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POVZETEK 
 

V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljena vloga staršev v procesu šolanja otroka, 

s poudarkom na sodelovanju med starši in šolo ter na vključevanju staršev v otrokovo šolsko 

delo doma. V teoretičnem delu je predstavljena tudi vloga socialnega pedagoga na osnovni 

šoli, saj je socialni pedagog pomemben člen pri vzpostavljanju in vzdrževanju dobrega 

sodelovanja med šolo in starši. V empiričnem delu diplomskega dela predstavljam raziskavo, 

ki je bila izvedena na vzorcu 139 staršev učencev četrtega in osmega razreda. Zanimalo me je, 

koliko časa starši namenijo otrokovemu delu za šolo doma ter kakšna stališča imajo do teh 

aktivnosti oz. v kolikšni meri ocenjujejo te dejavnosti kot obremenitev. Podatke sem zbrala s 

pomočjo Vprašalnika o stališčih in vključenosti staršev v otrokovo šolsko delo doma. 

Rezultati so pokazali, da starši namenijo enkrat več časa šolskemu delu doma četrtošolcem v 

primerjavi z osmošolci. Šolskemu delu doma se najpogosteje posvečajo matere. Pokazala se 

je srednje močna negativna in statistično pomembna korelacija med otrokovim učnim 

uspehom ter obsegom časa, ki ga starši namenijo njegovemu domačemu delu za šolo, ter med 

otrokovim učnim uspehom in oceno obremenjenosti z vključevanjem v otrokovo šolsko delo 

doma. Razlike v obsegu časa in stališčih do vključevanja v otrokovo šolsko delo doma se 

glede na spol otrok niso potrdile, prav tako se niso potrdile razlike glede na vrsto družine 

(enostarševske/dvostarševske) in zaposlitveni status staršev. Rezultati so pokazali tudi, katere 

oblike vključevanja v otrokovo šolsko delo doma so za starše najbolj obremenjujoče. Starši 

mlajših šolarjev so izpostavili izdelovanje izdelkov za šolo (npr. glasbil, plakatov, referatov), 

opravljanje poizkusov ter priprave na govorne nastope. Starše starejših osnovnošolcev pa bolj 

obremenjuje časovno usklajevanje med obveznostmi službe, drugimi obveznostmi in pomočjo 

otroku. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da je potreben strokovni premislek o primernih 

domačih nalogah, vsaj pri mlajših šolarjih. Rezultati raziskave spodbujajo tudi k 

intenzivnejšemu svetovalnemu delu s starši, ki doživljajo svoje vključevanje v otrokovo 

šolsko delo doma kot obremenitev. To so predvsem starši učno manj uspešnih otrok, od 

katerih šola pogosto na področju odpravljanja učne neuspešnosti preveč pričakuje.   

 

KLJUČNE BESEDE  
 

Šolsko delo doma, sodelovanje med starši in šolo, partnerski odnos, obremenjenost, stališča, 

socialni pedagog.  

  



ABSTRACT 

The theoretical part of the thesis presents the role of parents in the children schooling process 

with the emphasis on cooperation between school and parents as well as parents' involvement 

in their children's school work at home. The theoretical part also presents the role of the social 

pedagogue in elementary school since the social pedagogue plays an important role in 

establishing and maintaining good cooperation between school and parents. The empirical 

part of the thesis presents the research that was conducted on a sample of 139 parents of 

fourth and eighth grade. I was interested in how much time parents devote to children's school 

work at home, what views they have on those activities and to which extend they see these 

activities as a burden. The data were collected by the Questionnaire on attitudes and 

involvement of parents in their children's school work at home. The results showed that the 

parents spend twice as much time on school work at home in the fourth grade pupils 

compared to eighth grade pupils. Mothers are more involved in it than fathers. There was a 

medium strong negative and statistically significant correlation between children's school 

performance and the extent of time that parents devote to their homework and between the 

children's school performance and the rating of burden connected to their children's school 

work at home. The differences in the extent of time and the attitudes towards inclusion in the 

child's homework depending on the sex of the pupils were not confirmed as well as the 

