po neznanem in vznemirljivem. 

Zaradi tega ne opazijo globljega sporočila, ki ga knjiga nosi v sebi, vso pozornost namenijo 

zgolj zgodbi. Ta pojav naj ne bi bil preveč zaskrbljujoč, kljub površnemu branju. Knjigo, ki je 

otrokom všeč, vzamejo v roke ponovno ter jo preberejo še drugič in tretjič ... Ko zgodbo in 

konec že poznajo, se lahko bolj posvetijo delom, ki jih prej niso opazili. Prav zato pa je 

pomembno, da imajo knjige doma ali v šoli, na knjižni polici, saj jo le tako lahko prebirajo 

znova in znova. 

 

Ker otroci strastno berejo, imajo odrasli občutek, da so že zelo dobri bralci in da družinsko 

branje ni več potrebno. Vendar delajo s tem veliko napako. Tudi v tem obdobju otroci 

potrebujejo odraslega, ki jim glasno bere in se z njim pogovori o vsebini, likih in zgodbi. 

To je potrebno tako doma, s starši, kot v šoli, z učitelji. Le na tak način pride do spajanja 

fizičnega in estetskega ugodja, ki povzroči, da bo posameznik skozi celo življenje literaturo 

dojemal kot nekaj prijetnega (Prav tam: 79−85). 

 

2.3.4 Obdobje abstraktne inteligence (čas adolescence) 
 

V tem obdobju, po dvanajstem letu, mladostniki postanejo polnovredni člani družbe. Zaključi 

se njihov fizični razvoj, spolno dozorijo, iščejo samega sebe, zgradijo si svoj sistem vrednot, 

naredijo načrte za nadaljnje življenje, počasi se ločijo od svoje družine in navezujejo prve 

stike z nasprotnim spolom. Čim bolj civilizirana je družba, tem dalj traja ta proces. Zaradi vse 

daljšega izobraževanja je namreč vse večji razkorak med seksualno zrelostjo ter čustveno in 

materialno samostojnostjo.  
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Mladostniki ne podlegajo več avtoriteti staršev in drugih odraslih, pač pa zapadajo pod vpliv 

vrstnikov in vzornikov. Presojajo zelo črno-belo in obsojajo vsakršen razkorak med ideali in 

stvarnostjo, med besedami in dejanji. So v iskanju samega sebe in se trudijo oblikovati lastno 

osebnost, najprej s tem, da prilagodijo svojo podobo zunanji, kot jo zahteva družba. Vendar to 

ni pravi način. Oblikovanje lastnega jaza je mogoče šele takrat, ko so sposobni refleksije  

svojih čustev in želja, kar potegne za sabo dojemanje estetskih vrednot, razumevanje tujih 

duševnih stanj, občutenje narave ...  

 

Tudi bralni razvoj mladostnika gre vzporedno z razvojem njegovih kognitivnih, socialnih, 

emocionalnih in moralnih sposobnosti. V začetni fazi se zanima za pustolovske romane, s 

katerimi se lahko poistoveti z junakom. Zaveda se, da za reševanje težav ne potrebuje 

nobenih čudežev, pač pa lahko vse obvlada s svojim znanjem, ki ga pridobiva. Okrog 

dvanajstega leta pa odkrije strip za odrasle, kjer glavni junak s močjo in pametjo premaga 

vse negativce. Za nekaj čas ga strip tako prevzame, da ne bere ničesar drugega. Tisti, ki so mu 

v otroštvu veliko brali, se ga dokaj hitro naveliča in ugotovi, da so vse zgodbe sestavljene po 

enakem kopitu. Potem se vrne k mladinski literaturi. Najbolj pa ga v teh letih zanimajo teme, 

kot so posameznik v družbi, nerazumevanje, ljubezen, uporništvo ... Na tej točki se mu začne 

odpirati literatura za odrasle, v kateri je pogosta tema spopad posameznika z družbo. Ker je 

posameznik že zrel, lahko razume zapletene značaje, zgodbo in dogajalni prostor. Sposoben je 

tudi sprejeti literaturo, ki ni pisana v skladu z njegovimi željami in predstavami.  

 

Interes za branje se lahko razvije v dve smeri: nadomestitev, beg, mehanično ponavljanje (pot 

v trivialno književnost, kjer se mladostnik identificira z junakom) ali potrjevanje in soočanje s 

stvarnostjo (identifikacijo z junakom mora vsaj delno preseči, torej se mora od njega kasneje 

kritično distancirati). Če mladostnik doseže drugo stopnjo, se zave, da je pravzaprav sam in se 

mora kot tak soočiti z realnostjo ter odločati, kaj je prav in kaj ne. 

 

Stopnjuje se tudi sposobnost pragmatičnega branja. Njegovi interesi na začetku adolescence 

segajo še v različna področja, proti koncu pa se usmeri v nekaj področij, med drugim je 

sposoben brati tudi strokovna besedila. Dane so celo možnosti za branje znanstvenih besedil, 

vendar potrebuje za to veliko šolanja na določeni smeri. Razumeti mora namreč zahtevno 
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samostalniško izrazje za abstraktne pojme in zapleteno zgradbo povedi. Večina ljudi stopnje 

znanstvenega branja nikoli ne doseže (Prav tam: 85−91).  

 

2.3.5 Branje po končanem bralnem razvoju  
 

Posameznik po teh štirih fazah bralnega razvoja lahko preraste obdobje intelektualnega 

egocentrizma, torej spozna, da niso pravilna le njegova spoznanja in da se svet ne vrti vedno v 

skladu z njegovimi načeli. Nauči se, da bistvo njegovega razmišljanja ni, da ugovarja, ampak 

da svoje izkušnje razvija in si jih razlaga. Ko se zaposli, pa se še zadnjič spremenijo njegove 

bralne navade. Vedeti moramo, da s tem njegov bralni razvoj še zdaleč ni zaključen. 

 

V današnjem času se izobrazba večinoma ne zaključi s koncem šolanja. Zaradi razvoja in 

napredka tehnologije ter novih odkritij na različnih področjih je potrebno stalno dodatno 

izobraževanje. S tem lahko posameznik izboljša sposobnost pragmatičnega branja. Seveda pa 

se lahko zgodi ravno obratno. Po koncu šolanja neha brati strokovno literaturo svoje smeri in 

uporablja le informativno branje. Ker svoje sposobnosti ne ohranja, mu lahko kmalu zakrni. 

To se zgodi, ker enostavno ne sledi več napredku na svojem področju, zanemarja pa tudi 

kognitivno sposobnost. Tako iz visoko usposobljenega pragmatičnega bralca postane le 

nezahteven informacijski bralec. 

 

Podobno pa velja za literarnoestetsko branje. Če posameznik tudi po zaključku šolanja in 

obveznem branju še naprej bere, si s tem izostruje estetsko dojemljivost. Z določenim 

številom prebranih knjig se spremeni tudi njegov pogled na literaturo. Vsako literarno delo 

in realna izkušnje v življenju malo spremenita njegovo dojemanje literarnih del. Po tem 

lahko sklepamo, da se bo njegova spretnost literarnega branja stopnjevala, zato bo bral vedno 

zahtevnejša dela. Obratno pa bralec, ki bere manj, bere vedno manj zahtevno literaturo in na 

koncu pristane le pri delno estetsko oblikovani trivialni književnosti. 

 

Da pa se to ne bi zgodilo, je pomembno, da otroka v branje ne silimo in mu v pravem trenutku 

ponudimo primerno branje za njegovo stopnjo razvoja. Kriza branja po navadi nastopi v 
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obdobju, ko bralec preraste določen tip literature in ga zamenja z drugim. Takrat je potrebno, 

da mu nekdo ponudi besedilo s primerno tematiko in zahtevnostjo, ki pa je tudi primerno 

estetsko oblikovano. Pri tem ne smemo biti vsiljivi, pač pa je potrebno otroku vzbuditi 

občutek, da je branje literature prijetno doživetje (Prav tam). 

 

2.3.6 Začetki branja pri otroku 
 

Učenje branja je na žalost zahtevna naloga. Ni primerljivo z učenjem hoje, pri katerem je 

poseben nagib za to zapisan v genih. Niti ni primerljivo z učenjem odbijanja žoge, igranjem 

klavirja ali kakšno drugo aktivnostjo, saj so posledice, če ene ali druge aktivnosti ne 

obvladamo, bistveno drugačne. Če nimamo smisla za igranje športa ali inštrumenta,  lahko 

svojo energijo ali ustvarjalnost izrazimo na mnogo drugih načinov. Če pa se ne naučimo 

brati, vstopamo v moderno življenje kot pohabljenci (prim. Kropp, 2000). Brez znanja 

branja je naše funkcioniranje v svetu ovirano. Že če malo pogledamo okrog sebe, vidimo kar 

nekaj napisov. Nekateri so uporabni bolj, drugi manj, samo predstavljamo pa si lahko, kako 

težko bi funkcionirali, če jih ne bi znali prebrati. 

 

Zato je dobro, da se otrokovo branje začne že pred vstopom v šolo oziroma preden se tega 

začnejo načrtno učiti. Ni potrebno, da ga starši učijo, kako izgledajo posamezne črke in silijo 

k branju, pač pa se lahko ta dejavnost razvija precej postopno in nevsiljivo skozi vsakdanja 

opravila. Nekaj jih je v svoji knjigi Vsak po svoji poti do pismenosti opisala Marija Grginič. 

Glede na temo diplomske naloge sem se usmerila predvsem na jezikovne dejavnosti, 

povezane s knjigo.  

 

Ob skupnem branju knjig je dobro otrokovo pozornost usmeriti h grafičnim značilnostim 

besedila, saj ob sočasnem poslušanju in vidnem spremljanju razvija grafično in fonološko 

zavedanje. Ob napisanih vrsticah na plakatu, tabli ali v knjigi otroci sledijo besedam, ki jih 

vzgojitelj kaže in jih ob tem glasno izrekajo. Na ta način razvijajo zaznavno zmožnost (vidno 

in slušno) in dolgotrajnejšo pozornost. Ob različnih besednih igrah (ob besedah v besedilu) se 

otroci lahko igrajo z aliteracijami (enaki začetki besed), rimami, ugankami in 
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onomatopoijami. Z ritmičnimi nalogami (ploskanje, topotanje) ob izrekanju posameznih 

glasovnih enot vzgojitelji pomagajo otrokom razviti sposobnost, ki pospešuje glasovno 

zavedanje. Kljub temu da otroci ne razumejo vedno posameznih besed v ritmičnih besedilih, 

je bistvo, da jih pogosto slišijo in v njih prepoznajo besede, zloge in glasove. Otroci so 

namreč pozorni na enote besedila, ki se ponavljajo. Vzgojitelji skupaj z otroki »berejo« znan 

napis na stenah igralnic in v različnih kotičkih.  Najprej ugotavljajo, kakšen pomen in 

funkcijo ima določen napis oziroma zakaj je na tistem mestu, lahko tudi naštejejo podobne 

napise. Nato si pogledajo grafične značilnosti, poimenujejo posamezne črke, povejo prvi glas 

ali besedo glaskujejo. Vzgojitelji lahko otroke usmerijo v manjše skupine, v katerih se 

pogovarjajo o knjigah, ki so jih brali ob skupnem branju, ponovijo zanimive dialoge, zgodbo 

obnovijo ob ilustracijah ali »berejo« nove knjige. Lahko tudi oblikujejo veliko skupno 

(individualno) knjigo, pri čemer otroci pripovedujejo zgodbo in jo ilustrirajo, vzgojitelj pa s 

pisanjem predstavlja model pisanja (prim. Grginič, 2008). 

 

Čeprav se opisane dejavnosti nanašajo na vzgojitelje in otroke v vrtcu, pa mislim, da jih lahko 

(z manjšimi prilagoditvami) uporabijo tudi starši osnovnošolcev, ki se šele učijo branja. Na 

tak način jim lahko pomagajo, da črke in branje lažje usvojijo.  

 

2.3.7 Branje nekoč in danes 
 

V preteklih časih se je znanje branja zahtevalo le od nekaterih prebivalcev. Vladarjem so 

pisma in rokopise prebirali drugi, za to izobraženi ljudje. Kmetje so uporabljali predvsem 

govorjeni jezik, za lastno branje pa so imeli malo razlogov. Vse do devetnajstega stoletja je 

znal brati manj kakor vsak deseti prebivalec, in to celo v razvitejših, zahodnih državah. V 30. 

letih devetnajstega stoletja, ko so začele izhajati prve knjige, so jih kupovale le družine ali 

skupine prijateljev, ki so imele med seboj vsaj enega bralca. Njegova naloga je bila, da je 

ostalim članom družine ali skupini na delu ali v gostilni glasno prebiral knjigo. Skozi vso 

zgodovino se je namreč bralo na glas, branje je bilo nekakšna javna dejavnost, tiho 

branje pa je veljalo za neobičajno (prim. Kropp, 2000). 
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Romani so se prebirali v družinskem krogu, praznovanju je sledilo recitiranje ali deklamiranje 

pesmi, zakonci so drug drugemu brali, preden so se odpravili spat. Ravno zato, ker se je bralo 

na glas, je bilo branje družabni dogodek. Tako naj bi bilo še danes. Večina današnjih družin 

sicer ve, da je glasno branje zelo pomembno za njihove otroke, zato si za branje in pogovor o 

prebranem vsakodnevno vzamejo čas. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da s starostjo otrok čas, 

porabljen za tako dejavnost, strmo upada. Starši so utrujeni, naveličani ali pa jim je lažje le 

zavrteti risanko na televiziji. Sploh pa si mislijo, da glasno branje ni več potrebno, ko otrok 

enkrat zna brati sam. Vendar to seveda ne drži. Ljudje naj bi skupaj glasno brali skozi vse 

življenje. Izobraženi posamezniki so od nekdaj brali drug drugemu in o prebranem 

razpravljali. Šele v modernem času smo branje spremenili v samotarsko dejavnost, ki jo 

vsak zase tiho izvaja (Prav tam).  

 

 

 

 

Branja ne smemo jemati kot dejavnost, ki jo opravljamo sami zase, saj le tako lahko 

spoznamo, kakšen pomen ima družbeni vidik. Omogoča nam doživetje skupne izkušnje, 

naučimo in spoznamo kaj novega, spoznamo različne poglede na svet in različna razmišljanja. 

Branje pa poleg tega prinaša radost in veselje ob vstopanju v druge svetove, v svetove 

domišljije (Prav tam). 

 

2.4 DRUŽINSKO BRANJE 
 

Družinsko branje ima že kar lepo zgodovino, čeprav je včasih potekalo nekoliko drugače kot 

pa danes. Ko je čas tekel počasneje, se je ob večerih skupaj zbrala vsa družina in brala knjige 

ali si pripovedovala različne zgodbe. V časih, ko še ni bilo televizije, računalnika in drugih 

sodobnih medijev, je knjiga ljudem veliko pomenila, zato so bili trenutki prebiti z njo prav 

posebni. Tudi takrat so, čeprav mogoče ne tako načrtno, starši s svojim zgledom dosegli, da 

so se otroci zavedali vrednosti knjige, prav tako so si s družinskim branjem in 

"Malce branja vsak dan bo za 

posledico imelo bogastvo zelo 

dragocenih informacij v zelo kratkem 

časovnem obdobju." 

(Jim Rohn) 
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pripovedovanjem bogatili besedni zaklad, skozi zgodbe spoznavali, kako deluje svet in 

družba, ter se naučili osnov komunikacije. To pa so še danes glavne veščine, ki naj bi jih 

starši s pomočjo družinskega branja prenesli na otroke. 

 

Otroka je treba vzgajati ob knjigi, saj tako: 

• razvija in bogati govor, prek tega pa tudi mišljenje in inteligenco. Tako bo imel 

kasneje manj težav z opismenjevanjem. 

• razvija domišljijo, kar ga spodbuja k ustvarjalnosti. 

• uporablja knjigo kot vir informacij, ki jih potrebuje skozi celotno življenje. 

• lažje obvladuje vsakdanje situacije, hkrati pa je bolj razgledan na različnih področjih. 

To je dobra priprava za šolo in življenje. 

• s samostojno uporabo knjig z različnih področij sam izbira snov in tempo, je bolj 

udeležen pri usvajanju snovi, bolj neodvisen, ustvarjalnejši, samostojnejši,. Ko po 

knjigi išče, kar ga zanima, najde še veliko drugih informacij. 

• knjigo, ki je tih in intimen medij, v osebnem branju sprejema po svojih sposobnostih. 

• sporočila v knjigi sprejema kompleksno, dogajanje pa večplastno. 

• knjigo, ki je priročna in razmeroma dostopna, lahko poveže z drugimi mediji. 

• le v knjigi najde literaturo kot umetniško sporočilo (prim. Jamnik, 1994). 

 

Družinsko okolje je večinoma kraj, kjer se taka vzgoja lahko odvija, saj se tam otroci počutijo 

najbolj varne, zaželene in pripravljene, da sprejemajo novo znanje. Prav to pa opisuje tudi 

okolje, ki je najbolj primerno za branje književnih besedil. Otroci se z veseljem zvečer pred 

spanjem stisnejo k enemu staršu ali obema in poslušajo razburljivo zgodbo. Lahko jih 

pritegne sama vsebina le-te, lahko so to zanimive in lepe ilustracije v knjigi ali pa samo 

občutek, da imajo starše blizu in da del svojega časa namenjajo le njim. Vendar to sploh ni 

tako pomembno, važno je, da otroci ozavestijo družinsko branje kot prijetno dejavnost, kot 

del v dnevu, ki ga komaj čakajo.  

 

V zgodnjem otroštvu torej večina otrok uživa, če jim kdo bere ali pripoveduje, saj s tem čutijo 

bližino staršev. Starše pa pri tem sami spodbujajo s svojimi vprašanji, radovednostjo in željo 
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po poslušanju. Pri družinskem branju gre za skupno dejavnost, s pomočjo katere se 

družinski člani med seboj bolj povežejo, ti pristni odnosi pa se ohranijo za vse življenje. 

Je socialna izkušnja, pri kateri ne gre le za golo branje, ampak jo velikokrat spremljajo tudi 

šale, vprašanja, odgovori in pogovor. Vse to pa ima velik vpliv na nadaljnji razvoj govora. 

Zato lahko rečemo, da je otrokova kasnejša uspešnost na področju branja in pisanja odvisna 

od tega, koliko je bil v predšolski dobi deležen branja, dobrih zgledov in stika s knjižnimi in 

drugimi gradivi (prim. Matko Lukan, 2009). 

 

Za družinsko branje je pomembno, da izberemo pravi čas. V literaturi sem zasledila različna 

mnenja o tem, kdaj brati otrokom. Nekateri se bolj nagibajo k temu, da naj beremo vedno ob 

istem času, drugi pa pravijo, naj beremo ob katerem koli delu dneva. Sama sem mnenja, da 

lahko družinsko branje poteka v katerem koli delu dneva in v katerem koli prostoru, ne samo 

zvečer v postelji. Važno je, da starši otrokom berejo čim večkrat, pa naj bo to zjutraj, pred 

kosilom ali popoldne. Tudi branje med vožnjo z avtomobilom, med čakanjem pri 

zobozdravniku in drugje spada v okvir družinskega branja. Dolinšek-Bubničeva o tem misli 

takole: »Seveda sta branju lahko namenjena vedno isti čas in posebno razpoloženje, vendar pa 

menim, da je potrebno otroku brati kadar koli in kjer koli, ko si on zaželi ali pa ko si mi 

želimo tovrstnega stika z njim. Seveda pa tudi vedno ob istem času (npr. pred počitkom, pred 

kosilom) otrokom beremo ali jim pripovedujemo. Tako bo branje postalo del njihovega 

dnevnega ritma, trenutki, ki se jih bodo že vnaprej veselili in jih pogrešali, če jih ne bo« 

(Dolinšek-Bubnič, 1999: 66). Pomembno pa se mi zdi, da starši otroku ne odrečejo branja, še 

posebej kadar si on tega želi in jih prosi, da mu kaj preberejo. Skoraj vedno si lahko vzamejo 

vsaj nekaj minut časa in ustrežejo otrokovi prošnji. S tem bodo naredili veliko za njegov 

odnos do branja in pokazali, da je branje pomembno tudi njim.  

 

Ne smemo pa pozabiti niti na branje starih staršev ali starejših sorojencev, ki prav tako spada 

v okvir družinskega branja. Včasih imajo prav stari starši več časa ali potrpljenja za branje, 

zato je bolje, da takrat oni prevzamejo vloga bralca ali pripovedovalca.  
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2.4.1 Spodbujanje družinskega branja 
 

Tako kot smo si med sabo različni odrasli, je tudi vsak otrok drugačen. Nekateri komaj 

čakajo, da skupaj s starši preberejo knjigo, in celo sami prosijo, da naj jim kdo od odraslih kaj 

prebere, drugi za branje ne kažejo takega interesa in jih družinski člani nemalokrat silijo v 

poslušanje zgodb. Včasih pa ni tako enostavno določiti, ali imajo otroci radi družinsko branje 

ali ne. Na eni strani obstajajo taki, ki vsakič zbrano poslušajo, veliko sprašujejo in znajo 

povedati obnovo prebranega, na drugi strani pa so taki, ki so večino časa nemirni in se med 

branjem ukvarjajo še z drugimi stvarmi. Vendar pa to ne pomeni nujno, da ne poslušajo ali da 

jim branje ni všeč. Pomembno je, da starši ne obupajo in z branjem nadaljujejo toliko časa, 

kolikor otrok lahko zdrži. Čas branja bodo lahko postopoma podaljševali. Zelo verjetno je, da 

bo otrok s takim pristopom staršev razvil pozitiven odnos do branja. 

 

Najprej je pomembno za otroka izbrati primerno knjigo oziroma izboru besedila posvetiti 

posebno skrb. Ta naloga niti ni tako enostavna. O tem, kaj bodo otroci brali, večinoma 

odločajo odrasli (starši, sorodniki), otroci pa imajo že razvite svoje bralne interese, vse bolj 

upoštevajo tudi mnenja in priporočila prijateljev. Zato lahko ostane knjiga, ki so jo zanj 

izbrali odrasli, neprebrana. Dobro je, da se straši pri izbiri knjig, ki so primerne za 

družinsko branje, opirajo na priporočilne sezname, ki jih vsako leto sestavijo 

strokovnjaki Pionirske knjižnice. Ti zajemajo res kakovostne knjige, ki so primerne za 

mlade bralce. Glede na to da knjigarne ponujajo vedno več knjižnega gradiva, primernega za 

vse starosti, je namreč izbira kar težka (prim. Grosman, 2004). Kljub temu da lahko dandanes 

najdemo knjige različnih oblik, z različnimi temami in različno kakovostjo, pa je nekatere 

otroke zelo težko pritegniti k lastnemu ali družinskemu branju. 

