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IZKUŠNJE

Mladinska književnost in
ustvarjalno pisanje osnovnošolcev
Branje
in interpretacija mladinskih književnih
del je sestavina pouka slovenskega jezika in književnosti na osnovnih šolah. Odlomki in celotna
besedila so uvrščeni v šolska berila, učni načrt in katalog znanja pa učitelju predlagata njihov izbor
in mu pomagata laže in bolje dosegati cilje pouka, da bodo otroci razvijali svoje bralne zmožnosti,
da bodo leposlovna besedila doživljali in jih znali vrednotiti ter ob tem razvijati in uveljavljati svoje
zmožnosti za ustrezno in učinkovito govorno in pisno sporočanje. Več možnosti za samostojno
izbiranje imata osnovnošolski učitelj in učenec med knjigami za obvezno branje, še več pa med
tistimi, ki jih prebirajo v okviru gibanja za bralno značko.
Del ukvarjanja s književnimi deli na osnovnošolski predmetni stopnji temelji na racionalnem
pristopu: učenec spoznava temeljne prvine, iz katerih je sestavljena književna umetnina, razčlenjuje
jezik in stil, sledi poteku zgodbe in izloči motive, okarakterizira junake, išče idejo, se uči ločevati
literarne zvrsti in vrste ter druge literamoteoretične pojme. Na kratko: ob branju brska za
spoznavnimi prvinami književnega dela, pridobivanje literamoteoretičnega instrumentarija pa ga
usposablja, da bo nekoč zmožen samostojno izbirati, brati in vrednotiti svoje branje. Seveda pa je
sodobnemu učitelju čedalje jasnejše, da daljna perspektiva učenčevega celotnejšega literarnega
doživetja ne more biti edini predmet njegove književne vzgoje, saj bi tako pri otroku le težko zbudili
ljubezen do knjige in ga ne bi popeljali do trajne motivacije za branje. Povečini mu zgolj tako
obravnavanje literature knjigo odtuji in je tudi kasneje, ko odraste, ob napol pozabljenem šolskem
znanju ne zna brati. Učitelj mora izhajati iz otrokovega stvarnega začetniškega branja, ne glede na
to, kako je to zaradi manjšega števila zaznanih podatkov nepopolno ali celo napačno, torej iz
njegovega osebnega videnja pomena in izbire zanj najpomembnejših tem. Ne sme mu vsiljevati že
sprejetih interpretacij iz literarnih učbenikov, »marveč mora poskušati prikazati cel proces gradnje
interpretacije, od izbora za posamezno interpretacijo pomembnih sestavin besedila in njihove
medsebojne odvisnosti vse do končne abstraktne ubeseditve teme. Še bolje je, če prikaže možnosti
več alternativnih interpretacij...« (Meta Grosman). Dober učitelj učence opogumlja, da ubesedijo
svoj »pomen« prebranega dela, in v njih utrjuje samozavest, v pahljačo različnih interpretacij pa
vpleta svoje branje ter s tem in z dodatnimi informacijami otrokom omogoča izpopolnjevati prvotno
doživljanja književnega besedila. »Posredovanje med učenčevimi stvarnimi doživetji literarnega
dela in možnim 'popolnejšim' doživetjem... tvori osrednji proces privzgajanja bolj izkušene bralne
sposobnosti.« (Meta Grosman)
V šoli mladi bralec ni več le porabnik kulturnih vrednost, ampak skuša biti tudi njihov ustvarjalec.
Tako kot je književnost sad ustvarjalnega dejanja, je njeno sprejemanje popolnejše, če je
soustvarjalno, to je, če otrok iz svojih zanimanj in doživljanja ter po svojih zmožnostih sledi
umetnikovemu ustvarjakiemu procesu. Ob branju literarnega besedila se čustveno vznemiri in si
zaželi skozi jezik po svoje ustvarjati svet. Ko se igra z besedami, je postavljen v ustvarjalni položaj,
posnema pesnikove ali pisateljeve ustvarjalne postopke. Takrat ni več učenec, ki se bojuje s tujim
besedilom, temveč se poisti z literarnimi junaki in se kot ustvarjalec približa piscu branega dela,
postavljajo se mu vprašanja bogatih izraznih možnosti, ki mu jih ponuja jezik, in izbora slogovnih
različic.

V osemdesetih letih so se pri nas uveljavile delavnice ustvarjalnega (kreativnega) pisanja; za svojo
rabo so jih iz Amerike prenesli mladi pisatelji, šolniki pa so te izkušnje in metode hitro prevzeli in
priredili, saj pomenijo obogatitev tovrstnega pedagoškega izročila. Besedne igrice in vaje v slogu
so že lep čas nepogrešljive prvine dela v razredu in mentorskih prizadevanj v literarnih krožkih ter
uredništvih šolskih glasil. Ob tem, da z njimi poglabljajo pouk sporočanja in utrjujejo ter
dopolnjujejo jezikovno znanje, pa otroke tudi spodbujajo k osebnemu in ustvarjalnemu branju.
V nadaljevanju bi ponazoril nekaj možnosti, kako ob prepletanju ustvarjalnega pisanja in prebiranju
mladinskega literarnega dela večati in ostriti senzibilnost otrokovega branja. Za to sem izbral
antologijski pravljici Lewisa Carrolla Alica v Čudežni deželi in Alica v ogledalu, ta klasična
zgleda literature nesmisla, saj v svoji večplastnosti omogočata različno branje in spodbujata otroke
v ustvarjalno igro s pisanjem, kar vse sem z osnovnošolskimi »višješolci« preiz kusil v okviru
pouka slovenskega jezika in književnosti (obvezno branje) in interesnih dejavnosti (literarni in
dramski krožek, šola kreativnega pisanja).

Potem ko se prepričam, da še nobeden v razredu ali interesni skupini Carrollovih knjig ni bral,
skušam v motivacijski fazi otrokom pripraviti »njihovo vidno polje pričakovanj na to, da se bo
prekrilo s pomenskim poljem besedila« (Metka Kordigel). Še preden jim ponudim knjigo, jim
razdelim nekaj preslikanih Tennielovih ilustracij Alice in nenavadnih bitij iz omenjenih dveh
pravljic. Otroci si sličice ogledujejo, jih komentirajo in si izmišljajo, kaj naj bi se z narisanimi junaki
dogajalo. Nastajajo zarodki domišljijskih zgodbic, šal in pravljic.

Druga možnost, ki se ponuja, je, da z grafoskopom projiciram na platno povečavo Teimielove
ilustracije čajanke pri prismuknjencih in otrokom pojasnim, da prikazuje deklico Alico, Marčnega
zajca. Polha in Klobučarja, ter jih spodbudim, da napišejo, kako in o čem teče njihov pogovor.
Otroci sestavijo bolj ali manj duhovite dialoge, najbolj uspele prizorčke izberejo in jih uprizorijo.
Čedalje bolj jih zanima, kaj v knjigi »zares« piše. Preberem del prvega poglavja, da otroci spoznajo
deklico Alico, ki zdolgočasena zadrema na travnatem pobočju, pa ji nenadoma vzbudi pozornost