differences depending on the type of family and the parents’ employment status were not 

confirmed. The results also showed which forms of involvement in the children's school work 

at home are the most distressing for parents. The parents of the younger children expressed 

that making something for school – like musical instruments, posters, papers, etc. – and 

performing experiments or preparing for a presentation was the most troublesome. The 

parents of the older children emphasized that the more stressful factor is to arrange time 

between the obligations of their job, other commitments and helping their children with their 

homework. The survey also shows that a professional reflection is required concerning the 

appropriateness of homework, at least for the younger schoolchildren. Furthermore, the 

results promote a more intensive cooperating with those parents that experience their 

involvement in their children's school work at home as a burden. These are mostly the parents 

of the less successful children of whom the school often has too high expectation as to 

eliminate their learning unsuccessfulness. 

KEYWORDS: School work at home, cooperation between parents and school, partnership, 

distress, attitudes, social pedagogue. 
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UVOD 
 
Odhod otroka v šolo pomeni zanj veliko spremembo. Naenkrat se od njega pričakuje več 

odgovornosti, samostojnosti in delavnosti, pričakuje se, da bo po učnem načrtu sledil učnim 

vsebinam in jih osvojil. Prav tako predstavlja vstop otroka v šolo spremembo tudi za starše, 

od katerih se pričakuje, da bodo pri otrokovem šolanju sodelovali, otroka podpirali in mu 

pomagali. Večina staršev je po mnenju V. Zabukovec in Bucika (1992) prepričanih, da mora 

otrok v šoli osvojiti osnove pisanja, branja in računanja. Vendar niso popolnoma pripravljeni 

v celoti prepustiti te naloge šoli. Tudi sami želijo sodelovati in prispevati svoj delež v tem 

procesu.   

To željo pa šola razume kot njihovo dolžnost. Otrok namreč z vstopom v šolo ne postane 

»otrok šole«. Skrb, dolžnost in odgovornost za njegovo izobraževanje imajo v veliki meri 

njegovi starši, ki jih nekateri pedagogi imenujejo prvi in najpomembnejši otrokovi učitelji. 

Država le poskrbi, da se lahko ta skrb staršev uresniči (Resman, 1992b). Da pa se lahko ta 

skrb uresniči v kar največjo korist otroka in zadovoljstvo staršev ter učiteljev, je potrebno, da 

starši in učitelji med seboj komunicirajo in sodelujejo. Otrok lahko v celoti razvije svoje 

zmožnosti le ob pomoči obojih – staršev in učiteljev (le izjemoma brez kakršnekoli pomoči), 

kar pomeni, da je sodelovanje med njimi in pomoč otroku doma nujno potrebna (Mills, 1996, 

v Velkavrh, 2008).  
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TEORETIČNI DEL 

1. DRUŽINA ŠOLOOBVEZNEGA OTROKA 
 

Družina ima za življenje in razvoj posameznika pomembno vlogo. Je prvi vzgojni dejavnik, ki 

po mnenju M. Pšunder (1998) najpristneje zadovoljuje otrokove temeljne socialne potrebe, 

kot na primer potrebo po ljubezni, varnosti, družbenem priznanju, samostojnosti in 

uveljavljanju. Med drugim je pomembna tudi zato, ker ostaja stalnica ob prehajanju otroka 

med jaslimi, vrtcem in šolo. Je torej kontinuiteta v diskontinuiteti različnih institucij (Ličen, 

1999).  

Pomen družine sega tudi na druga področja, ki pa jih v tem sestavku ne bom posebej 

izpostavljala. Osredotočila se bom predvsem na tiste aspekte, ki so posredno ali neposredno 

povezani s šolanjem otroka. 

 

 1.1. Vloga družine v procesu šolanja otrok 

Avtorji (npr. Krumm, 1998) poudarjajo velik pomen vloge družine pred všolanjem otroka. 