 

Pri otrocih, ki branje zavračajo, je koristno knjige uporabiti v različnih praktičnih situacijah s 

pomočjo različnih priročnikov, kuharic in ustvarjalnih knjig. Odrasli lahko z otrokom kuhajo 

po otroški kuharici, ki ima zanimive ilustracije. Otrok naj jed izbere sam, tako da najprej 

pregleda celo knjigo in se potem odloči. S tem, ko pri kuhanju uporablja kuharico, mu starši 

pokažejo, kako koristna je lahko tiskana beseda. Na koncu pa je deležen še nagrade v obliki 

dobrega kosila. Po knjigi lahko izdelajo lutke, in sicer v povezavi s knjigo, ki mu je bila všeč, 

in nato skupaj odigrajo še lutkovno predstavo. Pri ogledu novih krajev lahko uporabijo 
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turistični vodič, ki jih vodi po zanimivostih v tistem kraju ali pa s pomočjo knjige 

prepoznavajo užitne gobe med sprehodom v gozdu. Na tak način ugotovijo, da so knjige 

koristne in zabavne, to pa spodbudi njihov interes za branje (prim. Bucik, 2009). 

 

Za spodbujanje branja pa poleg tega starši lahko uporabijo še tako imenovane »bralne 

igrice«. To so preproste igre za bralne začetnike, ki naj bi povzročile zanimive spremembe pri 

otrocih, nikakor pa naj ne bi nadomestile glasnega branja.  

 

1. Pogajanje za strani: starši naj se z otrokom dogovorijo, da bo vsak prebral eno stran v 

knjigi. To je lahko začetni korak pri ponovnem branju priljubljene knjige, ki bo otroke 

motiviral za branje. Seveda naj starši otroku pomagajo, če se mu pri branju zatakne, in 

naj na koncu oni preberejo več, če je otrok utrujen. Tudi ni bistveno, da v enem delu 

preberejo celo knjigo. Branje naj poteka toliko časa, kolikor je otroku zanimivo in 

kolikor je sposoben prebrati glede na svoj trenutni bralni razvoj.  

2. Nova beseda: starši si lahko izmislijo neko novo besedo, ki nima neposredne povezave 

z besedilom, in jo občasno vključijo v zgodbo, čeprav tja ne spada. Še najbolje je, če 

je ta beseda nenavadna ali zabavna. Otroci bodo hitro opazili, da v besedilu ni vse v 

redu, in starše popravili. S to zabavno igrico bodo otrokove oči ves čas pozorno sledile 

vrsticam v knjigi. 

3. Dopolnjevanje manjkajočih besed: starši skoraj do konca preberejo stran v knjigi, 

nekaj zadnjih besed pa prepustijo otroku. Spodbudijo ga, da jih prebere sam. 

4. Spremenjeno ime glavnega junaka: starši lahko poljubno spremenijo ime glavnega 

junaka v zgodbi. Lahko si izmislijo kakšno zabavno ime, še najbolj pa učinkuje, če 

uporabijo ime svojega otroka. Deklica lahko nastopa tudi v fantovski knjigi in obratno. 

Zanimivo je še, če spremenijo imena vseh nastopajočih in uporabijo na primer imena 

ostalih družinskih članov. Na tak način otroka uvedejo v zgodbo in mu jo približajo. 

5. Smešni glasovi in zvoki: mnogo otroških knjig vsebuje onomatopoetske medmete. To 

lahko starši koristno uporabijo in tako popestrijo družinsko branje. Oponašajo naj 

brnenje motorne žage, rjovenje leva ali pa se poigrajo s človeškimi glasovi. To naredi 

branje precej bolj dinamično in zanimivejše za otroka (prim. Kropp, 2000).   
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Kot že povedano, se družinsko branje spodbuja na različne načine. Starši lahko nasvete dobijo 

v knjižnici, šoli, vrtcu ali pa se posvetujejo med seboj. Poleg tega pa je, po mojem mnenju, 

najbolje, da upoštevajo svoje izkušnje z otrokom. Verjetno ga sami najbolje poznajo in vedo, 

kaj mu je všeč in kaj ne. Glede na to potem prilagajajo družinsko branje, da le-to predstavlja 

prijetno izkušnjo za otroke pa tudi za njih same. 

 

2.4.2 Pomen branja in pripovedovanja otrokom 
 

Branje in pripovedovanje imata vsekakor velik pomen za kasnejše uspešno opismenjevanje 

otrok. Pri tem gre tako za količino branja, ki so jo bili otroci deležni, kot tudi za zglede in 

spodbude, ki so jih dobili pri starših. Z rednim družinskim branjem si otroci bogatijo 

besedni zaklad in pridobivajo novo znanje, vse to pa jim olajša učenje branja in pisanja, 

saj poznajo in razumejo več besed kot otroci, ki niso bili deležni družinskega branja ali 

pripovedovanja. Otrokom, ki imajo že razvit besedni zaklad, je razumevanje novih besed lažje 

in se lahko povsem posvečajo obvladovanju tehnike (prim. Knaflič, 2003).  

 

»Razmišljanje, pogovarjanje o prebranem, bralčevo (poslušalčevo) podoživljanje, analiziranje 

in primerjanje besedil imajo torej pomemben delež pri bralnem uspehu. K uspehu pa veliko 

pripomore tudi občasno obnavljanje, spraševanje o tem, kar se je zgodilo, in/ali ugibanje o 

tem, kaj bi se lahko zgodilo« (Grginič, 2006: 15). 

 

Ob poslušanju različnih zgodb se lahko otroci srečajo tudi s podobnim ali drugačnim načinom 

življenja, kot so ga vajeni, z raznolikimi težavami in načini njihovega reševanja. Pri otrocih 

velikokrat pride do čustvenega odziva na zgodbo, saj jih ganejo krivice, ki se dogodijo 

junakom, so vznemirjeni ob napetem zapletu zgodbe ali pa uživajo, kadar se zgodba srečno 

razplete. Vse to je lahko zelo dober povod za izražanje njihovih občutkov in razmišljanj, s tem 

pa razvijajo besedni zaklad in komunikacijske spretnosti. Pomembno je, da starši na tej točki 

otroka spodbujajo k pogovoru. Tako branje imenujemo dialoško ali razgovorno branje (prim. 

Matko Lukan, 2009).   
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Med drugim literatura otroku pomaga spoznati in razumeti samega sebe, okolje, v katerem 

živi, delovanje družbe in svojo vlogo v njej. Spozna, da življenje ni samo lepo, ampak zasledi 

tudi negativne pravljične osebe. Sam se še ne počuti dovolj kompetentnega, da bi vplival na 

okolico, zanaša se na pomoč odrasle osebe, vendar ve, da je bolje, da se s težavami pogumno 

spopade, kot pa da se jim poskuša izogniti. Iz pravljic se nauči, da dobro zmaguje, hudobno 

pa se kaznuje, kar nanj močno vpliva (Prav tam). »Književnost naj s pozitivnimi zgledi služi 

otrokovemu osebnostnemu razvoju, predvsem tistemu njegovemu delu, ki se mu v razvojni 

psihologiji reče moralni razvoj« (Jamnik, Kordigel, 1998: 55). 

 

 

 

 

Dolinšek-Bubničeva govori celo o tem, da branje in pripovedovanje v otroštvu vplivata na 

manjše število zasvojenosti in samomorov pri mladostnikih ter da ima vsakodnevno branje ali 

pripovedovanje večji pomen. »Zato menim, da vsakodnevno branje in pripovedovanje 

otrokom od rojstva do šole ni pomembno le za razvijanje govora in literarnoestetskega čuta, 

temveč je preventivna dejavnost širšega družbenega pomena, ki tudi odloča o prihodnosti 

državljanov in države. Naložba, ki jo moramo vložiti v zgodnjem otroštvu v branje in knjigo, 

je neprimerljivo manjša od tiste, ki bi jo morali v dobi odraščanja vlagati v razvoj 

mladostnikov, če bi ti zabredli v različne težave, ker v zgodnjem otroštvu niso imeli možnosti, 

da bi se naučili osnovnih komunikacijskih veščin« (Dolinšek-Bubnič, 1999: 71). 

 

Prav poseben pomen pa ima tudi večkratno branje istega besedila. Čeprav se mogoče to sliši 

nenavadno in težko razumljivo, pa je otrokom všeč, če določeno besedilo, ki jim je blizu, 

slišijo večkrat. Starši in učitelji morajo to podpirati in ugoditi njihovi želji, saj bodo s tem 

pripomogli k otrokovemu odnosu do književnosti.  

 

O tem piše tudi Metka Kordigel, ki poudarja, da je bistvo književne vzgoje ohranjati in 

razvijati naklonjenost do literature, torej otroke navdušiti za književnost in branje. Nikakor 

"Knjiga je v celoti pot od zlega k 

dobremu, od krivice k pravici, od 

napačnega k resničnemu, od noči k 

dnevu." 

(Victor Hugo) 
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pa ne smejo občutiti, da je literatura zanje nedosegljiva ali prezahtevna. Torej bistvo je 

ustvariti bralca, ki bo po knjigah segal z navdušenjem, zaradi lastnega interesa, ne pa bralca, 

ki se jim bo izogibal, kjer bo le mogoče. To, da si otroci želijo določeno zgodbo slišati še 

enkrat, pa je znak, ki kaže v pravo smer.  Drugi razlog, da ugodimo otrokovi želji, pa izvira iz 

dejstva, da literarnoestetsko doživetje pri majhnem otroku izhaja iz srečanja z znanim. 

Vsakič, ko zgodbo slišijo znova, jim je ta bolj všeč. Pri prvem poslušanju so namreč pretežno 

zaposleni s samim dogajanjem, tako da jim zmanjka miselne energije za natančnejše 

predstavljanje književnih oseb in dogajalnega prostora. Ob drugem poslušanju je pozornost, 

ki je usmerjena na to, kako se bo zgodba razpletla, manjša, zato se lahko posvetijo 

domišljijskemu oblikovanju oseb in prostora. Ob vsakokratnem vnovičnem poslušanju otrok 

spet prikliče te ustvarjene podobe, ki pa jih le še nekoliko dopolni ali po potrebi spremeni. 

Poslušanje istih zgodb pa otrokom daje tudi občutek varnosti. V svetu, ki je narejen po meri 

odraslih, se lahko včasih počutijo same, prestrašene in izgubljene. Vedno ista literatura jih 

pomirja, sploh pravljice dajejo občutek, da se dobro poplača, slabo pa kaznuje in da se na 

koncu vse uredi, kot se mora. Seveda za to spoznanje ni dovolj vedno ista pravljica, ampak 

morajo slišati in prebrati veliko pravljic. Nekatere pa morajo enostavno usvojiti, da postanejo 

njihove. Le tako bodo okrepili občutek, da v pravljičnem svetu o vsem odloča avtor, ki pa želi 

malim in nebogljenim vse dobro. Navsezadnje pa bo otrok le z večkratnim poslušanjem 

zgodbo tako usvojil, da jo bo lahko prosto pripovedoval ob slikah, nekatere odlomke pa bo 

znal povedati skoraj na pamet (prim. Kordigel, 1999). 

 

Starši so zaradi otrokove želje po poslušanju iste literature (ali literature z istim junakom) 

bodisi prestrašeni bodisi zdolgočaseni, saj se vsebina vedno ponavlja. Za otroke pa prav to 

predstavlja poseben čar, saj jo lahko tako sami pri sebi napovedujejo. Starši morajo na tem 

mestu poskrbeti za to, da jo bere tisti, ki ga to bolj veseli in je bolj potrpežljiv, saj otroci zelo 

hitro začutijo zdolgočasenost in nezainteresiranost. Hitro pa tudi ugotovijo, koga lahko med 

branjem prekinjajo in sprašujejo ter kdo jim rad kakšno stvar še dodatno razloži. Čeprav se 

nekateri starši bojijo brati svojim otrokom, ker se nimajo za kompetentne bralce, to sploh ni 

bistvenega pomena. Važno je, da radi berejo z otroki in med branjem z njimi delijo 

navdušenje za potek zgodbe in usodo junakov (prim. Knaflič, 2003).  
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2.4.3 Vloga staršev pri branju 
 

Učenje branja je za otroke obsežno in zahtevno, zato pri tem potrebujejo pomoč. Najprej 

morajo namreč osvojiti bralno tehniko: spoznati črke, se jih naučiti povezovati v besede in le-

te v povedi. Z leti morajo brati hitreje, razširiti poznavanje besedišča, se naučiti prepoznati 

zanje nepomembne in pomembne dele besedila ter prve le preleteti, druge pa brati počasneje, 

z razumevanjem. Vsega tega otroci ne zmorejo sami in da bi postali pravi bralci, potrebujejo 

starše, ki jim pri tem pomagajo na naslednje načine: 

• jim berejo; 

• jih poslušajo pri branju, ko so še majhni; 

• se z njimi pogovarjajo o branju, ko so starejši; 

• jim omogočijo mirne trenutke, ko lahko berejo; 

• kupujejo in si izposojajo knjige ter drugo gradivo; 

• sodelujejo z njihovimi učitelji; 

• predstavljajo zgled odraslega bralca in zanimanja za knjige (prim. Kropp, 2000). 

 

Starši imajo torej pri branju nadvse pomembno vlogo. Poleg tega da so največkrat prav oni 

tisti, ki otrokom berejo, predstavljajo tudi glavne motivatorje za branje. Otroci od njih črpajo 

navdušenje, zato je zelo pomembno, s kakšnim odnosom se starši podajajo v branje. 

Otrokom dajejo povsem drugačen občutek, če berejo samo zato, ker mislijo, da morajo, 

jim je vse odveč in so zdolgočaseni, ali pa se skupnega branja veselijo, berejo z 

navdušenjem in pravo mero otroškega duha.  

 

Veliko lahko dodajo tudi s svojim zgledom za branje. »Za vzgajanje bodočega bralca v 

družini ni dovolj, da je otrok deležen branja. Otrok mora videti tudi odrasle, kako sami berejo. 

To bo znamenje, da je branje pomembno, vredno pozornosti in si bo kmalu želel posnemati 

odrasle pri branju« (Knaflič, 2003: 37). Otrok skozi vsakdanje situacije in pogovore opazi, 

kakšen odnos imajo starši do branja, saj ta odnos izražajo na različne načine, ki se jih mogoče 

vedno sploh ne zavedajo. Zato je ključnega pomena, da vidi, da staršem branje veliko pomeni, 

ga pogosto in koristno uporabljajo. Na žalost pa nekateri otroci dobijo ravno nasproten 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Silva Ajdovec, diplomsko delo 

39 
 

občutek. Branje staršem predstavlja zapravljanje časa, brezdelje in umik iz realnega sveta. Na 

tem potem gradijo svoj odnos do branja (prim. Knaflič, 2003). 

 

Tudi Dolinšek-Bubničeva se zaveda, kako pomembni so pri branju starši, saj pravi, da je 

»branje in pripovedovanje majhnim otrokom pravi ustvarjalni proces. Vsako prebiranje 

slikanice je za otroka umetniška predstava. Odrasli, ki sami uživajo v branju, mu bodo 

ustvarili najlepšo umetniško predstavo, katere odlika bo toplina odnosa odraslega do otroka in 

bo pospremljena z glasbo besed, s plesom celega telesa ter z razkošjem barv in oblik v knjigi. 

 

Odrasli, ki otroku vsak dan berejo, in se ob tem z njim pogovarjajo, so v dobesednem smislu 

ustvarjalci otrokove prihodnosti, saj ustvarjajo njegove predstave, simbole, oblikujejo 

doživljanje, logiko in mišljenje in ob tem tudi sami rastejo« (Dolinšek-Bubnič, 1999: 70). 

 

Starši pa morajo imeti še razumevanje za otrokove interese. Če nekaterih pravljice ne 

zanimajo, ampak bi raje poslušali poljudnoznanstvene vsebine, je naloga staršev, da jim pri 

tem ustrežejo. Vsekakor bodo dosegli boljši učinek, kot pa če jih bodo silili v poslušanje 

zgodb, ki jih ne zanimajo. Tudi odrasli si sami izbirajo vsebine, ki jih privlačijo, toliko bolj 

pomembno pa je, da se pri branju prilagajajo otrokovim željam. Prilagajati se morajo starosti 

otroka, saj se tudi v tem pogledu njihovi interesi razlikujejo. Različno starim otrokom je všeč 

različna literatura, razlikuje pa se tudi njihova koncentracija za branje oziroma čas, ki ga 

lahko posvetijo branju. Starši najbolje poznajo svoje otroke in lahko sami presodijo, kdaj so 

branje pripravljeni sprejeti z veseljem in kot nekaj dobrega, ter jim ga v tistem trenutku 

ponudijo (prim. Knaflič, 2003).  

 

Pomembno je, da starši z branjem ne prenehajo, ko začne otrok samostojno brati. 

Priporočljivo je, da jim berejo vsaj še prvo triletje šolanja, lahko pa tudi dlje. Dokler otroci 

branja povsem ne avtomatizirajo, naj bi bili deležni družinskega branja. Kasneje pa morajo 

starši za otrokovo samostojno branje pokazati interes, se zanimati za knjige, ki jih izberejo, in 

se o njih pogovarjati. Ko otroci vstopijo v šolo, straši večinoma izgubijo zanimanje za branje, 

to pa seveda ni prav. Prav v tem času potrebujejo šolarji največ spodbud in pomoči pri 
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premagovanju težav, povezanih z opismenjevanjem. S tega vidika je ključna komunikacija 

med šolo in domom v obliki različnih delavnic in srečanj, saj je starše potrebno spodbujati k 

družinskem branju tudi v času, ko so otroci že v šoli (prim. Grginič, 2006; po Morrow, 2001). 

 

S tem se strinja tudi Kordigelova, ki pravi, da je treba »otrokove odrasle družinske člane 

(starše, stare starše ...) pritegniti v šolsko književno vzgojo tako, da bosta učiteljevo 

literarnovzgojno prizadevanje in otrokovo doživljanje literature doma drug drugega 

podpirala in dopolnjevala« (Kordigel, 1999: 18). Predlaga tudi, da učitelji staršem 

predstavijo koncept drsečega vstopanja v samostojno branje. Otroci bodo sami brali pravljice 

in drugo literaturo šele takrat, ko bo njihova želja po odkrivanju literarnega sveta večja od 

želje, da bi se izognili razvozlavanju črk in besed, ki jih še ne obvladajo. Vse se mora zgoditi 

postopoma: najprej naj otroci preberejo na primer le naslov, nato kakšen stavek, odstavek v 

zgodbi, lahko se s staršem izmenjujeta pri branju dialoga ali pa vsak prebere eno stran (prim. 

Kordigel, 1999). Glavno je, da otroka ne silijo v branje, ker jim je tako naročeno v šoli in ker 

bi sedaj že morali znati tekoče brati. S tem bodo dosegli le negativen odnos, ki ga bo otrok 

razvil do branja in opismenjevanja, to pa ima lahko posledice, ki se prenesejo na vse šolske 

predmete in tudi na otrokovo kasnejše življenje ter delovanje v družbi. 

 

2.4.4 Projekti družinskega branja 
 

V okvir družinskega branja ne spada le branje knjig otrokom, pač pa je, sploh v zadnjem času, 

iz tega nastalo kar nekaj projektov. Pomena družinskega branja so se začeli zavedati starši, 

spodbujajo pa ga tudi učitelji in vzgojitelji. Vse aktivnosti, ki jih v predopismenjevalni dobi v 

zvezi z branjem in pismenostjo izvedejo z otrokom, se namreč odražajo kasneje, v času, ko so 

otroci v šoli ter se učijo branja in pisanja. 

 

M. Grginič je projekte družinskega branja razdelila v dve skupini. Prvi imajo za cilj razvijanje 

jezikovnih zmožnosti (bralna in pisalna spretnost) in pa premagovanje strahu pred bralnim 

neuspehom tako s strani staršev kot s strani otrok. V drugo skupino projektov pa spadajo taki 

projekti, ki imajo aktivnosti ob družinskem branju usmerjene v razvijanje bralnega 
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razumevanja, oblikovanje bralnih strategij in tudi razvoj jezikovnih zmožnosti. Na kratko bom 

opisala projekte iz prve in druge skupine. 

 

Prva skupina projektov: 

1. Otroška knjiga – skupni projekt 

Projekt je nastal zaradi zaskrbljenosti staršev, da otroci ne bi zaostajali v šolskih 

bralnih dosežkih pa tudi zaradi negativnega odnosa vrtčevskih otrok do branja. Gre za 

6-tedenski projekt skupnega branja, ki je potekal v vrtcih. Starši so imeli na izbiro 

veliko različnega knjižnega gradiva, ki so ga doma brali otrokom. Število prebranih 

knjig pa so si, skupaj z lastnimi komentarji ob branju, zapisovali na bralne kartice. 

Tudi v vrtcu je učiteljica otroke pogosto povabila k izmenjavi določenih knjig in 

skupnemu branju izposojenih knjig. Med projektom je potekala tudi neformalna 

razprava med starši in učiteljico, napredek v zvezi z otrokovim bralnim pristopom pa 

so si oboji zapisovali v dnevnik. Vsi vključeni starši so bili s projektom zadovoljni, 

želeli so ga nadaljevati, otroci so se počutili samozavestnejše, kar je zadevalo branje, 

izposodili pa so si tudi več knjig. 

 

2. Dober začetek 

Tudi ta projekt je nastal na pobudo staršev, le da je šlo pri tem projektu za starše 

prvošolcev (šestletnikov). Želeli so, da bi otroci radi brali tako za izobraževalni namen 

kot za zabavo ter da bi družine spodbudili k družinski pismenosti. S tem bi bili v 

otrokovo učenje vključeni tudi starši. Učitelji so izbrali kakovostne knjige, tako 

leposlovne kot knjige o realnem svetu, ki so namenjene predvsem pridobivanju novih 

informacij. Med programom, ki je trajal deset tednov, so si otroci izmenjali 21 knjig. 

Tukaj pa so nastopili starši. Njihova naloga je bila, da so jim te knjige na različne in 

zanimive načine približali ob družinskem branju. Na koncu si je lahko vsak otrok 

izbral najljubšo knjigo in jo odnesel domov v domačo knjižnico. Ker so bili v projektu 

aktivni tudi starši, se je povečala motivacija otrok za branje, povečalo pa se je tudi 

število s pismenostjo povezanih aktivnosti, ki so jih izvajali v družini. 
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3. Shema izmenjave knjig 

Gre za devetmesečni projekt spodbujanja izposoje knjig predšolskim otrokom. Knjige 

so bile razstavljene na prehodu v igralnico, otroci pa so si jih s pomočjo staršev 

izposodili ob koncu jutranjega igranja. Na posebnih karticah so imeli napisane podatke 

o knjigah in datume izposoje. Starši so dobili knjižice, v katerih je bila napisana shema 

in predlogi za izposojo, večkrat pa so prejeli tudi prospekte, v katerih so bile napisane 

informacije o napredku  in rezultati sheme. Čeprav projekt ni potekal dolgo časa, je 

pokazal dobre rezultate. Skupaj si je 39 otrok (v celotni skupini jih je bilo 50) 

izposodilo 589 knjig, vsaka skupina povprečno 20 knjig. Nezanemarljivo pa je 

dejstvo, da je kar nekaj staršev poročalo, da so otroci izposojene knjige delili tudi s 

sorojenci ter da so projekt sprejeli in ocenili kot pozitivnega. 

 

4. Program učenja branja 

Ta projekt je malo drugačen, saj spodbuja starše, da sodelujejo pri razvijanju otrokove 

pismenosti s prikazom strukturiranih blokov bralnega procesa. Avtorica je predlagala, 

naj z otroki pojejo veliko otroških pesmi, izštevanke, berejo rime in jim pripovedujejo 

zgodbe iz svoje mladosti ali vsakdana. Kasneje pa naj bi tudi otroci pripovedovali 

svojim staršem. Pomembno je, da imajo na razpolago dovolj različnih pripomočkov, 

kot so papir in pisala za risanje, čečkanje in porajajoče se pisanje. Udeleženci so za 

aktivnosti ob branju dobili tudi napisane predloge (ogled knjig, skupno branje, 

pogovor ob slikah). 

 

5. Od nakupovanja do branja 

Ta projekt opogumlja starše predšolskih otrok pri začetnem učenju branja na zabaven 

način, in sicer med nakupovanjem. Skupaj z otroki so pisali nakupovalni seznam, 

iskali napisana imena blagovnih znamk, ki so otrokom blizu, in vse skupaj ponovili 

tudi doma. 

 

6. Sheffieldski razvojni projekt zgodnje pismenosti 

Program je potekal v Sheffieldskem vrtcu, otroci in starši pa so se vanj vključevali 

tako doma kot na srečanjih. Projekt veliko vlogo namenja staršem pri podpiranju in 

usposabljanju otrok za razvoj zgodnje pismenosti že vse od rojstva naprej. Vključuje 

tri pomembna področja porajajoče se pismenosti: okoljski tisk, porajajoče se pisanje in 

skupno branje. Vse aktivnosti so bile zasnovane tako, da jih je lahko izvajala velika 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Silva Ajdovec, diplomsko delo 

43 
 

večina staršev. Učiteljice so jih spodbujale k izrezovanju črk, slik iz revij in časopisov 

ter lepljenju le-teh v zvezke. Na sestankih so se pogovarjali o uspešnosti že izvedenih 

aktivnosti, o pomenu aktivnosti, ki jih bodo še izvajali, jih informirali o različnih 

področjih pismenosti, starši pa so si med seboj lahko izmenjali tudi ideje in opažanja. 

Pozivali so jih k shranjevanju, datiranju in komentiranju otrokovih risb in zametkov 

pisanja, organizirane pa so bile tudi ure skupnega branja in dejavnosti ob branju. Starši 

so pokazali interes za bralne aktivnosti svojih otrok in za sam projekt. 

 

7. Obvestilo o pismenosti 

Poudarek je predvsem na čim boljši komunikaciji med domom in šolo na področju 

razvijanja zgodnje pismenosti. Učiteljica je starše seznanjala s pomenom porajajoče se 

pismenosti ter jim pošiljala raznolike pripomočke in material, ki so ga lahko uporabili 

pri učenju z otrokom. Dajala jim je tudi nasvete, kako pomagati otrokom do 

pismenosti, in priporočala knjige, ki bi jih utegnile zanimati. Trudila se je, da je 

staršem vse skupaj približala, kot posledico pa je opazila izboljšanje odnosa med starši 

in šolo.  

 

8. Trojna pot – pot branja, pisanja in računanja 

Pri tem projektu so imeli ključno vlogo učitelji. Pripravili so namreč program, ki je 

spodbujal in širil družinsko branje doma. Vsak otrok je dobil svoj nahrbtnik, ki je 

vseboval tri kakovostne knjige z enako temo, a različno stopnjo zahtevnosti, različne 

priloge, revije, pisni material, ročne lutke, navodila staršem in še nekaj dodatnega 

materiala. Učitelji so se v šoli z otroki pogovorili o knjigah, uporabi revij in lutk ter 

dodatnih dejavnostih, ki jih lahko vključijo v družinsko branje s starši. 

 

9. Pismenost odraslih in osnovne zmožnosti 

Povod za projekt so bile britanske raziskave, ki so pokazale, da obstaja povezava med 

težavami staršev pri osnovnih sposobnostih in stopnjo otrokovih dosežkov na področju 

pismenosti in računanja. V njegovem okviru je bilo izvedenih več manjših raziskav. 

Ena od njih je zajela 30 družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom. Starše so 

povabili k pouku v vrtec oziroma osnovno šolo. Del pouka so se učili skupaj z 

otrokom, del pa sami.  
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10. Skupno učenje 

Tudi ta projekt spada v okvir izobraževanja staršev. Zajel je 150 staršev in potekal več 

kot dve leti. Šlo je za vključevanje staršev v mnogo različnih aktivnosti, povezanih z 

branjem. Izdelovali so ročno lutko, ki so jo lahko uporabili za pripovedovanje zgodbe 

ali pa učenje branja, dobili so pripomočke, ki so jim pomagali pri izvajanju različnih 

dejavnosti z otrokom. S tem so lahko samozavestneje zakorakali v svet pismenosti in 

zanj navdušili tudi svoje otroke. 

 

11. Starši in otroci skupaj 

Gre za skupno izobraževanje staršev in otrok. V program so bili vključeni manj 

izobraženi starši, ki naj bi se tako usposobili, ne le za delo s svojimi otroki, ampak bi 

tudi sami pridobili nove veščine, ki so bile pri večini pomanjkljive. Starši so nekajkrat 

na teden pospremili svojega otroka v vrtec. V času, ko je otrok sodeloval v jutranjem 

programu, so se starši izobraževali v znanju branja, matematike in samih nalogah 

starševstva. Tako so med drugim okrepili odnose z drugimi starši. Imeli so tudi 

različne razprave na temo samozavesti in vzgajanja. Zadnji del projekta pa je bil 

zasnovan kot skupno delo otrok in staršev, kjer so aktivnosti vodili otroci.  

 

12. Beremo in pišemo skupaj 

To pa je slovenski projekt za spodbujanje družinske pismenosti, ki ga je zasnovala L. 

Knaflič. Spodbudili so jo rezultati slovenskih in tujih raziskav o pismenosti. Pokazali 

so namreč, da je precej odraslih podpovprečno pismenih. To pa se seveda prenese na 

njihove otroke. Program je namenjen staršem otrok nižjih razredov osnovne šole. Na 

srečanjih so se seznanili z vsakdanjo rabo pismenosti ob različnih aktivnostih. To, da 

starši delajo v skupini,  jim omogoča lažjo izmenjavo izkušenj in jih motivira za delo. 

Dobili so raznolike domače naloge, ki so jih izvedli skupaj z otrokom. Učinki 

programa so pokazali razvitejšo sposobnost branja in pridobivanja informacij, povečal 

pa se je tudi interes za branje. 
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Druga skupina projektov: 

1. Starši kot partnerji 

Glavni cilj tega programa je izboljšati pogovor med starši in otroki ob družinskem 

branju. V delavnice so bili vključeni starši, ki imajo manj dohodkov, z namenom, da 

se jih seznani s pomenom in načini družinskega branja. Prejeli so tudi videokasete z 

napotki, kako knjigo na zanimiv način predstaviti otrokom. Pomembno je, da so ob 

koncu delavnic nekateri starši sami prevzeli vodenje teh delavnic. 

 

2. Program M. G. Franca in J. M. Hagerja 

Gre za zelo podoben projekt z enakimi cilji, prav tako pa je zajemal starše z nižjimi 

dohodki. Obsegal je šest enournih delavnic, namen katerih je bil izboljšanje 

sodelovanja in komunikacije otrok in staršev med branjem. Voditelja sta pripravila več 

različnih aktivnosti: branje z odmevom, izmenjavanje med branjem, branje v obliki 

dramske igre, pripovedovanje ob slikah in podobno.   

 

3. Prijatelji pravljic 

Program je vključeval predvsem otroke, manj pa starše. Učitelji so jim pripravili 

raznovrstno, predvsem pa kakovostno literaturo za družinsko branje. Knjige so glasno 

brali in nato izvajali dejavnosti, ki so pokazale, kako in če sploh otroci razumejo 

besedilo. Knjige so na koncu vzeli tudi domov in vse izvedene aktivnosti uporabili 

tudi v domačem okolju. Prenesli so jih na mlajše brate in sestre, prijatelje, tudi starše. 

Devettedenski program se je izkazal za koristnega, otroci so knjige in dejavnosti delili 

ter tako izboljšali družinsko branje, bolje razumeli in analizirali besedila. Čeprav je bil 

izveden v kmečkem okolju, v revnejših družinah, bi ga bilo mogoče prilagoditi za 

širšo uporabo.   

 

4. Ura pravljic in Igralna ura s knjigo 

To sta dva slovenska programa, ki potekata v Pionirskem domu v Ljubljani. Ura 

pravljic poteka vsak teden, primerna pa je za otroke od četrtega leta dalje. Ob istem 

času, za starše, že nekaj let poteka tudi pogovor o pomenu branja in priporočila za 

izbor otroške literature. Prav tako za starše in otroke poteka Igralna ura s knjigo. 

Ustvarjalci pričarajo pravljično vzdušje z branjem, glasbo, lutkami. S pomočjo 
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različne literature razvijajo določeno temo, potekajo pa tudi dramatizacije, gibalne in 

likovne aktivnosti (prim. Grginič, 2006). 

 

Naštetih in opisanih je kar nekaj programov, ki spodbujajo družinsko branje in pismenost. 

Nekateri so starejši, drugi mlajši, večinoma pa so bili izvedeni ozirom jih izvajajo v tujini. To 

kaže na dejstvo, da se tam precej bolj zavedajo, kako zelo pomembno je družinsko branje, in 

se trudijo o tem ozavestiti predvsem starše predšolskih in osnovnošolskih otrok. Spodbudno 

je, da tudi pri nas najdemo nekaj programov, ki se ukvarjajo s to nalogo, in starše, ki se jih 

udeležujejo. To kaže, da se zavest o vlogi družinskega branja in pismenosti ter o njunem 

pomenu na kasnejše opismenjevanje povečuje. Zanimivo je tudi dejstvo, da so prav starši, 

poleg učiteljev in vzgojiteljev, največkrat pobudniki za takšna in drugačna izobraževanja, saj 

bi radi pomagali svojim otrokom in jih pravilno učili, vendar pa ne vedo, kako.  

 

Večinoma so projekti pokazali pozitivne rezultate, tako za razumevanje besedil, pogostost in 

načine družinskega branja kot za porajajočo se pismenost pri otrocih. Dobro so jih sprejeli 

tako starši kot otroci, ki so v njih radi sodelovali. Menim, da je to dobra spodbuda za 

programe, ki so še v nastajanju in se bodo trudili za podobne cilje. 

 

2.5 MOTIVIRANOST ZA BRANJE 
 

Ljudje smo si med seboj različni in ta razlika se kaže tudi v motiviranosti za branje. Nekateri 

berejo z veseljem, se v zgodbo poglobijo in od nje težko odtrgajo, drugi pa berejo le, kar je 

obvezno, pa še to z odporom. Določeni ljudje se k branju vračajo, saj jim pomeni prijetno 

sprostitev in preživljanje prostega časa ter berejo tudi, ko zapustijo šolo, spet drugi pa se 

branja kasneje v življenju izogibajo. Na tem mestu se postavlja vprašanje, zakaj je tako ter kaj 

k takšnemu obnašanju žene prve in kaj druge.  

 

Logično je, da je za branje potrebna spodbuda, želja in vztrajnost, ki nas k branju pripravi – 

motivacija. Vse bolj pa je opazno, da je pri otrocih ta vedno manjša. Torej v današnjih časih 
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ni problem le v tem, da posamezniki ne znajo brati, ampak tudi v tem, da za to nimajo prave 

motivacije. Vzroke lahko iščemo v starših, ki otrokom že od mladih let ne dajejo pravega 

zgleda ali pa jim raje na televiziji zavrtijo risanko kot preberejo pravljico, šoli, ki na otroke 

preveč pritiska in jim s tem književnosti ne prikaže v dobri luči ter tako doseže, da se jo v 

življenju namerno izogibajo, ali v otrocih samih, ki jim knjiga in s tem branje pač ne prineseta 

tistega užitka, kot jim ga kakšni drugi, »modernejši« mediji.  

 

Motivacija za branje ima zelo pomemben vpliv na pismenost ljudi, zato se z njo ukvarja vse 

več strokovnjakov. A. Gradišar in S. Pečjak sta jo definirali kot nadpomenko za različne 

motivacijske dejavnike, ki spodbujajo ljudi k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in 

pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti 

(ponovno doživeti) (prim. Gradišar, Pečjak, 2002). Iz te definicije lahko razberemo, da je 

motivacija sestavljena iz več dejavnikov, ki motivacijo za branje osmišljajo. 

 

Je torej večplasten pojav, pri katerem gre za več različnih motivacijskih dejavnikov, med 

drugim za otrokov interes za branje, njegov odnos do branja in vrednotenje različnih bralnih 

dejavnosti. Pomembna je kot rezultat bralne izkušnje in kot napoved bralnih spretnosti in 

dosežkov, ki še sledijo (prim. Bucik, 2009). Teoretiki jo opredeljujejo tudi kot splet 

posameznih ciljev in prepričanj, ki so v povezavi z branjem. Otroci imajo za branje različne 

spodbude. Eni berejo, da bi izvedeli kaj novega o temah, ki jih zanimajo, drugi zato, ker se 

radi poglobijo v zanimivo zgodbo. Nekateri v tem vidijo izziv, nekateri pa bi se na ta način 

radi vključili v družbo. Tako se namreč lahko o prebranem pogovarjajo s prijatelji in znanci. 

Tudi nagrada ali pohvala sta pomembna motiva za branje, zato nekateri berejo, da bi ustregli 

učitelju ali da bi zmagali na tekmovanju. Iz vsega naštetega vidimo, da imamo za branje več 

vrst motivacije, torej so tudi otroci motivirani na različne načine in za različne bralne 

vsebine (prim. Bucik, 2003). Lahko rečemo, da so na splošno vsi otroci motivirani za branje, 

pomembno je le, da ugotovimo, kaj jih motivira, to upoštevamo pri delu z njimi in jih na ta 

način spodbujamo za branje. 
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2.5.1 Notranja in zunanja motivacija za branje 
 

Čeprav imamo za branje več vrst motivacije, jo različni strokovni članki pogosto delijo na dve 

osnovni enoti − notranjo in zunanjo motivacijo za branje.  

 

Notranja motivacija za branje izvira iz želje in notranje potrebe posameznika, je bistveno 

učinkovitejša in pomembnejša, če želimo interes za branje, ki traja dalj časa. Posamezniku ni 

bistveno, da ima aktivnost zunanjo vrednost. Notranje motiviran otrok bo sam izbiral knjige 

in jih bral v svojem prostem času, pri tem pa bo lahko tako zatopljen v branje, da bo izgubil 

občutek za čas. Za svoje početje ne potrebuje zunanje spodbude oziroma kakršne koli 

nagrade, razen izkušnje, v kateri uživa in mu je všeč. Notranja motivacija se razvije zaradi 

osebnih interesov in lastnih izkušenj, ki jih določena oseba pretvori v razloge za branje. 

Notranja spodbuda je tudi tista, ki mora biti nujno prisotna, če želimo pri posamezniku doseči 

vseživljenjsko branje, saj ima dolgoročen vpliv in povzroča dalj časa trajajočo bralno 

aktivnost (prim. Bucik, 2003, 2009). 

 

Nasprotno pa zunanja motivacija za branje opredeljuje situacijo, ko se posameznik v branje 

vključuje zaradi zunanje spodbude, na primer nagrade ali pohvale. Taki otroci so motivirani s 

strani staršev ali učiteljev, ki jim želijo ustreči. Ti cilji so sicer močni, saj z njimi dosežemo 

takojšnje učinke, vendar pa ne delujejo na dolgi rok. Po doseženem cilju se bralna aktivnost 

preneha, zato je potrebno, če želimo, da le-ta še poteka, otroku zastaviti nov cilj (prim. Bucik, 

2003). 

 

Različni avtorji so dejavnike notranje in zunanje motivacije razdelili po kriteriju notranje in 

zunanje motiviranosti. Prvine notranje motivacije so kompetentnost, interes za branje, 

zatopljenost v branje in prepričanje o pomembnosti branja. Te prvine dosegajo 

dolgoročne cilje, pogostejše in vseživljenjsko branje, večjo bralno učinkovitost in na koncu 

tudi boljšo pismenost. Prvine zunanje motivacije pa so priznanje (pohvala, diploma), 

dosežek (ocena), tekmovanje z drugimi in socialna motivacija (sodelovanje v pogovoru z 

vrstniki, prijatelji). Dosegajo pa obratno, kratkoročne cilje, redkejše branje le v času 
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izobraževanja, manjšo bralno in učno učinkovitost in vodijo v slabšo pismenost. Ti dejavniki 

bralne motivacije so med seboj povezani, prav tako pa vplivajo na bralno vedenje, bralno 

uspešnost in pismenost (prim. Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006). 

 

Iz prebranega torej lahko sklepamo, da notranja motivacija izhaja iz lastne žeje in potrebe 

posameznika, da prebere knjigo. To mu prinaša ugodje in končno vodi k večjemu interesu za 

branje in vseživljenjskemu branju. Zunanja motivacija pa spodbuja branje le začasno, otrok 

prebere knjigo na primer zaradi nalepke, ki jo dobi, in ne razvija dolgoročnega interesa za 

branje.  

 

Da pa notranja motivacija ni vedno le dobra, zunanja pa le slaba, v svojem članku Aktualnost 

tradicije pri pouku književnosti: naj mladi bralci res »berejo kar koli in kakor koli? 

opozarja Igor Saksida (2010). Sodobni pouk književnosti zapoveduje, naj učenci berejo, kar 

jim je všeč, torej se zelo ozira na njihove bralne interese. Vendar pa ima šola poleg naloge, da 

razvija naklonjenost do branja in leposlovja, tudi vlogo, da razvija bralne zmožnosti in 

literarno razgledanost učencev. Prav ti dve stvari se pri književnem pouku lahko ocenjujeta. 

Ne moremo namreč ocenjevati učenca na podlagi bralnega interesa ali notranje motivacije za 

branje. Povezava med notranjo in zunanjo motivacijo za branje torej ni bistvenega pomena. 

Učinki zunanje motivacije se povezujejo z notranjo oziroma z dejavnostmi, ki jih učitelj 

izvaja v razredu. Učenec lahko pri književnem pouku dobi dobro oceno, čeprav je za branje le 

zunanje motiviran in zna primerno interpretirati obravnavano besedilo, notranja motivacija pa 

(še) ni razvita. Lahko je zunanje motiviran za besedila, ki jih obravnavajo v šoli, notranjo 

motivacijo za branje pa razvije ob besedilih, ki jih bere v prostem času, brez obvezne 

obravnave in razprave o besedilu.  

 

Strinjam se, da šolanje ni vedno le prijetno doživetje, ampak pogosto terja tudi nekaj truda in 

prilagodljivosti. S tem pa posamezniku pomaga osebnostno rasti, se prilagajati družbi in 

osamosvajati. Čeprav prisila ljudem ni všeč, je včasih potrebna. Enako velja za književno 

vzgojo, kjer je treba preseči otrokove interese in mu ponuditi tudi dela, ki mu niso vedno 

blizu. 
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Najbolj pomembna elementa motivacije za branje sta interes za branje in odnos do branja. 

 

2.5.2 Interes za branje 
 

Vsak od nas ima določene interese, tj. stvari, ki ga veselijo in jih z veseljem raziskuje oziroma 

počne. Nekateri imajo interes za šport, drugi za zbirateljstvo, tretji pa za igranje inštrumenta. 

Skupno vsem je, da to počnejo zaradi sebe in imajo za to dejavnost notranjo motivacijo. 

Nataša Bucik je interes definirala takole: »Interes lahko opredelimo kot osebno značilnost 

posameznika, ki se razvije po določenem času, je razmeroma stabilna in dolgotrajna 

nagnjenost, navadno povezana s povečanim znanjem in pozitivnimi vrednotami ter 

pozitivnimi čustvi do nekega področja, predmeta oziroma dejavnosti« (Bucik, 2009: 18). 

 

Interes za branje spada med najpomembnejše dejavnike notranje motivacije za branje. 

Razvit je takrat, ko posameznik bere zaradi užitka, ki ga ob tem doživlja, želje, da bi prebral 

določeno knjigo, in mu to predstavlja tudi neke vrste samopotrditev. Interes pa nas tudi 

usmerja – za branje knjige se odločiš, ker te zanima tema, ki jo opisuje, ali ker bi rad zopet 

doživel prijetne občutke ob branju. Čeprav je okoli nas veliko različnih podatkov in 

informacij, ne opazimo vseh, ampak le tiste, ki nas zanimajo. Te potem želimo bolje spoznati.  

Torej ko ima človek razvit bralni interes, bere zaradi prijetnega doživetja, novih informacij, ki 

jih bo s tem pridobil, in pozitivnih čustev, ki mu jih branje prinaša. Taki bralci se o knjigah 

tudi pogovarjajo, izmenjujejo mnenja in priporočila (prim. Bucik, 2009). 