Starši v predšolskem obdobju vplivajo na oblikovanje otrokovega odnosa do učenja in šole 

(otrok se identificira z vrednostno lestvico staršev), v družini otrok razvija socialne 

kompetence, se uči samokontrole, pridobiva posebna znanja in ob starševskih spodbudah 

razvija kognitivne in psihomotorične sposobnosti. Tu se sreča s prvimi zahtevami, pridobi 

temeljne navade, doživlja in izraža čustva ter doživlja prve presoje družbe, šole in prijateljev 

(Krumm, 1998; Pšunder, 1998). Vse to so dispozicije, ki lahko spodbujajo ali ovirajo 

otrokovo uspešno učenje in vplivajo na njegovo vedenje. 

 

Z všolanjem otroka se življenje v družini v določenih segmentih spremeni. Starši prevzamejo 

novo vlogo, ki po Brooksu (2001, v Velkavrh, 2008) zajema: 

- odkrivanje otrokovih sposobnosti, spremljanje njegovega vedenja in razvoja novih 

spretnosti; 

- omogočanje varnega prostora učencu, kjer bo lahko prepričljiv v svojih namerah in do 

določene mere nepopustljiv; 

- spremljanje in vodenje otroka pri vključevanju v nove aktivnosti; 

- ustvarjanje takšnega domačega okolja, ki bo otroka spodbujalo k odgovornemu 

odnosu do šolskega dela; 
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- aktivno sodelovanje v lokalni skupnosti, s čimer starši poskrbijo za vzpodbudno okolje 

za otroka. 

 

Vloga družine se spreminja s starostjo šolarja ter glede na nekatere druge dejavnike: 

vključevanje učiteljev, pripravljenost odraslih za soočanje s šolskimi napori in kulturne 

razlike med družino in šolo (prav tam). 

 

Družina ima v primerjavi s šolo zelo pomembno vlogo pri šolskem uspehu učenca. »Kolikor 

so lahko razjasnili razliko šolskega uspeha pri učnih pogojih v družini in učnih pogojih v šoli, 

znaša razmerje 2:1« (Krumm, 1998, str. 73). Njen vpliv pa ni omejen le na šolski uspeh 

učenca, pač pa se odraža tudi v otrokovem vedenju. El Nokali in sod. (2010) omenjajo, da 

starši s svojimi vrednotami in odnosom do izobraževanja vplivajo na motivacijo otroka in 

njegovo vztrajnost pri soočanju z zahtevnejšimi nalogami.  

Na otrokovo vedenje in učno uspešnost poleg vrednot staršev pomembno vplivajo tudi 

njihove osebnostne lastnosti in način vzgoje. J. C. Eccles in Harold (1996; v Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009) naštevata naslednje lastnosti staršev, ki imajo posreden ali 

neposreden vpliv na otrokovo vedenje v šoli oziroma na njegov učni uspeh: 

- prepričanja staršev glede njihove vloge v otrokovem izobraževanju;  

- starševsko zaznavanje otroka: kakšna pričakovanja imajo glede njegove izobrazbe in 

poklicne poti ter koliko zaupajo v njegove sposobnosti;  

- stališča staršev do šole: v kolikšni meri vidijo šolo kot institucijo, ki je pripravljena 

sodelovati s starši, pretekle izkušnje staršev s šolanjem, prepričanja o učiteljih; 

- prepričanja staršev o lastni učinkovitosti, kar se kaže v zaupanju, da lahko nudijo 

pomoč otroku pri njegovem šolskem delu, pa tudi v prepričanju, da lahko s svojo 

dejavnostjo prek sveta staršev in sveta šole vplivajo na delovanje šole.  