 

Enako velja za otroke. Pri njih  lahko opazimo tudi, da se tisti, ki so bolj zainteresirani za 

branje, večkrat lotijo branja in z njim povezanih dejavnosti. To pa na koncu vodi k temu, da 

bodo postali boljši bralci kot tisti, ki za branje niso zainteresirani. Otrokov zgodnji interes za 

branje ima velik vpliv na njegove kasnejše dosežke pri branju. Prav zato je pomembno, da 

interes za branje in pozitiven odnos do knjige spodbujamo že od prvih let (prim. Bucik, 2003). 
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2.5.3 Odnos do branja 
 

Drugi pomemben element motivacije za branje je odnos do branja, kjer se odraža tudi 

pomembnost, ki jo posameznik pripisuje branju in knjigam. Gre za sistem občutkov, 

povezanih z branjem, povzroči pa, da se nekdo bodisi odloči za branje bodisi se branju 

izogne. Ugotovljeno je, da obstaja splošen odnos do branja, ki pa ga sestavlja več določenih 

odnosov, na primer odnos do literarnih zvrsti, do posameznega avtorja ali ilustratorja. Tako 

imajo nekateri zelo radi poezijo, medtem ko je drugi ne marajo, eni imajo radi prozo, spet 

drugi ne. Veliko ljudi se odloča za knjigo tudi na podlagi pisatelja. Če jim je bil slog pisanja 

všeč, preberejo več njegovih knjig, če jim ni bil, pa njegovih knjig ne berejo več. Posameznik 

lahko strastno prebira zgodovinske romane, nikoli pa se ne loti drugih zvrsti literature. Vsak 

ima namreč svoj odnos do branja, ki se lahko razteza od zelo pozitivnega do zelo negativnega 

(prim. Bucik, 2009). 

 

Pri otrocih pogosto opazimo pozitiven odnos do katerega od književnih junakov. Če jih le-ta 

prevzame ob branju prve knjige, je zelo verjetno, da si bodo želeli prebrati vse knjige s tem 

junakom in obratno; če jim junak ni všeč, bo knjige s tem junakom zavračal. Prav tako kot 

odrasli imajo tudi otroci različne odnose do avtorjev, ilustratorjev in literarnih zvrsti. Lahko 

pa se zgodi, da ima kateri otrok zelo ozek interes, zato bi rad bral le določene knjige. V tem 

primeru ni dobro, da ga silimo k branju neželenega, saj bomo s tem naredili več škode kot 

koristi, lahko pa mu na zanimiv način poskušamo približati še drugo literaturo. Pozitivno 

razvit odnos do knjige lahko namreč še okrepimo s pravilno izbiro knjige, prav tako pa 

lahko negativen odnos še poslabšamo s siljenjem k branju literature, ki ga ne zanima 

(Prav tam). 

 

2.5.4 Vpliv družine na bralno motivacijo otroka 
 

Otroci svoje prve zglede iščejo v domačem okolju, kjer preživijo tudi največ časa. Starši 

imajo s svojim obnašanjem na njih velik vpliv na vseh področjih življenja. Enako velja tudi za 

branje. Omenila sem že, da bodo otroci zagotovo razvili boljši odnos do branja, če bodo videli 

starše, ki z zadovoljstvom berejo in branje uporabljajo tudi v praktičnih situacijah. Vsak raje 
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izvaja določeno dejavnost, če ve, da je ta všeč tudi njegovim bližnjim in jo bo zato lahko delil 

z njimi. Tako je naloga staršev, da otrokom pokažejo dobre zglede, da jim dajejo 

občutek, da je branje pomembno, uporabno in prijetno. Na žalost obstajajo tudi družine, v 

katerih dobijo otroci občutek, da je branje le zapravljanje časa in povsem nekoristna 

dejavnost. V tem primeru otroci ne bodo brali več, kot je nujno, prvič zato, ker bi radi ustregli 

staršem, in drugič zato, ker se bo tudi v njih zbudila zavest, da je branje »brez veze«. 

 

Raziskave, ki so preučevale uspešne bralce, so pokazale, da je za razvoj učinkovitega in 

zavzetega bralca pomembno razvijati otrokovo motivacijo za branje že v zgodnjem otroštvu, 

ko se pismenost začne razvijati – v t. i. obdobju porajajoče se pismenosti. Predšolskega 

otroka, ki sam še ne zna brati, lahko v svet knjig popeljejo le odrasli (starši, stari starši, 

vzgojitelji ...) ali starejši sorojenci in prijatelji, ki že znajo brati. Skupno branje knjig oziroma 

branje v paru po mnenju strokovnjakov sodi med najpomembnejše dejavnosti v predšolskem 

obdobju, ki spodbujajo otrokov interes in motivacijo za branje (Bucik, 2009: 17). 

 

Družina oziroma starši imajo pomembno vlogo tudi pri individualiziranju branja. V šoli ali 

vrtcu imajo namreč učitelji in vzgojitelji v skupini več otrok in skoraj nemogoče je ustreči 

vsem oziroma želje vsakega otroka pridejo le redko na vrsto. Seveda tudi učni načrt 

predvideva različna besedila, vendar pa to še zdaleč ni dovolj. Starši najbolje poznajo 

svojega otroka in njegove bralne interese, zato mu najlažje ustrežejo, s tem pa bodo 

razvijali tudi njegov pozitiven odnos do branja (prim. Bucik, 2009). Olajšano nalogo imajo 

tudi pri raznolikih dodatnih dejavnostih in vprašanjih, ki se lahko pojavijo ob branju. Kadar 

starša pri družinskem branju otrok prekine z vprašanjem, mu lahko mirno razloži, kar ga 

zanima, lahko si odgovore poiščeta v dodatni literaturi ali kakšen del prebereta še enkrat. 

Mislim namreč, da v prvih letih ni bistvo v številu prebranih knjig, ampak sami motivaciji za 

branje, ki jo odraslim uspe zbuditi pri otroku. Le tako bo tudi kasneje sam posegal po knjigah, 

pa naj bo to za izobraževalne ali razvedrilne namene. 

 

Tako motivacijo pa lahko starši med drugim dosežejo s prijetno atmosfero, ki jo ustvarijo med 

branjem. Otroci se bodo branja veselili in ga želeli ponoviti, če jim bo pomenilo prijetno, 

varno in s pozitivnimi čustvi nabito dogajanje. Prav tako morajo odrasli prispevati svoj del 
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navdušenja nad skupnim branjem, saj bodo s tem otroku pokazali, da je le-to prijetno in 

zanimivo doživetje tudi zanje. Lahko se zgodi, da je odnos med staršem in otrokom negotov, 

saj odrasli ne zna vsebine približati otroku in mu s tem omogočiti zadovoljstva, to pa 

posledično zmanjša otrokovo vključenost v branje. V tem primeru je potrebno staršem 

pomagati, ponuditi strokovno pomoč in jih pravilnih pristopov in spretnosti naučiti (prim. 

Bucik, 2009). 

 

Družina lahko vpliva na motivacijo otrok za branje tudi s primerno izbiro knjig. 

Priporočljivo je, da si otroci sami izbirajo knjige, ki bi jih radi brali. Možnost izbire je 

namreč pomembna za spodbujanje notranje motivacije. Paziti je potrebno tudi, da vsebine, ki 

jih berejo, niso ne prelahke ne pretežke, vseeno pa jim predstavljajo izziv in jim dajejo 

občutek kompetentnosti (prim. Bucik, 2003). Če pa za določeno vsebino otrok kaže zelo velik 

interes, jim seveda lahko privoščijo tudi knjige, ki so mogoče namenjene starejši generaciji, in 

si jih doma skupaj ogledajo. Starši jim lahko pretežke stvari razložijo na enostavnejši način, 

lahko si pomagajo tudi s slikami. Pomembno je, da se njihovega interesa ne zatira, saj ima to 

lahko negativne posledice na ves kasnejši odnos do literature. 

 

2.5.5 Dejavnosti ob branju 

 

Otroci se veliko gibajo, zelo radi ustvarjajo, se igrajo in imajo vedno polno takšnih in 

drugačnih vprašanj. Za njihov razvoj je pomembno, da jim odrasli to omogočimo in jih 

spodbujamo pri raznolikih dejavnostih. Čas družinskega branja je sicer čas, ko se tako otroci 

kot straši umirijo, vendar pa je za otroke lahko precej zanimiveje, če zraven vključimo še 

kakšno dodatno dejavnost. Nobene potrebe ni, da se starši ob vsakokratnem branju ukvarjajo 

še z dodatnimi dejavnostmi, sploh če je otrok že utrujen. Kadar pa so na ustvarjanje 

pripravljeni tako otroci kot starši, lahko družinsko branje na ta način popestrijo, mu dodajo 

novo razsežnost in motivacijo za nadaljnja branja. 
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Ob poslušanju literature otroci zelo pogosto doživljajo čustva, ki se kažejo na različne načine 

in ne izzvenijo v trenutku, ko odrasli konča z branjem, ampak so v otroku prisotna še nekaj 

časa. Ta izžarevanja čustev sprožijo v njih občutke in željo po izražanju, zato je pomembno, 

da ob branju in po njem to otrokom omogočimo, da lahko razrešijo nastala čustvena stanja. 

Izražanje naj ne bo le verbalno, saj na tak način po navadi ne morejo, ne znajo ali nočejo deliti 

svoje čustvene napetosti. Odrasli morajo biti odprti, da otrokom omogočijo notranje gibanje 

občutkov in predstav prenesti v zunanji izraz. Material za ustvarjanje in igro naj bo tako 

nestrukturiran (glina, papir, naravni materiali ...) kot strukturiran (izdelane lutke, igrače, 

glasbila). Potrebno je izvajati vse vrste aktivnosti od najpreprostejših, kot je gibanje, do 

kompleksnejših, od konkretnih do simboličnih zaznavanj. S poustvarjanjem pomagajo otroku, 

da izrazi svoje občutke in se jih zave (prim. Dolinšek-Bubnič, 1999). 

 

Dejavnosti naj ne potekajo le po branju, ampak tudi pred branjem ali med njim. Starši lahko 

pred branjem motivirajo otroke že z enostavnim pogovorom o temi, ki jo bodo brali, lahko pa 

jim tudi naročijo, naj narišejo, kako si predstavljajo osebo iz zgodbe. Važno je, da pri otrocih 

vzbudijo zanimanje. Med branjem naj odgovarjajo na otrokova  vprašanja, uporabljajo 

zanimive glasove in mimiko ter tudi otroka spodbudijo k oponašanju kakšnega lika. Po branju 

pa lahko skupaj izdelajo lutke in po zgodbi odigrajo lutkovno predstavo, zgodbo obnovijo ob 

ilustracijah, narišejo odlomek, ki jim je bil najbolj všeč. Lahko prevzamejo različne vloge in 

zgodbo dramatizirajo, si ogledajo in komentirajo risanko po književni predlogi ali pa otroke 

povprašajo, kako bi oni spremenili konec zgodbe. Dobro je, če starši uporabljajo različne 

dejavnosti ob različnih delih družinskega branja. Vsake imajo namreč svojo vlogo.  

 

»Predbralne dejavnosti motivirajo za branje in poslušanje besedil, medbralne dejavnosti 

prispevajo k razumevanju in poglabljanju doživetja, pobralne dejavnosti pa utrjujejo in 

poglabljajo razumevanje in doživetje besedil« (Jamnik, 2003: 130). 

 

Izvajanje teh dejavnosti ob branju dodatno prispeva k dovzetnosti za književnost, spodbuja 

jezikovni in intelektualni razvoj, razvija zanimanje za različna področja, prispeva k razvoju 

bralnih navad in bogati preživljanje skupnega časa. Starši jih uporabljajo spontano in pri tem 

upoštevajo želje svojih otrok. Lahko se jih spomnijo iz svojega otroštva, se jih naučijo ob 
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obisku različnih prireditev, povezanih z branjem, od vzgojiteljic v vrtcu ali učiteljic v šoli 

(prim. Jamnik, 2003). Pomembno pa je tudi, da odrasli sami uživajo ob umetnostnem 

besedilu, ki ga berejo. To navdušenje se prenaša na otroka in ga prevzame. Z domišljijsko 

igro pa otrok svet prilagodi sebi, svojim željam in potrebam. Razmišlja o realnem svetu in ga 

ne nazadnje lažje razume (prim. Matko Lukan, 2009).  

 

Po mojem mnenju imajo dejavnosti ob branju velik vpliv na motiviranost za branje. Ker so 

otroci radoživi in ustvarjalni, radi sodelujejo, s tem pa poglabljajo bralna doživetja. Ni pa 

dovolj, da dajo starši otrokom le nalogo, kaj morajo storiti, pomembno je, da so tudi sami 

aktivni. Kot že omenjeno, so starši za otroke vzorniki in nič jih ne bo v izvajanje dejavnosti 

prepričalo bolj kot, če bodo lahko ustvarjali skupaj z enim izmed staršev in mogoče izdelek na 

koncu predstavili tudi ostalim družinskim članom. Zato mislim, da naj se starši v dodatne 

dejavnosti ne podajajo, kadar za to nimajo volje. Otroci bodo to začutili in opazili, s tem pa 

bodo starši dosegli ravno nasproten učinek od želenega. Bolje, da dodatne dejavnosti 

uporabljajo manjkrat, pa takrat kakovostneje.   

 

Poudariti pa je potrebno še, da niso vsa besedila primerna za izvajanje dodatnih dejavnosti. 

Branje in pripovedovanje nekaterih besedil, kot so pravljice, je namenjeno izključno 

užitku. Bistven je čaroben, osupljiv in nepozaben doživljaj ob branju, ki ga bodo želeli otroci 

vedno znova doživljati (prim. Jamnik, 2003).  

 

2.6 DRUŽINSKO BRANJE IN DRUŽINSKA PISMENOST V 
UČNEM NAČRTU SLOVENŠČINE 
 

Učni načrt predpisuje program osnovnošolskega izobraževanja in daje učiteljem smernice pri 

poučevanju. Pomaga jim pri določanju, katere cilje naj bi učenci dosegli, in nudi strokovna 

didaktična priporočila, kako jih doseči. Na učnem načrtu temelji vsak šolski predmet, 

vključno s slovenščino. Učni načrt za slovenščino (in vse ostale obvezne predmete) je bil 

posodobljen leta 2011. Oblikovala ga je skupina strokovnjakov s tega področja, pomeni pa 

temeljito prenovo prejšnjega učnega načrta.  
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Slovenščina je za večino učencev prvi oz. materni jezik in zaradi te funkcije ključni 

splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. Učenci se pri predmetu učijo učinkovitega 

govornega in pisnega sporazumevanja v slovenskem jeziku, krepijo svoje zavedanje o 

pomembnosti slovenščine, izvejo, kakšen položaj ima kot državni in uradni jezik, kakšnega v 

Evropski uniji ter kako izrazno razvita je na področjih javnega in zasebnega življenja. Učenci 

dosegajo cilje preko jezikovnega in književnega pouka, kjer razvijajo vse štiri 

sporazumevalne zmožnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje). Bistvo je, da znajo te 

zmožnosti uporabljati v vsakdanjem življenju in za umetniško izražanje. Pri književnem 

pouku spoznajo različna literarna besedila ter ob njih razvijajo tako sporazumevalno kot 

doživljajsko, domišljijskoustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno zmožnost. Utrjujejo tudi 

kulturo, državljansko vzgojo in socialno udejstvovanje. Pomembno pa je, da se učitelji 

trudijo skozi celotno obdobje šolanja slovenščino povezovati z drugimi predmeti, saj le 

tako lahko dosežejo zastavljene cilje (prim. Učni načrt za slovenščino, 2010). 

 

 

 

V novem učnem načrtu je korenita sprememba narejena na področju začetnega 

opismenjevanja. To sicer še vedno poteka v 1. triletju, vendar pa učni načrt obravnava »t. i. 

začetno opismenjevanje, ki traja celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (in sicer v 1. in 

2. razredu kot sistematično usvajanje tehnike branja in pisanja, v 3. razredu pa kot 

njeno utrjevanje in izboljševanje)« (Učni načrt za slovenščino, 2010: 4), bolj 

individualizirano glede na vsakega učenca.  

 

Predlog o prenovi starega učnega načrta in razloge za to pojasnjuje članek Pismenost 

(naj)mlajših – dileme, vprašanja, izzivi, ki ga je napisal Igor Saksida, izšel pa je leta 2010 v 

reviji Sodobna pedagogika. 

 

Avtor poudarja, da je razvijanje pismenosti in začetno opismenjevanje tema, ki ji je potrebno 

vseskozi namenjati čas, o njej razmišljati in kritično presojati njeno mesto v obstoječem 

učnem načrtu. Učne cilje, vsebine in specialnodidaktična priporočila je treba presojati glede 

na sposobnost otrok, njihove interese ter cilje in standarde znanja, ki jih učni načrti določajo. 

Prav zato se je potrebno vprašati, če ne bi bila potrebna korekcija učnega načrta, ki je star že 

"Branje je za duha to, kar je     

telovadba za telo." 

 

  (Richard Steele) 
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več kot desetletje. Na to namigujejo tudi programi, ki priporočajo, da opismenjevanje poteka 

kot individualizirana dejavnost, prilagojena posamezniku, v katero je potrebno vključevati 

tudi starše (prim. Saksida, 2010). 

 

Zavedati se moramo, da otroci v prvi razred v današnjih časih vstopajo z drugačnim 

predznanjem, kot so v preteklosti. Tehnologija je napredovala in je, vsaj za večino, sestavni 

del vsakdana. Nič drugače ni pri otrocih. Srečujejo se s televizijo, sami znajo uporabljati 

računalnik in naprave, na katerih si čas krajšajo z igranjem iger. Vse to poleg drugih stvari  

zagotovo vpliva na stopnjo pismenosti, ki jo dosežejo do vstopa v šolo. Prav zato je na mestu 

vprašanje, če so pričakovanja o napredku pismenosti, predvsem v prvem razredu, dovolj 

visoka. Nedopustno je namreč, da se otroka, ki ima že veliko izkušenj s pismenostjo, 

zavira pri njegovem nadaljnjem razvoju samo zato, da se zadosti ciljem učnega načrta. 

Potrebno je izhajati iz izkušenj, ki so jih otroci pridobili pred vstopom v šolo in zato 

pouk opismenjevanja individualizirati. Najti je treba pristop, ki omogoča ustrezen vstop v 

svet črk, branja in pisanja, in sicer že v prvem razredu osnovne šole (Prav tam).  

 

Da nekateri otroci v prvem razredu zmorejo veliko več, kot je predvideval učni načrt, 

dokazuje tudi njihovo doživljanje in razumevanje umetnostnega besedila. V članku je 

omenjenih kar nekaj primerov, ki dokazujejo, da nekateri otroci v vrtcu pravilno dojemajo 

sporočilo besedil, ki so sicer namenjena starejšim otrokom, poleg tega pa znajo izraziti celó 

vrednotenje njenih sporočil. To kaže na potrebo po ponovnem pregledu, katera književna 

besedila umestiti v učni načrt, predvsem v vrtec in prvo triletje osnovne šole. Nekatera 

besedila, ki so veljala za preobsežna, pretežka ali z neustrezno temo, so namreč lahko povsem 

primerna že za mlajše otroke. Bistveno je, kako se jih pri pouku obravnava. Otrokom morajo 

pomeniti izziv, ki jim bo prinesel napredek pri razvoju besedišča in sposobnosti 

pripovedovanja (Prav tam). 

 

Enako velja za jezikovno vzgojo. Večinoma otroci v šolo prihajajo z vsaj delno razvito 

zmožnostjo branja in pisanja ter z veliko željo, da se naučijo branja in pisanja. Tega nikakor 

ne gre prezreti. Ne smemo zavirati njihovega razvoja (in jim v prvem razredu ponuditi le 

predopismenjevalnih dejavnosti) samo zato, da bi sledili učnemu načrtu. Na ta način jim 

pouka slovenščine ne približamo, ampak naredimo ravno obratno, kar jih lahko zaznamuje za 

vse življenje (Prav tam). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Silva Ajdovec, diplomsko delo 

58 
 

Zavedati pa se je potrebno, da nimajo vsi učenci v razredu enako razvitih zmožnosti, torej 

pouka ni mogoče posploševati.  Ne sme priti do tega, da je ves pouk prilagojen otrokom, ki v 

predšolskem obdobju niso bili deležni dejavnosti porajajoče se pismenosti, saj je na ta način 

pouk prilagojen le nekaterim, ostale pa se pri njihovem napredku zadržuje. Če v razredu ni 

tekmovalnega in spodbudnega okolja, pride do pasivnosti, naveličanosti, brezdelja učencev, 

na ta način učni kriteriji padejo pod objektivne zmožnosti učencev, s tem pa lahko v svojem 

razvoju nazadujejo. Zato je izjemnega pomena, da učitelj presodi, s kakšnimi zmožnostmi 

vsak učenec vstopa v šolo, in na podlagi te ugotovitve zanj sestavi individualni načrt dela 

(Prav tam). 

 

V prejšnjem učnem načrtu je bilo opismenjevanje v prvem razredu povezano predvsem z 

predopismenjevalnimi dejavnostmi, izogibalo pa se je sistematičnemu spoznavanju črk. Prvi 

razred je bil namreč namenjen pripravi na sistematično opismenjevanje, drugi samemu 

opismenjevanju, tretji pa urjenju branja in pisanja. V drugem razredu naj bi tako spoznali 

velike in male tiskane črke, običajno tudi male pisane, s tem pa je opismenjevanje zelo 

natrpano. Postavlja se tudi vprašanje, če niso dejavnosti, ki naj bi jih učenci v zvezi z 

pismenostjo izvajali v prvem razredu, bolj primerne za predšolsko obdobje. Izvajali naj 

bi jih že v vrtcu in razvili zmožnost sprejemanja in tvorjenja besedil, bogatili besedni zaklad, 

spoznavali značilne prvine književnih besedil in se o poslušanem izražali. Pomembno vlogo 

pa imajo v tem času še starši z družinskim branjem in dejavnostmi družinske pismenosti. V 

prvi razred je bilo torej potrebno uvesti več dejavnosti, ki so povezane z opismenjevanjem, in 

zvišati standarde znanja, s tem pa otroke motivirati in jim učenje predstaviti kot izziv (Prav 

tam).  

 

2.6.1 Cilji pouka mladinske književnosti 
 

Bistvo pouka mladinske književnosti v prvem triletju je, da literaturo otrokom približamo, da 

jo dojemajo kot prijetno dejavnost, h kateri se tudi v obdobju po končanem šolanju in 

obveznem branju samoiniciativno vračajo. V literaturi, ki sem jo predelala, sem zasledila, da 

klasična književna didaktika cilje književnosti deli na: 

• pridobivanje književnega znanja – izobraževalni cilj, 

• razvijanje bralne sposobnosti – funkcionalni cilj, 
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• razvijanje bralne kulture – vzgojni cilj (prim. Kordigel, 2000). 

 

Razvijanje bralne kulture 

Najpomembnejši med njimi je zagotovo zadnji, razvijanje bralne kulture. V tuji literaturi je 

pogosto označen kot ljubezen do branja – navdušiti otroke za branje. »Gre za končni, najvišji 

smoter šolskega ukvarjanja z literaturo, ki bo kot vedenjski model spremljala otroka na 

njegovi poti od najstnika prek adolescence v dobo odraslosti – vedenjski model, ki bo 

zaznamoval vse njegovo življenje in ki ga bo prenašal na svoje otroke« (Kordigel, 2000: 23). 

Branje v tem smislu ni le intelektualna spretnost, vrednota, ki jo premore posameznik. 

Omogoča mu osebnostno rast in duhovno obogatitev. Bralna kultura pa je v tem kontekstu 

potreba po branju, možnost za estetski užitek, spoznavanje samega sebe, notranje 

izpopolnjevanje, vodi pa tudi k polnejšemu doživljanju ter razumevanju sveta in človeka. 

Povezuje se s procesi in funkcijo branja, predvsem vpliva na bralčevo oblikovanje 

samopodobe v razmerju do stvarnosti. Umetniška izkušnja je namreč bolj izpopolnjena kot 

direktno doživljanje stvarnosti. Če ima posameznik razvito bralno kulturo in interes, se to 

odraža na njegovi osebnosti. Lahko bi rekli, da je umetnost celo osnova izobraževanja. Branje 

mladinske književnosti spodbuja racionalno in fantazijsko mišljenje ter čustveno odzivanje. 

Omogoča preseganje stvarnega spoznavanja sveta, s tem pa bralec svet in človeka dojema z 

nepoznanih zornih kotov. Šola lahko to doseže s kvalitetno šolsko interpretacijo, lokalizacijo 

besedila in upoštevanjem učenčevega izbora literature (prim. Saksida, 1994). 

 

Razvijanje bralne sposobnosti 

Bistvo tega, funkcionalnega cilja je privzgajanje sposobnosti literarnoestetskega doživetja, 

torej spretnost, da bralec ustvarjalno komunicira s književnim besedilom. Šola mora zato 

ustvariti pogoje za to komunikacijo in učence spodbujati pri izražanju. Vsak človek doživlja 

književno besedilo nekoliko drugače, tako da lahko rečemo, da idealnega literarnoestetskega 

doživetja ni, vseeno pa lahko z razvijanjem bralne sposobnosti manj idealno doživetje 

približamo idealnejšemu. Kako bo bralec dojel literaturo, je odvisno od njegove starosti, 

osebnostnega razvoja, navad, predhodnega znanja in drugih dejavnikov (prim. Kordigel, 

2000). 
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Bralno sposobnost je ob upoštevanju slovenske književne didaktike mogoče razčleniti na 

naslednje sposobnosti: 

1. SPOSOBNOST ZAZNAVANJA IN DOŽIVLJANJA 

- sposobnost branja (glasnega, polglasnega, tihega in interpretativnega) in 

memoriranje besedila; 

- sposobnost zaznavanja in doživljanje ritma, zvočnosti besede in 

nenavadnih besed oz. njihovih verzov; 

- sposobnost zaznavanja in doživljanja besedilne/pesemske slike (sposobnost 

eidetičnega doživljanja); 

- sposobnost doživljanja osnovnega razpoloženja v besedilu (veselo : 

žalostno : skrivnostno ipd.). 

 

2. SPOSOBNOST RAZUMEVANJA 

- sposobnost fantazijskega mišljenja (dojemanje medsebojne povezanosti 

posameznih sestavin besedilne slike, tvorjenje novih domišljijskih slik), 

- sposobnost razumevanja jezikovne inovacije in asociativnega mišljenja 

(nenavadna beseda glede na ustaljeno jezikovno rabo, asociacije ob izraziti 

podobi oz. nenavadni besedi), 

- sposobnost racionalnega mišljenja (analiza, sinteza, primerjanje). 

 

3. SPOSOBNOST VREDNOTENJA  

- sposobnost vrednotenja na podlagi učenčevega odziva na celovitost 

besedila (oblikovanje stališč do problema, ki ga zastavlja/obravnava 

besedilo), 

- sposobnost medsebojnega vrednotenja, 

- sposobnost vrednotenja glede na zunajliterarno stvarnost. 

 

4. SPOSOBNOST IZRAŽANJA (Saksida, 1994: 55). 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Silva Ajdovec, diplomsko delo 

61 
 

Pridobivanje knjižnega znanja 

Gre za izobraževalni cilj pouka književnosti. Bistvo pridobivanja književnega znanja je 

predvsem poznavanje avtorja (ime, poklic, nekaj o njegovem življenju) in dela ter nekaterih 

osnovnih oblikovno-vrstnih oznak (ritem, pravljica, rima, pesem, poglavje ...). Pomembno je, 

da učenci opazujejo obliko določenega besedila, pri tem pa spodbujajo svojo ustvarjalnost ter 

s tem vplivajo na lastno bralno sposobnost in kulturo (prim. Saksida, 1994). Nikakor naj se ne 

bi otroci suhoparnih podatkov učili na pamet, učitelji pa morajo to doseči na posreden način. 

Kot prvo morajo vedno pri obravnavi določenega literarnega dela navesti avtorja, naslov in 

ilustratorja. S tem se učencem ponavljajoča imena vtisnejo v spomin in kmalu poznajo več del 

enega avtorja. Priporočljiv je tudi obisk knjižnice ali razstave del določenega avtorja, kjer 

lahko učenci vidijo več del, ki jih je napisal določen pisatelj. Za otroke je zelo zanimiv in 

motivacijski obisk pisatelja ali pesnika samega. S tem vidijo, da so to dejansko žive osebe, 

izvejo kaj o njegovem življenju ali mu postavijo različna vprašanja. Bistveno je, da 

izobraževalne cilje dosegajo predvsem nevede in neprisiljeno, prek različnih dejavnosti (prim. 

Kordigel, 2000).   

 

Vzgojni, funkcionalni in izobraževalni cilji so med seboj tesno povezani. Če otrok pozna 

književna izrazna sredstva, to vpliva na njegovo sposobnost branja in ker je ta dobro razvita, 

utrjuje svoj pozitiven odnos do književnosti. Literaturo namreč težko vzljubimo (vzgojni cilj), 

če nimamo vsaj delno razvite sposobnosti branja (funkcionalni cilj), tega pa ne moremo 

doseči, če nam manjka teoretično znanje o literaturi (izobraževalni cilj). Pomembno je, da se 

učitelji in starši te medsebojne prepletenosti zavedajo in poskušajo pri otrocih razvijati vse tri. 

 

2.6.2 Cilji v učnem načrtu, ki so povezani z družinskim branjem in 
družinsko pismenostjo 
 

Učni načrt predvideva razvijanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti: govorjenja, 

poslušanja, branja in pisanja, cilji pa se delijo na splošne in operativne. 
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2.6.2.1 Splošni cilji predmeta v prvem triletju 
 

o Učenci si oblikujejo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika 

ter se zavedajo pomembne vloge materinščine in slovenščine v svojem osebnem in 

družbenem življenju. Tako si oblikujejo jezikovno, narodno in državljansko zavest, ob 

tem pa tudi spoštovanje in strpnost do drugih jezikov in narodov ter si krepijo 

medkulturno in socialno zmožnost.  

 

o Učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku, torej 

zmožnost kritičnega sprejemanje in tvorjenja besedil različnih vrst. 

 
- Razmišljujoče in kritično sprejemajo raznovrstna neumetnostna besedila, 

objavljena v raznih medijih – iz njih pridobivajo novo 

stvarno/enciklopedično znanje, tega pa uporabljajo v vsakdanjem 

življenju ali ga samostojno širijo z uporabo raznih priročnikov (tudi 

spleta); usvajajo in urijo razne strategije in učne pristope za učinkovito 

pridobivanje informacij iz govorjenih in zapisanih neumetnostnih 

besedil ter s tem razvijajo svojo zmožnost učenja. Besedila tudi 

vrednotijo in utemeljujejo svoje mnenje; v propagandnih besedilih 

prepoznajo propagandne prvine ter si oblikujejo kritično stališče do njih. 

 

- Razmišljujoče in kritično sprejemajo umetnostna/književna besedila 

slovenskih in drugih avtorjev. Branje prepoznavajo kot užitek, prijetno 

doživetje in intelektualni izziv. Stopajo v dialog s književnim besedilom 

in v dialog o književnem besedilu. Branje jim daje priložnost za 

oblikovanje osebne in narodne identitete, širjenje obzorja ter 

spoznavanje svoje kulture in kulture drugih v evropskem kulturnem 

prostoru in širše. S poznavanjem druge kulture in skupnih kulturnih 

vrednot gradijo strpen odnos do drugih in drugačnih. Tako razvijajo 

svojo socialno, kulturno in medkulturno zmožnost. 

 
 

- Razvijajo pripravljenost za pogovarjanje in dopisovanje ter govorno 

nastopanje in pisanje; tako izražajo svoje znanje, misli, stališča, hotenja, 
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čustva in izkušnje, se pogajajo ter miroljubno rešujejo vprašanja v raznih 

življenjskih vprašanjih, tvorijo praktičnosporazumevalna, uradovalna in 

strokovna besedila (tudi o književnosti) in (po)ustvarjalna besedila. Tako 

razvijajo svojo socialno, kulturno in estetsko zmožnost. Razvijanje 

zmožnosti tvorjenja besedil ter usvajanje in urjenje strategij in načel za 

tvorjenje razumljivih, ustreznih, učinkovitih in pravilnih besedil 

spodbuja razvijanje zmožnosti učenja. 

 
- Motivirani so za vse štiri sporazumevalne zmožnosti; zavedajo se, da jim 

te omogočajo spoznavanje sebe in sveta ter zadovoljevanje temeljnih 

čustvenih in družbenih potreb. Ob izkušnjah s temi dejavnostmi 

spoznavajo, da njihovo obvladovanje povečuje zmožnost delovanja v 

družbenem okolju ter spoznavanja in izražanja predmetnega, duhovnega 

in domišljijskega sveta. Tako se razvija njihova socialna, družbena in 

medkulturna zmožnost.  

 
- Pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti ob dejavnem stiku z 

neumetnostnimi in umetnostnimi besedili z uporabo digitalne 

tehnologije varno, ustvarjalno in kritično pridobivajo ter uporabljajo 

podatke/informacije. Ozaveščajo in presojajo možnost uporabe in 

zlorabo digitalne tehnologije oziroma pridobljenih informacij – ob tem 

razvijajo svojo digitalno zmožnost. 

 
o Učenci ohranjajo in razvijajo pozitiven odnos do branja neumetnostnih in umetnostnih 

besedil. Stik z besedili je zanje potreba in vrednota, zato v prostem času 

berejo/poslušajo besedila (objavljena v raznih medijih), obiskujejo knjižnico, filmske 

in gledališke predstave, literarne prireditev ipd.  

 

o Učenci razvijajo tako imenovane sestavine sporazumevalne zmožnosti, torej 

stvarno/enciklopedično znanje, jezikovno zmožnost (poimenovalno, skladenjsko, 

pravorečno in pravopisno), slogovno zmožnost, zmožnost nebesednega 

sporazumevanja in metajezikovno zmožnost. 
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o Učenci ob sprejemanju umetnostnih/književnih besedil razvijajo sporazumevalno 

zmožnost in tudi pridobivajo književno znanje. Umeščanje besedil v časovni in 

kulturni kontekst ter literarnoestetskega znanja jim omogočajo globlje doživljanje, 

razumevanje in vrednotenje umetnostnih besedil. Literarnoestetsko doživetje, podprto 

z literarnovednim znanjem, omogoča poglobljeno spoznavanje besedne umetnosti in 

estetskih izraznih možnosti, povečuje užitek ob branju in pripomore k razvijanju 

pozitivnega odnosa do besedne umetnosti (branja), ustvarjalnosti in (samo)izražanja v 

raznih medijih (Učni načrt, 2011: 6−7). 

 

Ti cilji so zelo splošno zastavljeni in iz njih lahko razberemo, kakšen je namen poučevanja 

slovenščine. Učitelji se trudijo, da bi jih otroci dosegli v prvem triletju. To nalogo jim lahko 

precej olajšajo starši, če otroka že v predšolskem obdobju spodbujajo k spoznavanju jezika, 

literature, njune vrednosti in uporabnosti. Lahko jim razložijo, da je pri iskanju podatkov 

koristen splet, da ne smejo vedno nasedati medijem, pač pa morajo vse informacije, ki jih 

dobijo, kritično presoditi. Koristno pa je seveda tudi družinsko branje, pri katerem otrok čuti 

ugodje ob literaturi. Doma lahko mirno izrazi svoje mnenje, saj pred starši nima zadržkov, vse 

dejavnosti so namenjene izključno njemu, tako da jih lahko bolj doživi, dejavnosti pa lahko 

starši po potrebi prilagodijo svojemu otroku.  S tem dobijo otroci že v času pred obveznim 

šolanjem osnovo za učenje slovenskega jezika, ki jo potem s šolskim delom še nadgrajujejo. 

 

2.6.2.2 Operativni cilji predmeta v prvem triletju 
 

Področje: Jezik 

1. Oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku, narodu in državi. 

2. Razvijanje zmožnosti pogovarjanja. 

3. Razvijanje zmožnosti poslušanja enogovornih neumetnostnih besedil. 

4. Razvijanje zmožnosti govornega nastopanja. 

5. Individualizirano, postopno in sistematično razvijanje zmožnosti branja in pisanja 

besedil. 

6. Razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega 

sporazumevanja (za izboljšanje sporazumevalne zmožnosti). 
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7. Razvijanje metajezikovne zmožnosti (Učni načrt, 2011: 8−12). 

 

Vsaka od teh večjih skupin operativnih ciljev na področju jezika zajema več bolj natančno 

opredeljenih ciljev, ki naj bi jih učenci dosegli v prvem triletju. Tudi na tem področju lahko 

starši veliko naredijo, še preden otroci prestopijo šolski prag. Narodno zavest jim razvijajo s 

tem, da jim povejo, kdaj praznujemo kateri državni praznik in kaj le-ta sploh pomeni. Seveda 

ni nobene potrebe, da jim starši vse podrobno razlagajo, dovolj bodo dosegli že s samo 

omembo. Tako se bodo otroci zavedali države, v kateri živijo, in njenih značilnosti. Kot 

drugod lahko tudi pri pripravi na doseganje operativnih ciljev na področju jezika starši veliko 

naredijo s svojim zgledom. Na primer vikanja se lahko otroci navadijo s tem, ko opazijo, da 

starši vikajo osebe, ki jih spoštujejo. Še boljše je, da jih starši na to kdaj pa kdaj opomnijo in s 

tem otroke spodbudijo k razmišljanju. Starši naj se z otrokom čim več pogovarjajo in jim 

berejo. Pri tem je koristno, da otroci vizualno sledijo besedilu, starši pa brano besedilo 

nakazujejo s prstom. Na ta način otroci posredno spoznavajo črke, besede, povedi, odstavke. 

Slišijo lahko poudarke v besedilu in zaznajo končno intonacijo ob zaključku povedi. Tako 

bodo starši dosegli, da bodo na tak način brali tudi otroci. Doma ima večina družin vsaj nekaj 

knjig, revij ali časopisov. S pregledovanjem literature dajejo starši otrokom dober zgled in jih 

motivirajo, da to storijo še sami. Čeprav ne znajo brati, pa začnejo ločevati slikovni in 

besedilni del in sami »brati« ilustracije in slike. Otroci bodo starše posnemali, če jih bodo 

videli pri pisanju. Sprva njihovi zapisi ne bodo imeli pomena, se pa s tem že razvijajo osnove 

za kasnejše pisanje. Učijo se držati pisalo in orientacije ter poteka pisanja na listu. Naloga 

staršev je, da jih pri vseh dejavnostih spodbujajo in jim pomagajo. Ko se odpravijo na izlet ali 

sprehod, naj jih opozorijo na napise, prometne znake in preproste piktograme. Postavljajo jim 

različna vprašanja, povezana z njimi, in vzbudijo otrokovo zanimanje. S tem otroci 

spoznavajo, da ima pisava velik pomen v družbi. V učnem načrtu je poudarjeno, da mora 

opismenjevanje potekati postopno in prilagojeno vsakemu otroku posebej. Starši imajo 

možnost, da s svojim otrokom delajo individualno, saj ga sami najbolje poznajo in vedo, 

katere sposobnosti ima že razvite in katerih ne. S tem spodbujajo njegov razvoj, v skladu z 

njegovimi zmožnostmi. Na tak način bodo prispevali k uspešnosti svojega otroka in naredili 

podlago za nadaljnje delo v šoli. Dobro pa je, da z otrokom delajo tudi v času šolanja in s tem 

šolsko delo dodatno nadgrajujejo.  
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Področje: Književnost 

1. Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev 

umetnostnih besedil, govorjenjem in pisanjem o njih. 

Književna besedila  

Otroci 

- prepoznajo govorni položaj pri poslušanju, branju književnih besedil in 

pripravijo ustrezen model odzivanja; 

- oblikujejo obzorje, pričakovanja, kar izvira iz zunajliterarne in 

medbesedilne izkušenosti. 

- izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se 

jim vzbudijo pri poslušanju, branju. 

- ugotavljajo razlike v doživljanju in razumevanju istega besedila ter 

različnost na ravni opažanja sestavin besedila; ob ponovnem branju, 

poslušanju zaznavajo najprej prezrte, preslišane sestavine. 

- poglabljajo prvotno doživetje in razumevanje ter izražajo mnenje o 

besedilu (predvsem govorno, tretješolci lahko tudi pisno). 

- posamezna besedila primerjajo in vrednotijo (ustrezno razvojni stopnji, 

medbesedilni izkušenosti in spoznavnim zmožnostim učenca). 

- predstavljajo razloge, zaradi katerih se jim kaj v književnem besedilu 

(dogodek, oseba ipd.) zdi pomembno (Učni načrt, 2011: 14). 

 

V okviru teh ciljev učenci spoznajo poezijo in prozo. Pri prozi se osredotočijo na književni 

prostor in čas, književno osebo, dogajanje in temo ter avtorja in pripovedovalca. Tudi pri 

doseganju teh ciljev ima družinsko branje v predšolskem in šolskem obdobju pomembno 

vlogo. Z njim razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila, ob pogovoru s starši 

lahko prepoznajo, ali je besedilo veselo ali žalostno, lahko se identificirajo s književno osebo, 

lažje doživljajo in razumejo besedilno stvarnost. Pri branju pesmi doživljajo zvočnost, ritmiko 

in slišijo rimo v pesmi. Starši jim lahko pomagajo, da prepoznajo kitico, besedilni in slikovni 

del v pravljici ali pesmi in opazijo značilnosti pravljice (pravljični ton, preteklik ...) Če slišijo 

veliko pravljic že zgodaj, zaznajo razliko med realnim in pravljičnim svetom. Prav tako pa je 

koristno, če njim ljube pravljice slišijo večkrat. Tako bodo nekatere »brali« že sami. In sicer 

zato, ker si bodo zapomnili zgodbo in jo bodo lahko pripovedovali na pamet ob ilustracijah. 
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Starši naj otroke spodbujajo, da bodo čim večkrat izražali svoje občutke ob poslušanju in 

branju literature, saj bodo s tem to lažje počeli tudi v šoli. Pomembno je še, da jim vedno, 

kadar začnejo prebirati literaturo, preberejo tudi avtorja, torej pesnika ali pisatelja besedila, 

lahko pa tudi ilustratorja.  

 

Gledališče, radijska igra in film 

Film je izbirna vsebina. Učenci se spoznajo z gledališko/lutkovno predstavo, radijsko igro, 

risanko in filmsko predstavo. Če si otroci s starši ogledajo lutkovno ali gledališko predstavo, 

se na ta način srečajo z dramatiko. Poleg tega da se lahko pri ogledu naučijo mnogo novega, 

pa jim bo obisk predstave s starši prav gotovo zelo zanimiva izkušnja. Otroci v današnjih 

časih veliko časa preživijo pred televizijskim sprejemnikom. Tako se srečajo z risankami in 

filmi. Starši morajo poskrbeti, da otroci gledajo vsebine, ki so za njih primerne in kvalitetne, 

in se o vsebini pogledanega pogovarjajo.   

 

2. Razvijanje recepcijskih zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob 

umetnostnih besedilih (pisanje, interpretativno branje, govorjenje) 

- Govorjenje, pisanje 

- Glasno interpretativno branje književnih besedil 

- Govorni nastopi (Učni načrt, 2011: 19−21) 

Učenci na tem področju ustvarjajo ob poeziji, prozi in dramatiki. Starši lahko pripomorejo k 

razvijanju otrokove zmožnosti ustvarjanja z različnimi dejavnostmi, ki jih ob branju izvedejo 

z otrokom. Skupaj lahko sestavijo pesem, ki vsebuje rime, napišejo lastno pravljico, 

spremenijo konec zgodbe, otroci prebrano literaturo ilustrirajo. Za otroke zelo zabavna 

dejavnost je dramska uprizoritev prebranega, sploh če vključuje tudi izdelavo lastnih lutk ali 

pa če eno osebo zaigrajo sami. Starši so otrokom v pomoč tudi, kadar vse te dejavnosti 

izvajajo v šoli. Kadar se pripravljajo na primer na govorni nastop, jim pomagajo pri 

sestavljanju besedila in jih prvi poslušajo, ko govorni nastop izvedejo. Otrokom pohvala 

staršev zelo veliko pomeni, s tem si krepijo zaupanje, da so dobri govorci in da jih starši radi 

poslušajo.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
  

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 
POTEK RAZISKOVANJA 
 

Z izvedeno raziskavo sem želela ugotoviti, kako osveščeni so starši prvošolcev in drugošolcev 

o pomenu družinskega branja in kako ter v kakšnem obsegu je le-to prisotno v njihovih 

družinah.  

 

Družinsko branje ima namreč velik vpliv na kasnejši otrokov interes za knjige in književnost, 

družinska pismenost pa vpliva na splošno učno uspešnost učenca. Zelo pomembno je torej, da 

starši otrokom berejo, da jih spodbujajo pri zanimanju za knjige in da jim dajejo dober zgled v 

vsakdanjem življenju. Čeprav nekateri starši zase mislijo, da niso dobri bralci ali pa jim otrok 

daje občutek, da ga poslušanje literature ne zanima, morajo vztrajati in biti pri dejavnostih 

dosledni. Rezultati mogoče niso vidni čez noč, se pa ves trud zagotovo obrestuje kasneje v 

otrokovem bralnem obdobju.  