 

Veliko vlogo pripisujeta tudi vzgojnemu slogu staršev. Avtoritativna vzgoja ima med vsemi 

slogi vzgoje najbolj pozitivne učinke tako na učenčevo učno uspešnost, kot tudi na njegova 

stališča do šole. Za takšen vzgojni slog je značilna visoka raven zahtevnosti in zavzetosti, kar 

omogoča razvoj visoke stopnje samozaupanja (otrok nima strahu pred neuspehom), 

samostojnosti, samokontrole in motiviranosti za dosežke (Cugmas, 1999; Puklek Levpušček 

in Zupančič, 2009). Raziskava avtorjev Steinberg in sod. (1992, v Cugmas in sod., 2010) je 

pokazala, da se starši, ki svoje otroke vzgajajo avtoritativno, tudi bolj vključujejo v njihovo 

šolanje. 
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1.2. Šola in njen vpliv na družinsko dinamiko 

Všolanje otroka pomeni nove spremembe ne le za otroka, pač pa za celo družino. Teme 

pogovorov so sedaj večkrat povezane s šolo in šolskimi obveznostmi, pojavijo se odsotnosti 

staršev zaradi udeležbe na različnih aktivnostih v šoli, doma se spremeni dinamika med starši 

in otrokom, saj se starši vključujejo tudi v otrokovo šolsko delo. Šola in družina sta sistema, 

ki vplivata drug na drugega. Za boljše razumevanje teh dveh sistemov in povezave med njima 

povzemam postavke bioekološke teorije. Ta teorija razvršča sisteme v več nivojev in nam 

tako predstavi še druge vplive (poleg družine in šole) na razvoj otroka.  

 

Po Bronfennerjevi bioekološki teoriji (Bronfenbrenner, 1979, v Pergar Kuščer, 2003) spada 

družina med mikrosisteme – socialne združbe, ki imajo neposreden vpliv na posameznika in 

kjer posameznik vsakodnevno deluje. Mikrosistemi so tudi šola, vrtec, vrstniška skupina, 

sorodniki, cerkvene inštitucije ipd. Po zakonitostih sistemske teorije je za sistem značilno, da 

vsak del vpliva na druge dele celote. Tako tudi v družini govorimo o medsebojnem vplivu 

vseh članov. Vsak otrok vpliva na vse ostale člane družine in obratno.  

 

Med različnimi mikrosistemi se vzpostavljajo odnosi, kar imenujemo mezosistemi. V primeru 

sodelovanja med šolo in domom imata mikrosistema vsak posebej neodvisen vpliv na otroka. 

V skupni interakciji, torej kot mezosistem, pa šola in dom pomenita nov, edinstven vpliv na 

otroka.  

Na delovanje mikrosistemov in njihove medsebojne povezave vpliva ekosistem (npr. šolski 

odbor, vladne službe, soseščina ipd.). Ta ima na posameznika bolj posreden vpliv. Vsi trije 

omenjeni sistemi obstajajo znotraj širše kulture, kar imenujemo makrosistem. Ta zajema 

vplive ideologije, ekonomije, vrednot, prepričanj in socialnega razreda na življenje 

posameznika.  

Zadnji in najširši sistem imenujemo kronosistem. Ta zajema časovno oziroma 

družbenozgodovinsko dimenzijo (npr. spremembe v sestavi družine, preseljevanje ipd.) 

(Bronfenbrenner, 1979, v Pergar Kuščer, 2003; Bronfenbrenner, 1979, v Stegelin in Wright, v 

Velkavrh, 2008; El Nokali in sod., 2010). 

 

Ta teorija poudarja, da je vsak posameznik (z določenimi biološkimi in psihološkimi 

lastnostmi) umeščen v vrsto sistemov, ki se med seboj prepletajo in vplivajo na njegov razvoj. 
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Upoštevanje vsakega od teh sistemov kaže na kompleksno naravo ekoloških vplivov na 

otroke (Velkavrh, 2008). Poznavanje in razumevanje teh sistemov in njihovih vplivov nam je 

v pomoč pri razumevanju otroka, njegove situacije, pri delu z otrokom in sodelovanju s starši. 

Še posebej to velja za zaposlene na področju vzgoje in sociale. 

 

Bioekološka teorija nam pomaga razumeti, da ima šola določen vpliv na družino kot celoto, 

vpliva pa tudi na vsakega otroka posebej in posebej na starše. V nadaljevanju podrobneje 

predstavim mezosistem sodelovanja med šolo in domom. 