 

Znano je, da starši otrokom zelo pogosto berejo v predšolskem obdobju. Takrat se tudi 

trudijo, da bi jih vsaj delno naučili brati in pisati ter jim s tem omogočili lažji vstop v osnovno 

šolo. Branje je seveda zelo koristno vse od rojstva naprej. Zaskrbljujoče pa je, da precej 

staršev z družinskim branjem preneha, ko otrok vstopi v šolo oziroma se sam nauči 

brati.  Mislijo, da je bolje, če otrok sedaj bere sam in s tem branje utrjuje, ali pa mislijo, da bo 

sedaj že sam prebral, kar ga zanima. Vendar je tako razmišljanje napačno. Otroci še vedno 

potrebujejo starše, da jim berejo in s tem vzbudijo občutek varnosti in ugodja ter jim na ta 

način približujejo literarni svet.  

 

V raziskavi sem se prav zato osredotočila na starše prvošolcev in drugošolcev. Želela sem 

preveriti, koliko jim še berejo, čeprav naj bi učenci v drugem razredu že znali brati.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Silva Ajdovec, diplomsko delo 

69 
 

3.1.1 Cilji raziskovanja 
 

Glede na predmet in problem raziskovanja sem z raziskavo želela ugotoviti: 

 

• ali so starši seznanjeni s pomenom družinskega branja za razvoj otrokove pismenosti, 

• kako pogosto starši berejo z otrokom, 

• kateri od staršev pogosteje bere z otrokom, 

• kdaj starši najraje berejo z otrokom, 

• kaj starši najraje berejo z otrokom, 

•  ali starši ob branju skupaj z otrokom izvajajo še kakšno dodatno dejavnost in zakaj, 

• katere dodatne dejavnosti izvajajo najpogosteje, 

•  kako pogosto starši z otroki obiščejo šolsko ali splošno knjižnico, 

• ali starši sodelujejo pri izbiri knjig, ki jih preberejo skupaj z otrokom, 

• ali starši v prostem času tudi sami posežejo po književnih besedilih, 

• kaj staršem pomeni branje skupaj z otrokom. 
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3.1.2 Raziskovalna vprašanja 
 

Glede na zastavljene cilje sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

• Kako dobro so starši seznanjeni s pomenom družinskega branja za razvoj otrokove 

pismenosti? 

• Kako pogosto starši berejo z otrokom? 

• Ali z otrokom pogosteje bere mama ali oče? 

• Kdaj starši najraje berejo z otrokom? 

• Kaj starši najraje berejo z otrokom? 

• Ali starši ob branju skupaj z otrokom izvajajo še kakšno dodatno dejavnost in zakaj? 

• Katere dejavnosti ob branju izvajajo najpogosteje? 

• Kako pogosto starši skupaj z otrokom obiščejo šolsko ali splošno knjižnico? 

• Ali starši sodelujejo pri izbiri knjig, ki jih preberejo skupaj z otrokom? 

• Ali starši v prostem času tudi sami posežejo po književnih besedilih? 

• Kaj staršem pomeni branje skupaj z otrokom? 
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3.1.3 Hipoteze 
 

Glede na zastavljene cilje sem oblikovala naslednje hipoteze: 

 

• Starši so dobro seznanjeni s pomenom družinskega branja za razvoj otrokove 

pismenosti. 

• Večina staršev z otrokom bere občasno. 

• Z otrokom pogosteje bere mama kot oče. 

• Starši z otrokom najraje berejo zvečer, pred spanjem. 

• Starši z otrokom najraje berejo pravljice. 

• Večini staršev za izvajanje dodatnih dejavnosti ob branju zmanjka časa. 

• Starši z otroki najpogosteje obnovijo zgodbo ob ilustracijah. 

• Starši z otroki občasno obiščejo šolsko ali splošno knjižnico. 

• Starši izbiro knjig za branje večinoma prepustijo otroku. 

• V prostem času se starši, raje kot branju, posvečajo drugim stvarem. 

• Večina staršev ob branju z otrokom preživi prijeten čas. 
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3.1.4 Raziskovalna tehnologija 
 

Podatke sem pridobila s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika zaprtega tipa. Sestavljen 

je iz enajstih vprašanj, ta pa so namenjena staršem otrok v prvem in drugem razredu 

devetletne osnovne šole.  

 

Z vprašanji sem se osredotočila predvsem na starše, katerim sem vprašanja zastavila tako, da 

sem lahko res preverila, kako so sami motivirani za družinsko branje in dejavnosti, povezane 

z njim. Menim namreč, da  družinsko branje svojo »nalogo« v celoti izpolni le, če so zanj 

navdušeni ne le otroci, pač pa tudi starši. Ker se mi tema zdi precej občutljiva, v vprašalnik 

nisem vključila vprašanj o starosti, spolu, izobrazbi ali ekonomskem statusu.  

 

Vse podatke sem pridobila posredno. 

 

3.1.5 Opis vzorca 
 

Populacija: 

Raziskava je zajela mnenja staršev otrok prvega in drugega razreda devetletne osnovne šole, v 

šolskem letu 2011/2012 na štirih gorenjskih osnovnih šolah, in sicer: na Osnovni šoli Jakoba 

Aljaža v Kranju, na Osnovni šoli Predoslje, na Osnovni šoli Marije Vere v Kamniku in na 

Podružnični šoli Olševek (matična šola je Osnovna šola Šenčur).  

 

Za pomoč sem zaprosila učiteljice, ki poučujejo na teh šolah. Ankete so razdelile otrokom, ti 

pa so jih odnesli domov svojim staršem. Izpolnjene ankete so vrnili razredničarki.  

 

Vprašalnike sem razdelila v mesecu marcu leta 2012. 
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Vzorec: 

o 82 pisnih anketnih vprašalnikov je bilo razdeljenih učencem na Osnovni šoli Jakoba 

Aljaža v Kranju, 

 

o 82 pisnih anketnih vprašalnikov je bilo razdeljenih učencem na Osnovni šoli 

Predoslje, 

 

o 24 pisnih anketnih vprašalnikov je bilo razdeljenih učencem na Osnovni šoli Marije 

Vere v Kamniku, 

 

o 35 pisnih anketnih vprašalnikov pa je bilo razdeljenih učencem na Podružnični šoli 

Olševek. 

 

Od skupno razdeljenih 223 anketnih vprašalnikov je bilo vrnjenih 161 vprašalnikov, in sicer 

45 na Osnovni Šoli Jakoba Aljaža v Kranju, 70 na Osnovni šoli Predoslje, 20 na Osnovni šoli 

Marije Vere v Kamniku in 26 na Podružnični šoli Olševek. 
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3.2 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

V prikaz podatkov sem vključila vseh 11 vprašanj, ki jih vsebuje anketni vprašalnik.  

Rezultate sem prikazala grafično, v obliki grafov. Nato sem dobljene rezultate interpretirala, 

podala o njih svoje mnenje in zanikala ali potrdila postavljeno hipotezo. V interpretacijo je 

vključeno tudi vprašanje o tem, katere dodatne dejavnosti starši ob branju izvajajo 

najpogosteje in kako pogosto izvajajo katero izmed njih. 

 

Ker sem ankete razdelila na štirih različnih šolah, se mi je zdela smiselna tudi primerjava med 

šolami oziroma med odgovori, ki so jih starši podali na vsaki od šol. Zanimalo me je, če se 

mnenja staršev na različnih šolah med seboj razlikujejo in, če se, v kakšni meri. Prav tako sem 

te rezultate prikazala grafično, v obliki grafov, in dobljene rezultate interpretirala. 

 

Rezultati veljajo le za starše, ki so izpolnili anketo, torej za 161 staršev. Ker vzorec ni velik, 

rezultatov ne moremo posploševati. 
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1. Ali ste seznanjeni s pomenom družinskega branja za razvoj otrokove pismenosti?

 

 

Starši se očitno zavedajo, kakšen pomen ima družinsko branje na razvoj otrokove pismenosti, 

saj jih je kar 88 % na vprašanje odgovorilo pritrdilno. Ta podatek je razveseljujo

zavedanje prvi korak k aktivnosti. Starši za svojega otroka zagotovo želijo najboljše in 

vedo, da bo družinsko branje njihovim otrokov omogo

opismenjevanje, jim bodo več

pomenu družinskega branja rad izvedel ve

seznanjeni v vrtcu, šoli ali v knjižnici. Menim, da se zadnje 

več pozornosti in se mu pripisuje ve

odigrajo svojo vlogo pri opismenjevanju otrok.  

 

S tem  potrjujem svojo prvo hipotezo

branja za razvoj pismenosti. 
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r 88 % na vprašanje odgovorilo pritrdilno. Ta podatek je razveseljujo

zavedanje prvi korak k aktivnosti. Starši za svojega otroka zagotovo želijo najboljše in 

vedo, da bo družinsko branje njihovim otrokov omogočilo lažje in kakovostnejše 

njevanje, jim bodo več brali. Prav nobeden od staršev ni obkrožil odgovora, da bi o 

pomenu družinskega branja rad izvedel več. Iz tega sklepam, da so bili o tej temi že 

seznanjeni v vrtcu, šoli ali v knjižnici. Menim, da se zadnje čase družinskemu branju p

 pozornosti in se mu pripisuje večjo pomembnost. Na ta način namreč tudi starši doma 

odigrajo svojo vlogo pri opismenjevanju otrok.   

prvo hipotezo, da so starši dobro seznanjeni s pomenom družinskega 

88 %

0 %

Seznanjenost staršev s pomenom družinskega 

branja

Da, zavedam se, kako pomembno 
je družinsko branje.

Delno.

Ne, o tem bi rad/a izvedel/a več.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

Ali ste seznanjeni s pomenom družinskega branja za razvoj otrokove pismenosti? 

 

itno zavedajo, kakšen pomen ima družinsko branje na razvoj otrokove pismenosti, 

r 88 % na vprašanje odgovorilo pritrdilno. Ta podatek je razveseljujoč, saj je 

zavedanje prvi korak k aktivnosti. Starši za svojega otroka zagotovo želijo najboljše in če 

ilo lažje in kakovostnejše 

 brali. Prav nobeden od staršev ni obkrožil odgovora, da bi o 

. Iz tega sklepam, da so bili o tej temi že 

ase družinskemu branju posveča 

č tudi starši doma 

, da so starši dobro seznanjeni s pomenom družinskega 

Seznanjenost staršev s pomenom družinskega 

Da, zavedam se, kako pomembno 
je družinsko branje.

Ne, o tem bi rad/a izvedel/a več.
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2. Kako pogosto berete z otrokom?

 

 

Skoraj vsi anketirani starši prvošolcem in drugošolcem berejo ve

odstotkov staršev jim bere nekajkrat na mesec, nih

navezujejo na prejšnje vprašanje. St

namreč otrokom berejo več in so za branje motivirani.

 

Drugo hipotezo, da večina staršev otrokom bere ob

odgovorilo kar 50 % vprašanih.  

 

 

 

 

 

 

50 %

7 %

0 %

Pogostost branja z otrokom

fakulteta                                 Silva Ajdovec, diplomsko delo
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Kako pogosto berete z otrokom? 

Skoraj vsi anketirani starši prvošolcem in drugošolcem berejo večkrat na teden. Le nekaj 

odstotkov staršev jim bere nekajkrat na mesec, nihče pa nikoli.  Ti rezultati se lahko 

navezujejo na prejšnje vprašanje. Starši, ki se zavedajo, kako pomembno je družinsko branje, 

 in so za branje motivirani. 

ina staršev otrokom bere občasno, lahko potrdim, saj je tako 

43 %

Pogostost branja z otrokom

Pogosto (skoraj vsak dan).

Občasno (2-3 krat na teden).

Redko (nekajkrat na mesec).

Nikoli.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

krat na teden. Le nekaj 

e pa nikoli.  Ti rezultati se lahko 

arši, ki se zavedajo, kako pomembno je družinsko branje, 

, saj je tako 

Pogosto (skoraj vsak dan).

3 krat na teden).

Redko (nekajkrat na mesec).
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3. Kateri od staršev pogos

 

 

V veliki večini z otrokom pogosteje berejo mame. Pri

matere pogosteje berejo z otrokom, vendar pa ne s tako veliko razliko. Iz tega lahko sklepam, 

da imajo matere več potrpljenja za branje, ve

se bolj zavedajo pomena družinskega branja. Mogo

z izobrazbo in šolanjem otrok ukvarjajo matere. Iz rezultatov pa lahko sklepam še, da so 

matere bolj motivirane za družinsko branje in v njem tudi same uživajo. 

 

Nekateri anketiranci so sicer k odgovorom dopisali še odgovor, da z otrokom berejo tudi stari 

starši, vendar teh odgovorov nisem upoštevala. Glede na temo moje diplomske naloge me 

namreč zanima le, kako motivirani so za družinsko branje starši otroka.

 

Potrjujem tretjo hipotezo, da z otrokom pogosteje bere mama kot o

78 %

Kdo pogosteje bere otroku?

oška fakulteta                                 Silva Ajdovec, diplomsko delo
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Kateri od staršev pogosteje bere z otrokom? 

ini z otrokom pogosteje berejo mame. Pričakovala sem rezultat, ki bo kazal, da 

matere pogosteje berejo z otrokom, vendar pa ne s tako veliko razliko. Iz tega lahko sklepam, 

 potrpljenja za branje, več časa, ki ga lahko namenijo tej dejavnosti, ali pa 

se bolj zavedajo pomena družinskega branja. Mogoče v družinah velja ustaljeno pravilo, da se 

z izobrazbo in šolanjem otrok ukvarjajo matere. Iz rezultatov pa lahko sklepam še, da so 

za družinsko branje in v njem tudi same uživajo.  

Nekateri anketiranci so sicer k odgovorom dopisali še odgovor, da z otrokom berejo tudi stari 

starši, vendar teh odgovorov nisem upoštevala. Glede na temo moje diplomske naloge me 

tivirani so za družinsko branje starši otroka. 

, da z otrokom pogosteje bere mama kot oče. 

22 %

Kdo pogosteje bere otroku?

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

akovala sem rezultat, ki bo kazal, da 

matere pogosteje berejo z otrokom, vendar pa ne s tako veliko razliko. Iz tega lahko sklepam, 

asa, ki ga lahko namenijo tej dejavnosti, ali pa 

e v družinah velja ustaljeno pravilo, da se 

z izobrazbo in šolanjem otrok ukvarjajo matere. Iz rezultatov pa lahko sklepam še, da so 

Nekateri anketiranci so sicer k odgovorom dopisali še odgovor, da z otrokom berejo tudi stari 

starši, vendar teh odgovorov nisem upoštevala. Glede na temo moje diplomske naloge me 

Oče.

Mama.
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4. Kdaj najraje berete z otrokom?

 

 

V vprašanju sem poudarila besedo najraje, saj sem s tem želela dose

kateri del dneva je njim najljubši za družinsko branje, torej so zanj takrat najbolj motivirani, 

in ne kdaj največkrat berejo z otrokom. Kar 130 od skupno 161 staršev je odgovorilo, da 

najraje berejo zvečer, pred spanjem. Ta 

starši kot otroci umirijo po končanem dnevu in si zaželijo prijetnega preživ

drugim. Verjetno večerno skupno branje predstavlja zaklju

prinaša notranji užitek. Večinoma pa si starši prav 

namenijo branju. Nekaj staršev otrokom najraje bere po kosilu, le eden dopoldne in nih

zjutraj. Očitno je večerno branje še vedno najbolj priljubljeno. 

 

Svojo četrto hipotezo, da večina staršev najraje bere zve

potrdim. 

0 %

81 %

Najbolj priljubljen čas za branje z otrokom

fakulteta                                 Silva Ajdovec, diplomsko delo
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berete z otrokom? 

V vprašanju sem poudarila besedo najraje, saj sem s tem želela doseči, da bi starši premislili, 

el dneva je njim najljubši za družinsko branje, torej so zanj takrat najbolj motivirani, 

krat berejo z otrokom. Kar 130 od skupno 161 staršev je odgovorilo, da 

er, pred spanjem. Ta čas je očitno optimalen za tako dejavnost, saj se tako 

čanem dnevu in si zaželijo prijetnega preživljanja č

erno skupno branje predstavlja zaključek dneva, ki so ga navajeni in jim 

inoma pa si starši prav zvečer najlažje utrgajo nekaj č

namenijo branju. Nekaj staršev otrokom najraje bere po kosilu, le eden dopoldne in nih

erno branje še vedno najbolj priljubljeno.  

čina staršev najraje bere zvečer, pred spanjem, tako 

19 %

Najbolj priljubljen čas za branje z otrokom

Zjutraj, pred odhodom v šolo.

Dopoldne.

Popoldne, po kosilu.

Zvečer, pred spanjem.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

i, da bi starši premislili, 

el dneva je njim najljubši za družinsko branje, torej so zanj takrat najbolj motivirani, 

krat berejo z otrokom. Kar 130 od skupno 161 staršev je odgovorilo, da 

st, saj se tako 

ljanja časa drug z 

ek dneva, ki so ga navajeni in jim 

er najlažje utrgajo nekaj časa, da ga 

namenijo branju. Nekaj staršev otrokom najraje bere po kosilu, le eden dopoldne in nihče 

er, pred spanjem, tako lahko 

Zjutraj, pred odhodom v šolo.

Popoldne, po kosilu.

Zvečer, pred spanjem.
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5. Kaj najraje berete z otrokom?

 

 

Pri tem vprašanju sem iz istega razloga kot pri prejšnjem poudarila besedo najraje. Iz grafa je 

razvidno, da starši z otrokom najraje berejo pravljice. Verjetno tudi njih, tako kot otr

pritegne literarni svet, v katerem se lahko izgubijo, in svet, kjer je dobro popla

kaznovano. Večinoma imajo otroci v prvem in drugem razredu najraje pravljice in ko starši 

ugotovijo, da uživajo v njih in jih sprejemajo, to vpliva tudi na 

bodo skupaj brali. Enako število staršev z otrokom najraje bere pesmi in drugo literaturo. Pod 

odgovorom drugo so najpogosteje naštevali mladinske knjige, zgodbe iz revij (Ciciban, 

Zmajček), zgodbe z več nadaljevanji, zgodovins

 

Peto hipotezo, ki pravi, da starši z otrokom najraje berejo pravljice, 

 

 

11 %

5 %
11 %

Najbolj priljubljena literatura za branje z 
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berete z otrokom? 

Pri tem vprašanju sem iz istega razloga kot pri prejšnjem poudarila besedo najraje. Iz grafa je 

razvidno, da starši z otrokom najraje berejo pravljice. Verjetno tudi njih, tako kot otr

pritegne literarni svet, v katerem se lahko izgubijo, in svet, kjer je dobro popla

inoma imajo otroci v prvem in drugem razredu najraje pravljice in ko starši 

ugotovijo, da uživajo v njih in jih sprejemajo, to vpliva tudi na njihove odloč

bodo skupaj brali. Enako število staršev z otrokom najraje bere pesmi in drugo literaturo. Pod 

odgovorom drugo so najpogosteje naštevali mladinske knjige, zgodbe iz revij (Ciciban, 

 nadaljevanji, zgodovinske knjige, stripe in basni.  

, ki pravi, da starši z otrokom najraje berejo pravljice, lahko potrdim

73 %

Najbolj priljubljena literatura za branje z 

otrokom

Pravljice.

Pesmi.

Poljudnoznanstvene članke.

Drugo.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

Pri tem vprašanju sem iz istega razloga kot pri prejšnjem poudarila besedo najraje. Iz grafa je 

razvidno, da starši z otrokom najraje berejo pravljice. Verjetno tudi njih, tako kot otroke, 

pritegne literarni svet, v katerem se lahko izgubijo, in svet, kjer je dobro poplačano, zlo pa 

inoma imajo otroci v prvem in drugem razredu najraje pravljice in ko starši 

njihove odločitve o tem, kaj 

bodo skupaj brali. Enako število staršev z otrokom najraje bere pesmi in drugo literaturo. Pod 

odgovorom drugo so najpogosteje naštevali mladinske knjige, zgodbe iz revij (Ciciban, 

lahko potrdim.  

Najbolj priljubljena literatura za branje z 

Poljudnoznanstvene članke.
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6. Ali ob branju skupaj z otrokom izvajate še kakšno dodatno dejavnost (pogovor o 

prebranem, risanje, uprizoritev z lutkami, dramatizacija b

 

 

Kar 69 % anketiranih staršev družinsko branje dopolni še z dodatnimi dejavnostmi. To je 

spodbuden podatek, saj na ta način branju dodajo nove razsežnosti, otrokom pa se vtisne v 

spomin kot prijetna dejavnost, ki jo radi doživljaj

za otroke in starše. Presenetilo me je, da je tako velik odstotek staršev, ki v

dejavnosti tudi sami uživajo. Tudi to je zelo spodbudno, saj lahko le na ta na

interes prenesejo na otroka.  

 

Ne gre pa zanemariti niti podatka, da 26 % staršem za dodatne dejavnosti zmanjka 

Starše je potrebno seznaniti, da imajo dodatne dejavnosti svojo vlogo in so del družinskega 

branja. Ni potrebno, da jih izvajajo vsaki

vključijo vsaj občasno. 9 staršev je odgovorilo, da ne oni ne njihovi otroci nimajo interesa za 

dodatne dejavnosti. Sklepam, da ti starši dodatnih dejavnosti ne znajo približati otrokom na 

26 %

26 %

5 %

Motiviranost staršev za izvajanje d

dejavnosti ob branju

fakulteta                                 Silva Ajdovec, diplomsko delo
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Ali ob branju skupaj z otrokom izvajate še kakšno dodatno dejavnost (pogovor o 

prebranem, risanje, uprizoritev z lutkami, dramatizacija besedila ...) in zakaj?

Kar 69 % anketiranih staršev družinsko branje dopolni še z dodatnimi dejavnostmi. To je 

čin branju dodajo nove razsežnosti, otrokom pa se vtisne v 

spomin kot prijetna dejavnost, ki jo radi doživljajo. Samo branje postane zanimiveje in pestro 

za otroke in starše. Presenetilo me je, da je tako velik odstotek staršev, ki v izvajanju dodatnih 

dejavnosti tudi sami uživajo. Tudi to je zelo spodbudno, saj lahko le na ta način veselje in 

Ne gre pa zanemariti niti podatka, da 26 % staršem za dodatne dejavnosti zmanjka 

Starše je potrebno seznaniti, da imajo dodatne dejavnosti svojo vlogo in so del družinskega 

branja. Ni potrebno, da jih izvajajo vsakič, ko berejo, dobro pa je, da si vzamejo č

asno. 9 staršev je odgovorilo, da ne oni ne njihovi otroci nimajo interesa za 

dodatne dejavnosti. Sklepam, da ti starši dodatnih dejavnosti ne znajo približati otrokom na 

43 %

Motiviranost staršev za izvajanje dodatnih 

dejavnosti ob branju

Da, ker ob tem tudi sam/a 
uživam.

Da, to storim, da ugodim otroku.

Ne, za to mi žal zmanjka časa.

Ne, nihče nima interesa za 
dodatne dejavnosti.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

Ali ob branju skupaj z otrokom izvajate še kakšno dodatno dejavnost (pogovor o 

esedila ...) in zakaj? 

 

Kar 69 % anketiranih staršev družinsko branje dopolni še z dodatnimi dejavnostmi. To je 

in branju dodajo nove razsežnosti, otrokom pa se vtisne v 

o. Samo branje postane zanimiveje in pestro 

izvajanju dodatnih 

čin veselje in 

Ne gre pa zanemariti niti podatka, da 26 % staršem za dodatne dejavnosti zmanjka časa. 

Starše je potrebno seznaniti, da imajo dodatne dejavnosti svojo vlogo in so del družinskega 

e, da si vzamejo čas in jih 

asno. 9 staršev je odgovorilo, da ne oni ne njihovi otroci nimajo interesa za 

dodatne dejavnosti. Sklepam, da ti starši dodatnih dejavnosti ne znajo približati otrokom na 

Da, ker ob tem tudi sam/a 

Da, to storim, da ugodim otroku.

Ne, za to mi žal zmanjka časa.

Ne, nihče nima interesa za 
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pravilen način. Otroci so namreč vedoželjni, radi ustvarjajo, se pogovarjajo in preživljajo čas 

s svojimi starši. Vse to pa so prvine, ki jih dodatne dejavnosti prinašajo. Pri tem delu 

družinskega branja imajo veliko vlogo vrtci in šole, ki staršem predstavijo dejavnosti, ki jih 

lahko vključijo k branju, in načine, kako jih z otroki izvajati. 

 

Glede na dobljene rezultate zavračam svojo šesto hipotezo, da večini staršev za izvajanje 

dodatnih dejavnosti zmanjka časa. 
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7. Če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili da, katero dejavnos

najpogosteje? Obkrožite do tri odgovore in s številkami od 1 do 3 ozna

pogosto jih izvajate (1 = najpogosteje, 3

 

 

Starši so se pri tem vprašanju najpogosteje odlo

tako so ta odgovor prepričljivo najve

(pripisali so ji številko 1), ali kot edino dejavnost, ki jo ob branju izvajajo z otrokom. Obnova 

ob ilustracijah in risanje sta naslednji najbolj priljubljeni dodatni dejav

pogosto izbrali kot dejavnost, ki jo z otrokom izvajajo pogosto (pripisali so jima številko 2).  

Ostale dejavnosti so izbrali manjkrat in jih tudi ve

otrokom izvajajo najredkeje (pripisali so jim 

izbrali kot najpogosteje izvajane in prve kot najredkeje, vendar v ve

da so dejavnosti, kot so pogovor, obnova  zgodbe in risanje, najbolj enostavne za izvajanje 

doma in zato pri starših najbolj priljubljene. Uprizoritev zgodbe z lutkami zahteva kar nekaj 

20 %

5 %

10 %
8 %

1 %

Dodatne dejavnosti ob branju
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e ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili da, katero dejavnost izvajate 

? Obkrožite do tri odgovore in s številkami od 1 do 3 označ

najpogosteje, 3 = najredkeje). 

Starši so se pri tem vprašanju najpogosteje odločali za odgovor »pogovor o prebranem«. Prav 

ljivo največkrat izbrali kot dejavnost, ki jo izvajajo najpogosteje 

(pripisali so ji številko 1), ali kot edino dejavnost, ki jo ob branju izvajajo z otrokom. Obnova 

ob ilustracijah in risanje sta naslednji najbolj priljubljeni dodatni dejavnosti. Starši so ju 

pogosto izbrali kot dejavnost, ki jo z otrokom izvajajo pogosto (pripisali so jima številko 2).  

Ostale dejavnosti so izbrali manjkrat in jih tudi večinoma označili kot dejavnosti, ki jih z 

otrokom izvajajo najredkeje (pripisali so jim številko 3). Seveda so nekatere od teh dejavnosti 

izbrali kot najpogosteje izvajane in prve kot najredkeje, vendar v večini primerov ne.  Mislim, 

da so dejavnosti, kot so pogovor, obnova  zgodbe in risanje, najbolj enostavne za izvajanje 

tarših najbolj priljubljene. Uprizoritev zgodbe z lutkami zahteva kar nekaj 

36 %

20 %

Dodatne dejavnosti ob branju

Pogovor o prebranem.

Obnova ob ilustracijah.

Risanje.

Uprizoritev zgodbe z lutkami.

Dramatizacija besedila. 

Sprememba konca zgodbe.

Drugo.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

t izvajate 

? Obkrožite do tri odgovore in s številkami od 1 do 3 označite, kako 

 

»pogovor o prebranem«. Prav 

krat izbrali kot dejavnost, ki jo izvajajo najpogosteje 

(pripisali so ji številko 1), ali kot edino dejavnost, ki jo ob branju izvajajo z otrokom. Obnova 

nosti. Starši so ju 

pogosto izbrali kot dejavnost, ki jo z otrokom izvajajo pogosto (pripisali so jima številko 2).  

ili kot dejavnosti, ki jih z 

številko 3). Seveda so nekatere od teh dejavnosti 

ini primerov ne.  Mislim, 

da so dejavnosti, kot so pogovor, obnova  zgodbe in risanje, najbolj enostavne za izvajanje 

tarših najbolj priljubljene. Uprizoritev zgodbe z lutkami zahteva kar nekaj 

Pogovor o prebranem.

Obnova ob ilustracijah.

Uprizoritev zgodbe z lutkami.

Dramatizacija besedila. 

Sprememba konca zgodbe.
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časa in sodelovanje staršev, sploh če je potrebno lutke še izdelati, prav tako tudi dramatizacija 

besedila. 

 

Starši so našteli tudi nekaj dejavnosti, ki jih sama nisem uvrstila med možnosti, pa jih vseeno 

izvajajo ob družinskem branju. Otrokom na primer razložijo neznane besede (predvsem 

starinske), med branjem spremenijo zgodbo ali le zamenjajo nekatere besede ter tako zgodbo 

popestrijo. 

 

Sedmo hipotezo, da starši z otroki najpogosteje obnovijo zgodbo ob ilustracijah, moram tako 

ovreči, saj je večina staršev izbrala odgovor, da se z otroki o prebranem pogovorijo. To 

dejavnost so v veliki večini primerov tudi označili kot dejavnost, ki jo z otrokom izvajajo 

najpogosteje. 
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8. Kako pogosto z otrokom obi

 

 

Tudi podatek o tem, kako pogosto starši z otroki obiš

motiviranost za družinsko branje. Obisk šolske ali splošne knjižnice je namre

predpriprava na branje. Otroci in starši si lahko ogledajo veliko knjig in literature razli

zvrsti ter potem med njimi izberejo take, ki jih zanimajo. To pa povzro

skupnega branja, saj jih zanima vsebina knjige, ki so jo izbrali. Nekaj ve

knjižnico skupaj z otrokom obišče nekajkrat na mesec, slaba 

Precej velik je odstotek staršev, ki knjižnice ne obiskujejo. Kljub temu pa je bilo kar nekaj od 

staršev, ki so izbrali ta odgovor, takih, ki so 

doma. Tudi to ima svoje prednosti, saj lahko v tem primeru otroci najljubše knjige gledajo in 

berejo, kadar želijo.  

 

Osmo hipotezo, ki se glasi, da starši z otrokom šolsko ali splošno knjižnico obiš

lahko potrdim. 

23 %

14 %

Pogostost obiskovanja knjižnice skupaj z otrokom
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Kako pogosto z otrokom obiščete šolsko ali splošno knjižnico? 

tem, kako pogosto starši z otroki obiščejo knjižnico, kaže na njihovo 

motiviranost za družinsko branje. Obisk šolske ali splošne knjižnice je namreč že nekakšna 

va na branje. Otroci in starši si lahko ogledajo veliko knjig in literature razli

zvrsti ter potem med njimi izberejo take, ki jih zanimajo. To pa povzroči, da se veselijo 

skupnega branja, saj jih zanima vsebina knjige, ki so jo izbrali. Nekaj več kot polovica staršev 

če nekajkrat na mesec, slaba četrtina pa le nekajkrat na leto. 

Precej velik je odstotek staršev, ki knjižnice ne obiskujejo. Kljub temu pa je bilo kar nekaj od 

staršev, ki so izbrali ta odgovor, takih, ki so pripisali, da imajo otroci obsežno zbirko knjig 

doma. Tudi to ima svoje prednosti, saj lahko v tem primeru otroci najljubše knjige gledajo in 

, ki se glasi, da starši z otrokom šolsko ali splošno knjižnico obiščejo ob

12 %

51 %

Pogostost obiskovanja knjižnice skupaj z otrokom

Pogosto (večkrat na teden).

Občasno (nekajkrat na mesec).

Redko (nekajkrat na leto).

Je ne obiskujem.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

kaže na njihovo 

č že nekakšna 

va na branje. Otroci in starši si lahko ogledajo veliko knjig in literature različnih 

i, da se veselijo 

polovica staršev 

etrtina pa le nekajkrat na leto. 

Precej velik je odstotek staršev, ki knjižnice ne obiskujejo. Kljub temu pa je bilo kar nekaj od 

pripisali, da imajo otroci obsežno zbirko knjig 

doma. Tudi to ima svoje prednosti, saj lahko v tem primeru otroci najljubše knjige gledajo in 

čejo občasno, 

Pogostost obiskovanja knjižnice skupaj z otrokom

Pogosto (večkrat na teden).

Občasno (nekajkrat na mesec).

Redko (nekajkrat na leto).

Je ne obiskujem.
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9. Ali sodelujete pri izbiri knjig, ki jih preberete z otrokom?

 

 

89 staršev je na vprašanje odgovorilo, da skupaj z otrokom izberejo gradivo za družinsko 

branje. To se mi zdi precej pomembno, saj naj bi v skupnem branju uživali tako str

otroci. Čeprav je gradivo, ki ga berejo v prvem in drugem razredu, ve

otrokom, imajo lahko tudi starši zanj razli

bodo bolj motivirani za branje z otrokom. Nekaj ve

otrokom pri izbiri literature puš

mnenje učitelja/-ice in knjižnič

 

S tem moram svojo deveto hipotezo

prepuščajo otroku, zavrniti. 

 

37 %

8 %

Sodelovanje strašev pri izbiri knjig
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Ali sodelujete pri izbiri knjig, ki jih preberete z otrokom? 

89 staršev je na vprašanje odgovorilo, da skupaj z otrokom izberejo gradivo za družinsko 

branje. To se mi zdi precej pomembno, saj naj bi v skupnem branju uživali tako str

eprav je gradivo, ki ga berejo v prvem in drugem razredu, večinoma prilagojeno 

otrokom, imajo lahko tudi starši zanj različne interese. Če jih bo zanimalo, kar bodo brali, 

bodo bolj motivirani za branje z otrokom. Nekaj več kot tretjina staršev je odgovorilo, da 

otrokom pri izbiri literature puščajo popolno svobodo, le majhen odstotek pa jih upošteva 

ice in knjižničarja/-ke.  

deveto hipotezo, da starši izbiro knjig za skupno branje ve

55 %

%

Sodelovanje strašev pri izbiri knjig

Da, skupaj izbereva, kaj bova 
brala.

Ne, otrok jih izbira sam.

Ne, upoštevam priporočila 
učitelja/ice in knjižničarja/ke.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

89 staršev je na vprašanje odgovorilo, da skupaj z otrokom izberejo gradivo za družinsko 

branje. To se mi zdi precej pomembno, saj naj bi v skupnem branju uživali tako straši kot 

činoma prilagojeno 

e jih bo zanimalo, kar bodo brali, 

aršev je odgovorilo, da 

ajo popolno svobodo, le majhen odstotek pa jih upošteva 

, da starši izbiro knjig za skupno branje večinoma 

Da, skupaj izbereva, kaj bova 

Ne, otrok jih izbira sam.

Ne, upoštevam priporočila 
učitelja/ice in knjižničarja/ke.
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10. Ali v prostem času tudi sami posežete po književnih besedilih?

 

 

To vprašanje se posredno nanaša na motiviranost staršev za družinsko branje književnih 

besedil. Če radi berejo zaradi lastnega interesa in ob tem doživljajo ugodje, je ve

verjetnost, da bodo bolj motivirani za branje z otrokom in bodo želeli svoje navade, v katerih 

uživajo, prenesti tudi nanj. Kar 86 % staršev svoj prosti 

besedil, le 14 % pa v prostem času književnih besedil ne bere. To je zel

podatek, glede na to da vemo, da so starši za otroke v mlajših letih glavni vzorniki in bodo s 

svojimi zgledi branje približali tudi njim.

 

Glede na pridobljene odgovore lahko 

branju posvečajo drugim stvarem.) ovržem

 

61 %

11 % 3 %

Motiviranost staršev za branje književnih 
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asu tudi sami posežete po književnih besedilih? 

To vprašanje se posredno nanaša na motiviranost staršev za družinsko branje književnih 

e radi berejo zaradi lastnega interesa in ob tem doživljajo ugodje, je ve

verjetnost, da bodo bolj motivirani za branje z otrokom in bodo želeli svoje navade, v katerih 

uživajo, prenesti tudi nanj. Kar 86 % staršev svoj prosti čas namenja branju književnih 

času književnih besedil ne bere. To je zelo razveseljujo

podatek, glede na to da vemo, da so starši za otroke v mlajših letih glavni vzorniki in bodo s 

svojimi zgledi branje približali tudi njim. 

Glede na pridobljene odgovore lahko svojo deseto hipotezo (V prostem času se starši raje kot 

ovržem. 

25 %

Motiviranost staršev za branje književnih 

besedil

Da, pogosto in z veseljem.

Da, kadar mi to dopušča čas.

Ne, za branje nimam časa.

Ne, raje se posvečam drugim 
stvarem.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

To vprašanje se posredno nanaša na motiviranost staršev za družinsko branje književnih 

e radi berejo zaradi lastnega interesa in ob tem doživljajo ugodje, je večja 

verjetnost, da bodo bolj motivirani za branje z otrokom in bodo želeli svoje navade, v katerih 

as namenja branju književnih 

o razveseljujoč 

podatek, glede na to da vemo, da so starši za otroke v mlajših letih glavni vzorniki in bodo s 

asu se starši raje kot 

Da, pogosto in z veseljem.

Da, kadar mi to dopušča čas.

Ne, za branje nimam časa.

Ne, raje se posvečam drugim 
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11. Kaj Vam pomeni branje skupaj z otrokom?

 

 

Iz odgovorov vidimo, da skoraj vsi starši družinsko branje dojemajo kot prijetno dejavnost. 

Le 6 od 161 staršev je odgovorilo, da ob branju skupaj z otrokom nimajo posebnih ob

in le 2 starša branje vidita kot obremenitev. Iz tega lahko sklepam, da so starši zelo motivirani 

za skupno branje, da se zavedajo njegovega pomeni in da ga radi opravljajo. To je seveda 

pravilen pogled, saj le z lastno motiviranostjo lahko na otrok

postane pomembno in prijetno tudi za njih.

 

Svojo zadnjo, enajsto hipotezo

tako potrjujem. 

 

59 %

4 %

1

Občutki staršev ob branju z otrokom
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Kaj Vam pomeni branje skupaj z otrokom? 

Iz odgovorov vidimo, da skoraj vsi starši družinsko branje dojemajo kot prijetno dejavnost. 

Le 6 od 161 staršev je odgovorilo, da ob branju skupaj z otrokom nimajo posebnih ob

in le 2 starša branje vidita kot obremenitev. Iz tega lahko sklepam, da so starši zelo motivirani 

za skupno branje, da se zavedajo njegovega pomeni in da ga radi opravljajo. To je seveda 

pravilen pogled, saj le z lastno motiviranostjo lahko na otroke vplivajo v taki meri, da branje 

postane pomembno in prijetno tudi za njih. 

, enajsto hipotezo, da večina staršev ob branju z otrokom preživi prijeten 

36 %

1 %

Občutki staršev ob branju z otrokom

Dragocen in nenadomestljiv čas, 
ki ga preživiva skupaj.

Ob branju preživiva prijeten čas.

Nimam posebnih občutkov.

Branje je za starše obremenitev.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

Iz odgovorov vidimo, da skoraj vsi starši družinsko branje dojemajo kot prijetno dejavnost. 

Le 6 od 161 staršev je odgovorilo, da ob branju skupaj z otrokom nimajo posebnih občutkov, 

in le 2 starša branje vidita kot obremenitev. Iz tega lahko sklepam, da so starši zelo motivirani 

za skupno branje, da se zavedajo njegovega pomeni in da ga radi opravljajo. To je seveda 

e vplivajo v taki meri, da branje 

ina staršev ob branju z otrokom preživi prijeten čas, 

Dragocen in nenadomestljiv čas, 
ki ga preživiva skupaj.

Ob branju preživiva prijeten čas.

Nimam posebnih občutkov.

Branje je za starše obremenitev.
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3.3 INTERPRETACIJA REZULTATOV GLEDE NA 
RAZLIČNE ŠOLE 
 

1. Ali ste seznanjeni s pomenom družinskega branja za razvoj otrokove pismenosti?

 

 

Odgovori staršev se glede na različno osnovno šolo skoraj ne razlikujejo. Na vsaki od šol je 

več kot 80 % staršev, ki se zaveda, kako pomembno je družinsko branje, le majhen del 

staršev, ki se pomena družinskega branja zaveda delno, in nobenega starša, ki se mu zdi, da o 

tej temi ne ve dovolj in bi rad izvedel ve
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3.3 INTERPRETACIJA REZULTATOV GLEDE NA 

eni s pomenom družinskega branja za razvoj otrokove pismenosti?

Odgovori staršev se glede na različno osnovno šolo skoraj ne razlikujejo. Na vsaki od šol je 

 kot 80 % staršev, ki se zaveda, kako pomembno je družinsko branje, le majhen del 

i se pomena družinskega branja zaveda delno, in nobenega starša, ki se mu zdi, da o 

tej temi ne ve dovolj in bi rad izvedel več.  

Predoslje
PŠ 

Olševek
OŠ Marije 

Vere

Seznanjenost s pomenom družinskega 

branja

Da, zavedam se, kako 
pomembno je družinsko 
branje.

Delno.

Ne, o tem bi rada izvedela 
več.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

eni s pomenom družinskega branja za razvoj otrokove pismenosti? 

 

no osnovno šolo skoraj ne razlikujejo. Na vsaki od šol je 

 kot 80 % staršev, ki se zaveda, kako pomembno je družinsko branje, le majhen del 

i se pomena družinskega branja zaveda delno, in nobenega starša, ki se mu zdi, da o 

pomembno je družinsko 

Ne, o tem bi rada izvedela 
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2. Kako pogosto berete z otrokom?

 

 

Tukaj izstopa Podružnična šola Olševek, saj je edina, katere ve

kot občasno. Razlika je tudi med odgovoroma velika, saj skoraj 70 % staršev otrokom bere 

skoraj vsak dan in le dobrih 20 % ob

nekajkrat na teden ali skoraj vsak dan, kar pomeni, da jim družinsk

prijetno navado, s katero naredijo veliko dobrega za razvoj pismenosti pri svojem otroku. Na 

Osnovni šoli Marije Vere prav vsi starši otrokom berejo pogosto ali ob

spodbudno. 
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Kako pogosto berete z otrokom? 

na šola Olševek, saj je edina, katere več staršev otrokom bere

asno. Razlika je tudi med odgovoroma velika, saj skoraj 70 % staršev otrokom bere 

skoraj vsak dan in le dobrih 20 % občasno. Na ostalih šolah starši otrokom ve

nekajkrat na teden ali skoraj vsak dan, kar pomeni, da jim družinsko branje predstavlja 

prijetno navado, s katero naredijo veliko dobrega za razvoj pismenosti pri svojem otroku. Na 

Osnovni šoli Marije Vere prav vsi starši otrokom berejo pogosto ali občasno, kar je zelo 

OŠ 
Predoslje

PŠ 
Olševek

OŠ 
Marije 
Vere

Pogostot branja z otrokom

Pogosto (skoraj vsak dan).

Občasno (2-3 krat na teden).

Redko (nekajkrat na mesec).

Nikoli.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

 staršev otrokom bere pogosto 

asno. Razlika je tudi med odgovoroma velika, saj skoraj 70 % staršev otrokom bere 

starši otrokom večinoma berejo 

o branje predstavlja 

prijetno navado, s katero naredijo veliko dobrega za razvoj pismenosti pri svojem otroku. Na 

časno, kar je zelo 

Pogosto (skoraj vsak dan).

3 krat na teden).

Redko (nekajkrat na mesec).
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3. Kateri od staršev pogosteje bere z o

 

 

Na vseh šolah otrokom večinoma berejo mame, tako da tukaj ni pomembnih razlik. Še najbolj 

se očetje mamam »približajo« na Podružni

Največja razlika pa je pri starših v Osnovni šoli Marije Vere v 

% mam in le 5 % očetov.  
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Kateri od staršev pogosteje bere z otrokom? 

inoma berejo mame, tako da tukaj ni pomembnih razlik. Še najbolj 

etje mamam »približajo« na Podružnični šoli Olševek, kjer je razlika med njimi 30 %. 

ja razlika pa je pri starših v Osnovni šoli Marije Vere v Kamniku. Z otroki bere kar 95 

OŠ 
Predoslje

PŠ Olševek OŠ Marije 
Vere

Kdo pogosteje bere otroku?

Oče.

Mama.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

inoma berejo mame, tako da tukaj ni pomembnih razlik. Še najbolj 

ni šoli Olševek, kjer je razlika med njimi 30 %. 

Kamniku. Z otroki bere kar 95 
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4. Kdaj najraje berete z otrokom?

 

 

Glede najljubšega časa za družinsko branje so si bili anketirani starši na razli

šolah enotni. Prepričljiv je odgovor, da najraje berejo zve

bere po kosilu. Le en odgovor na Osnovni šoli Jakoba Aljaža v Kranju se je glasil, da najraje 

berejo dopoldne, nihče pa ne bere najraje že zjutraj, pred odhodom v šolo.
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berete z otrokom? 

asa za družinsko branje so si bili anketirani starši na razli

ljiv je odgovor, da najraje berejo zvečer, pred spanjem. Nekaj jih najraje 

bere po kosilu. Le en odgovor na Osnovni šoli Jakoba Aljaža v Kranju se je glasil, da najraje 

e pa ne bere najraje že zjutraj, pred odhodom v šolo. 

OŠ 
Predoslje

PŠ 
Olševek

OŠ Marije 
Vere

Najbolj priljubljen čas za branje z 

otrokom 

Zjutraj, pred odhodom v 
šolo.

Dopoldne.

Popoldne, po kosilu.

Zvečer, pred spanjem.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

asa za družinsko branje so si bili anketirani starši na različnih osnovnih 

, pred spanjem. Nekaj jih najraje 

bere po kosilu. Le en odgovor na Osnovni šoli Jakoba Aljaža v Kranju se je glasil, da najraje 

Zjutraj, pred odhodom v 

Popoldne, po kosilu.

Zvečer, pred spanjem.
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5. Kaj najraje berete z otrokom?

 

 

Pri vprašanju glede literature, ki jo najraje berejo z otrokom, so starši v veliki ve

odgovorili, da so to pravljice. Večje pa so razlike med šolami glede ostalih odgovorov. Na 

Podružnični šoli Olševek so na drugem mestu pesmi, medtem ko je na ostalih šolah odgov

drugo. Starši so pod ta odgovor zapisali, da berejo mladinske knjige, zgodbe iz revij (Ciciban, 

Zmajček), zgodbe z več nadaljevanji, zgodovinske knjige, stripe in basni. Poljudnoznanstvene 

članke v okviru družinskega branja najraje prebirajo v Olševku, 

na Osnovni šoli Marije Vere ni odloč
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berete z otrokom? 

ju glede literature, ki jo najraje berejo z otrokom, so starši v veliki ve

odgovorili, da so to pravljice. Večje pa so razlike med šolami glede ostalih odgovorov. Na 

ni šoli Olševek so na drugem mestu pesmi, medtem ko je na ostalih šolah odgov

drugo. Starši so pod ta odgovor zapisali, da berejo mladinske knjige, zgodbe iz revij (Ciciban, 

 nadaljevanji, zgodovinske knjige, stripe in basni. Poljudnoznanstvene 

lanke v okviru družinskega branja najraje prebirajo v Olševku, medtem ko se za to možnost 

na Osnovni šoli Marije Vere ni odločil nihče. 

PŠ 
Olševek

OŠ Marije 
Vere

Najbolj priljubljena literatura za branje z 

otrokom

Pravljice.

Pesmi.

Poljudnoznanstvene članke.

Drugo.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

ju glede literature, ki jo najraje berejo z otrokom, so starši v veliki večini 

je pa so razlike med šolami glede ostalih odgovorov. Na 

ni šoli Olševek so na drugem mestu pesmi, medtem ko je na ostalih šolah odgovor 

drugo. Starši so pod ta odgovor zapisali, da berejo mladinske knjige, zgodbe iz revij (Ciciban, 

 nadaljevanji, zgodovinske knjige, stripe in basni. Poljudnoznanstvene 

medtem ko se za to možnost 

Poljudnoznanstvene članke.
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6. Ali ob branju skupaj z otrokom izvajate še kakšno dodatno dejavnost (pogovor o 

prebranem, risanje, uprizoritev z lutkami, dramatizacija besedila ...) in zakaj?

 

 

Pri tem vprašanju pa se odgovori staršev na razli

Največkrat so starši odgovorili, da tudi sami uživajo v dodatnih dejavnostih. To pomeni, da so 

zanje motivirani. Medtem ko je ta odgovor na Osnovni šoli Predoslje in Osnovni šoli M

Vere izbralo prepričljivo veliko staršev, pa na Osnovni šoli Jakoba Aljaža takoj sledita 

odgovora, da to storijo, ker želijo ugoditi otroku in da jim za izvajanje dodatnih dejavnosti na 

žalost zmanjka časa. Malo druga

je največ staršev odgovorilo, da nimajo 

tudi odstotek staršev, ki pravi, da ne oni ne otroci nimajo interesa za izvajanje dodatnih 

dejavnosti (8 %). Zanimivo se je vprašati, 

okolje, v katerem večina družin živi, osveš

izvedejo z otrokom, ali kakšen drug dejavnik.
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Ali ob branju skupaj z otrokom izvajate še kakšno dodatno dejavnost (pogovor o 

prebranem, risanje, uprizoritev z lutkami, dramatizacija besedila ...) in zakaj?

anju pa se odgovori staršev na različnih osnovnih šolah precej razlikujejo. 

krat so starši odgovorili, da tudi sami uživajo v dodatnih dejavnostih. To pomeni, da so 

zanje motivirani. Medtem ko je ta odgovor na Osnovni šoli Predoslje in Osnovni šoli M

ljivo veliko staršev, pa na Osnovni šoli Jakoba Aljaža takoj sledita 

odgovora, da to storijo, ker želijo ugoditi otroku in da jim za izvajanje dodatnih dejavnosti na 

asa. Malo drugače pa so odgovarjali starši na Podružnični šoli Olševek, kjer 

 staršev odgovorilo, da nimajo čas za izvajanje dodatnih dejavnosti, najve

tudi odstotek staršev, ki pravi, da ne oni ne otroci nimajo interesa za izvajanje dodatnih 

dejavnosti (8 %). Zanimivo se je vprašati, zakaj je tako. Mogoče na to vpliva velikost šole, 

ina družin živi, osveščenost o dodatnih dejavnostih, ki jih sploh lahko 

izvedejo z otrokom, ali kakšen drug dejavnik. 

OŠ 
Predoslje

PŠ 
Olševek

OŠ Marije 
Vere

Motiviranost staršev za izvajanje 

dodatnih dejavnosti ob branju

Da, ker ob tem tudi sam/a 
uživam.

Da, to storim, da ugodim 
otroku.

Ne, za to mi žal zmanjka 
časa.

Ne, nihče nima interesa ta 
dodatne dejavnosti.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

Ali ob branju skupaj z otrokom izvajate še kakšno dodatno dejavnost (pogovor o 

prebranem, risanje, uprizoritev z lutkami, dramatizacija besedila ...) in zakaj? 

 

nih osnovnih šolah precej razlikujejo. 

krat so starši odgovorili, da tudi sami uživajo v dodatnih dejavnostih. To pomeni, da so 

zanje motivirani. Medtem ko je ta odgovor na Osnovni šoli Predoslje in Osnovni šoli Marije 

ljivo veliko staršev, pa na Osnovni šoli Jakoba Aljaža takoj sledita 

odgovora, da to storijo, ker želijo ugoditi otroku in da jim za izvajanje dodatnih dejavnosti na 

čni šoli Olševek, kjer 

as za izvajanje dodatnih dejavnosti, največji pa je 

tudi odstotek staršev, ki pravi, da ne oni ne otroci nimajo interesa za izvajanje dodatnih 

e na to vpliva velikost šole, 

enost o dodatnih dejavnostih, ki jih sploh lahko 

Da, ker ob tem tudi sam/a 

Da, to storim, da ugodim 

Ne, za to mi žal zmanjka 

Ne, nihče nima interesa ta 
dodatne dejavnosti.
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7. Kako pogosto z otrokom obiš

 

 

Starši na vseh šolah knjižnico z otrokom ve

odstotek staršev, ki knjižnico z otrokom obiš

Aljaža (16 %) in Osnovni šoli Marije Vere (15 %). Starši, ki so odgovo

otrokom sploh ne obiskujejo, so najbolj pogosti na Osnovni šoli Predoslje (16 %) in 

Podružnični šoli Olševek (19 %). Prvi dve šoli sta v mestu (Kranj in Kamnik), drugi dve pa na 

vasi, zato sklepam, da ima to vpliv na obiskovanje knjižn

vsem dostopnejše, zato se verjetno starši raje odlo

starši za obisk večinoma potrebujejo prevoz ter s tem ve
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Kako pogosto z otrokom obiščete šolsko ali splošno knjižnico? 

Starši na vseh šolah knjižnico z otrokom večinoma obiskujejo nekajkrat na mesec. Najve

odstotek staršev, ki knjižnico z otrokom obiščejo večkrat na teden, je v Osnovni šoli Jakoba 

Aljaža (16 %) in Osnovni šoli Marije Vere (15 %). Starši, ki so odgovorili, da knjižnice z 

otrokom sploh ne obiskujejo, so najbolj pogosti na Osnovni šoli Predoslje (16 %) in 

ni šoli Olševek (19 %). Prvi dve šoli sta v mestu (Kranj in Kamnik), drugi dve pa na 

vasi, zato sklepam, da ima to vpliv na obiskovanje knjižnice. V mestu so knjižnice bližje in 

vsem dostopnejše, zato se verjetno starši raje odločajo za obisk. V vaseh, kjer knjižnice ni, pa 

inoma potrebujejo prevoz ter s tem več časa in energije.   

Pogostost obiskovanja knjižnice

Pogosto (večkrat na 
teden).

Občasno (nekajkrat na 
mesec).

Redko (nekajkrat ne leto).

Je ne obiskujem.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

inoma obiskujejo nekajkrat na mesec. Največji 

krat na teden, je v Osnovni šoli Jakoba 

rili, da knjižnice z 

otrokom sploh ne obiskujejo, so najbolj pogosti na Osnovni šoli Predoslje (16 %) in 

ni šoli Olševek (19 %). Prvi dve šoli sta v mestu (Kranj in Kamnik), drugi dve pa na 

ice. V mestu so knjižnice bližje in 

ajo za obisk. V vaseh, kjer knjižnice ni, pa 
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8. Ali sodelujete pri izbiri knjig, ki ji

 

 

Pogosto starši skupaj z otrokom izberejo knjige za družinsko branje, kar nekaj staršev pa 

otrokom pri izbiri knjig prepustijo proste roke. Razlika med prvimi in drugimi je zelo opazna 

v Osnovi šoli Marije Vere, kjer znaša kar 40 

Aljaža, kjer znaša le dobrih 10 %. Na splošno starši na nobeni od šol ne upoštevajo, katere 

knjige priporočajo učitelji/-ice in knjižni

Podružnični šoli Olševek (15 % anketiranih staršev).
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Ali sodelujete pri izbiri knjig, ki jih preberete z otrokom? 

Pogosto starši skupaj z otrokom izberejo knjige za družinsko branje, kar nekaj staršev pa 

otrokom pri izbiri knjig prepustijo proste roke. Razlika med prvimi in drugimi je zelo opazna 

v Osnovi šoli Marije Vere, kjer znaša kar 40 %, zelo majhna pa je v Osnovni šoli Jakoba 

Aljaža, kjer znaša le dobrih 10 %. Na splošno starši na nobeni od šol ne upoštevajo, katere 

ce in knjižničarji/-ke, še najbolj njihova priporoč

k (15 % anketiranih staršev). 

Sodelovanje staršev pri izbiri knjig

Da, skupaj izbereva, kaj 
bova brala.

Ne, otrok jih izbira sam.

Ne, upoštevam 
priporočila učitelja/ice in 
knižničarja/ke.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

Pogosto starši skupaj z otrokom izberejo knjige za družinsko branje, kar nekaj staršev pa 

otrokom pri izbiri knjig prepustijo proste roke. Razlika med prvimi in drugimi je zelo opazna 

%, zelo majhna pa je v Osnovni šoli Jakoba 

Aljaža, kjer znaša le dobrih 10 %. Na splošno starši na nobeni od šol ne upoštevajo, katere 

ke, še najbolj njihova priporočila upoštevajo v 

Da, skupaj izbereva, kaj 

Ne, otrok jih izbira sam.

priporočila učitelja/ice in 
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9. Ali v prostem času tudi sami posežete po književnih besedilih?

 

 

Starši pogosto radi posežejo po književnih besedilih, 

vseh šolah, tudi odstotek takih, ki jim je branje v užite

staršev, ki za branje nimajo časa, na Podružni

skoraj toliko kot je staršev, ki berejo pogosto in z veseljem (31 %).  Razveseljivo pa je, da je 

na vseh šolah zelo nizek odstotek staršev, ki se v prostem 

(2 %, 4 % in 4 %), na eni od šol ni niti enega takega starša. To pomeni, da se starši zavedajo, 

da je branje pomembno, in tak odnos prenašajo na svoje otroke. 
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asu tudi sami posežete po književnih besedilih? 

Starši pogosto radi posežejo po književnih besedilih, če jim to dopušča čas. Kar velik je, na 

vseh šolah, tudi odstotek takih, ki jim je branje v užitek in veselje. Precej pa izstopa število 

asa, na Podružnični šoli Olševek. Takih je namreč kar 27 %, 

skoraj toliko kot je staršev, ki berejo pogosto in z veseljem (31 %).  Razveseljivo pa je, da je 

otek staršev, ki se v prostem času raje posvečajo drugim stvarem 

(2 %, 4 % in 4 %), na eni od šol ni niti enega takega starša. To pomeni, da se starši zavedajo, 

da je branje pomembno, in tak odnos prenašajo na svoje otroke.  

Predoslje
PŠ 

Olševek
OŠ 

Marije 
Vere

Motiviranost staršev za branje 

književnih besedil

Da, pogosto in z veseljem.

Da, kadar mi to dopuča čas.

Ne, za branje nimam časa.

Ne, raje se posvečam 
drugim stvarem.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

as. Kar velik je, na 

k in veselje. Precej pa izstopa število 

ni šoli Olševek. Takih je namreč kar 27 %, 

skoraj toliko kot je staršev, ki berejo pogosto in z veseljem (31 %).  Razveseljivo pa je, da je 

ajo drugim stvarem 

(2 %, 4 % in 4 %), na eni od šol ni niti enega takega starša. To pomeni, da se starši zavedajo, 

Da, pogosto in z veseljem.

Da, kadar mi to dopuča čas.

Ne, za branje nimam časa.
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10. Kaj vam pomeni branje sk

 

 

Občutki staršev ob družinskem branju so v glavnem pozitivni. Še posebej je to opazno na 

Osnovni šoli Predoslje in Podružni

skupnem branju nenadomestljiv in dragocen. Sicer 

preživijo prijeten čas. Ti podatki kažejo, da so na vseh šolah, kjer sem opravila ankete, starši 

motivirani za družinsko branje, saj jim slednje predstavlja dejavnost, ki jim ni odve

je prijetna. Zelo malo staršev se je odlo

posebnih občutkov ali da ga vidijo kot obremenitev za starše. Na Osnovni šoli Marije Vere 

tako ne misli prav nobeden od anketiranih staršev.  
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Kaj vam pomeni branje skupaj z otrokom?  

utki staršev ob družinskem branju so v glavnem pozitivni. Še posebej je to opazno na 

Osnovni šoli Predoslje in Podružnični šoli Olševek, kjer je zelo veliko staršev, ki jim je 

skupnem branju nenadomestljiv in dragocen. Sicer ob branju z otroki starši ve

as. Ti podatki kažejo, da so na vseh šolah, kjer sem opravila ankete, starši 

motivirani za družinsko branje, saj jim slednje predstavlja dejavnost, ki jim ni odve

v se je odločilo za odgovora, da glede skupnega branja nimajo 

utkov ali da ga vidijo kot obremenitev za starše. Na Osnovni šoli Marije Vere 

tako ne misli prav nobeden od anketiranih staršev.   

Občutki staršev ob branju z otrokom

Dragocen in 
nenadomestljiv čas, ki ga 
preživiva skupaj.

Ob branju preživiva 
prijeten čas.

Nimam posebnih 
občutkov.

Branje je za starše 
obremenitev.

Silva Ajdovec, diplomsko delo 

 

utki staršev ob družinskem branju so v glavnem pozitivni. Še posebej je to opazno na 

ni šoli Olševek, kjer je zelo veliko staršev, ki jim je čas ob 

ob branju z otroki starši večinoma 

as. Ti podatki kažejo, da so na vseh šolah, kjer sem opravila ankete, starši 

motivirani za družinsko branje, saj jim slednje predstavlja dejavnost, ki jim ni odveč, pač pa 

ilo za odgovora, da glede skupnega branja nimajo 

utkov ali da ga vidijo kot obremenitev za starše. Na Osnovni šoli Marije Vere 

nenadomestljiv čas, ki ga 

Ob branju preživiva 
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4 ZAKLJUČEK 
 

V današnjih časih smo ljudje ves čas pod pritiskom, veliko stvari delamo v naglici, vsem se 

mudi po različnih opravkih. Zato si težko utrgamo čas za dejavnosti, ki jih radi počnemo in 

nas pomirjajo. Včasih so si ljudje vzeli čas zase in zvečer, ko ni bilo drugega dela, ob svečah 

prebirali knjige ali si pripovedovali zgodbe. Sedaj lahko tudi zvečer ali ponoči delamo 

praktično karkoli, saj imamo elektriko, računalnike in televizije. Vendar pa je potrebno, da se 

včasih malo umirimo in sprostimo. Ne glede na to, kako zasedeni so starši, si morajo vzeti 

čas za knjigo. Táko, ki jo preberejo sami, in táko, ki jo preberejo skupaj z otrokom. Oboje je 

namreč zelo pomembno za otrokovo prihodnost.  

 

Ker starši svojim otrokom želijo najboljše in se zavedajo tudi pomena izobrazbe, mislim, da si 

bodo ta čas vzeli. Tako so pokazali tudi rezultati raziskave, ki sem jo opravila na štirih 

osnovnih šolah. Starši na splošno so motivirani za družinsko branje in ga izvajajo, vključno z 

dodatnimi dejavnostmi. Izkazalo pa se je še, da književna besedila prav tako radi berejo sami 

in v družinskem branju z otrokom uživajo. Kljub temu pa je pomembno, da se starše že na 

samem začetku seznani s pomenom, ki ga ima družinsko branje. Na tem mestu imajo 

pomembno vlogo vzgojitelji in učitelji, ki lahko s svojim vplivom pri starših dosežejo 

marsikaj. Lahko jih osveščajo, jim svetujejo in pomagajo. To pa je večinoma vsa pomoč, ki jo 

starši potrebujejo. Sami namreč znajo najbolje ravnati s svojim otrokom, kar se izraža tudi pri 

družinskem branju in dejavnostih, ki jih lahko ob branju izvajajo.  

 

Verjamem, da so starši motivirani za družinsko branje in radi prosti čas preživljajo s svojim 

otrokom. To jim omogoča poglabljanje medsebojnih vezi, skupno ustvarjanje in pogovore, pri 

katerih izražajo svoje razmišljanje in poglede na svet. Vse to pa je poleg privzgajanja 

pozitivnega odnosa do branja in knjig tudi bistvo družinskega branja.  
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6 PRILOGE 
 

6.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 
 

Spoštovani starši! 

Sem absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pod mentorstvom 

izrednega profesorja dr. Igorja Sakside pišem diplomsko nalogo z naslovom Motiviranost 

staršev za družinsko branje književnih besedil v 1. in 2. razredu devetletke.  

Za raziskavo potrebujem podatke o razširjenosti družinskega branja, pogostosti in načinu 

glasnega branja otrokom ter morebitnih dodatnih dejavnostih, ki potekajo ob branju. Vljudno 

Vas prosim, da odgovorite na zastavljena vprašanja. Anketa je anonimna, rezultate pa bom 

uporabila v študijske namene. 

Odgovarjajte tako, da obkrožite ustrezno črko ob odgovoru. Upam, da boste ugodili moji želji 

in izpolnjen vprašalnik v naslednjih dneh vrnili razredničarki. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem. 

Lep pozdrav.  

Silva Ajdovec 
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1. Ali ste seznanjeni s pomenom družinskega branja za razvoj otrokove pismenosti? 

a) Da, zavedam se, kako pomembno je družinsko branje. 

b) Delno. 

c) Ne, o tem bi rad/-a izvedel/-a več. 

 

2. Kako pogosto berete z otrokom? 

a) Pogosto (skoraj vsak dan). 

b) Občasno (2−3x na teden). 

c) Redko (nekajkrat na mesec). 

d) Nikoli. 

 

3. Kateri od staršev pogosteje bere z otrokom? 

a) Oče. 

b) Mama. 

 

4. Kdaj najraje berete z otrokom? 

a) Zjutraj, pred odhodom v šolo. 

b) Dopoldne. 

c) Popoldne, po kosilu. 

d) Zvečer, pred spanjem. 

 

5. Kaj najraje berete z otrokom? 

a) Pravljice 

b) Pesmi. 

c) Poljudnoznanstvene članke. 

d) Drugo: ________________. 

 

6. Ali ob branju skupaj z otrokom izvajate še kakšno dodatno dejavnost (pogovor o 

prebranem, risanje, uprizoritev z lutkami, dramatizacija besedila ...) in zakaj? 

a) Da, ker ob tem tudi sam/-a uživam. 

b) Da, to storim, da ugodim otroku. 

c) Ne, za to mi žal zmanjka časa. 

d) Ne, nihče nima interesa za dodatne dejavnosti. 
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7. Če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili da, katero dejavnost izvajate 

najpogosteje? Obkrožite do tri odgovore in s številkami od 1 do 3 označite, kako 

pogosto jih izvajate (1 = najpogosteje,  3 = najredkeje). 

a) Pogovor o prebranem. ____ 

b) Obnova ob ilustracijah. ____ 

c) Risanje. _____ 

d) Uprizoritev zgodbe z lutkami. ____ 

e) Dramatizacija besedila. ____ 

f) Sprememba konca zgodbe. ____ 

g) Drugo: ________________________________.  ____ 

 

8. Kako pogosto z otrokom obiščete šolsko ali splošno knjižnico? 

a) Pogosto (večkrat na teden). 

b) Občasno (nekajkrat na mesec). 

c) Redko (nekajkrat na leto). 

d) Je ne obiskujem. 

 

9. Ali sodelujete pri izbiri knjig, ki jih preberete z otrokom? 

a) Da, skupaj izbereva, kaj bova brala. 

b) Ne, otrok jih izbira sam. 

c) Ne, upoštevam priporočila učitelja/-ice in knjižničarja/-ke. 

 

10. Ali v prostem času tudi sami posežete po književnih besedilih? 

a) Da, pogosto in z veseljem. 

b) Da, kadar mi to dopušča čas. 

c) Ne, za branje nimam časa. 

d) Ne, raje se posvečam drugim stvarem. 

 

11. Kaj Vam pomeni branje skupaj z otrokom? 

a) Dragocen in nenadomestljiv čas, ki ga preživiva skupaj. 

b) Ob branju preživiva prijeten čas. 

c) Nimam posebnih občutkov. 

d) Branje je za starše obremenitev. 