 
 

2. SODELOVANJE MED STARŠI IN ŠOLO 
 

Avtorji, ki raziskujejo odnos med starši in šolo ter starševske dejavnosti v procesu šolanja 

otroka, uporabljajo v svojih delih različne têrmine. Definicije teh têrminov so si večkrat 

podobne, včasih pa imajo enaki izrazi pri različnih avtorjih različen pomen. Najpogosteje se 

pojavljajo izrazi sodelovanje, vključevanje in vpletenost, srečamo pa tudi izraze, kot so 

povezovanje, kooperacija, udeležba, participacija in interakcija.  

Termin sodelovanje nima enotne definicije, kakor na podlagi analize tuje literature ugotavlja 

D. Malešič (1991, v Vidmar, 2001). Sodelovanje med šolo in domom je tako v grobem 

opredeljeno kot proces medsebojne komunikacije (Vidmar, 1995, v Vidmar, 2001). M. Puklek 

Levpušček in M. Zupančič (2009) uporabita izraz vključenost, ki jo naprej delita na posredno 

(npr.: pomoč pri domačih nalogah) in neposredno (udeležba na roditeljskih sestankih). V 

njunem delu se kot sopomenka za izraz neposredne vključenosti uporablja tudi termin 

sodelovanje.  

Spet drugi avtorji uporabijo izraz vpletenost. Tega A. R. Gonzalez-DeHass in sodelavci 

(2005, v Hrovat, Zupančič in Vidmar, 2010) opredeljujejo kot vedenje staršev, usmerjeno v 

otrokovo šolanje. V delu avtoric Z. Cugmas, N. Kepe-Globevnik, J. Pogorevc Merčnik in T. 

Štemberger (2010) je izraz opredeljen nekoliko obširneje kot delo staršev s šolo in z otroki v 

korist otrokovih šolskih dosežkov in uspeha v prihodnosti, ali konkretneje, kot prostovoljno 

delo v šoli, komunikacijo med starši in učitelji, vključenost v dejavnosti doma, ki so povezane 

z otrokovo šolo in kakovosten odnos med starši in učitelji. Ta definicija je podana za starše 

osnovnošolskih otrok, medtem ko naj bi vpletenost pri starših srednješolcev zajemala 

predvsem diskusije med starši in mladostniki o šoli in prihodnosti ter diskusije med starši in 

šolskim osebjem. Kot lahko vidimo, tudi ta izraz zajema tako dejavnosti, ki jih starši izvajajo 
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doma, kot tiste, ki so povezane z njihovo interakcijo s šolskim osebjem. Zato nekateri avtorji 

izraz dodatno razčlenijo. Grolnick in Slowiaczek (1994, v Cugmas in sod., 2010) govorita o 

splošni vpletenosti (posvečanje staršev starševski vlogi in pospeševanje otrokovega 

optimalnega razvoja) ter o vpletenosti staršev na izobraževalnem področju. Na slednjem 

področju, ki je za namene tega diplomskega dela tudi bolj pomembno, razlikujeta naslednje 

vrste vpletenosti:  

- vedenjsko: obiskovanje govorilnih ur, roditeljskih sestankov in drugih šolskih 

dejavnosti,  

- osebno: pogovori z otrokom o šoli, zanimanje staršev za njegovo šolanje in  

- spoznavno/intelektualno: spodbujanje k dejavnostim, ki spodbujajo otrokov spoznavni 

razvoj.  

 

V tej razpravi bosta zaradi lažjega razumevanja in večje preglednosti uporabljena dva izraza. 

Pod pojmom sodelovanje med starši in šolo bomo razumeli vse interakcije med šolo in starši 

(torej vse aktivnosti, ki potekajo na relaciji starši – šola), kamor sodijo na primer: roditeljski 

sestanki, govorilne ure, srečanja za starše, obveščanje staršev ipd. Vključevanje staršev v 

šolanje otrok pa se bo nanašalo na interakcije med starši in šolarji, ki so povezane z 

izobraževalnimi dejavnostmi izven šole (npr: pomoč pri domačih nalogah, preverjanje znanja 

pred ocenjevanjem, spodbude k branju ipd.). 

 

Starše so kot pomembne sodelavce začeli prepoznavati kakih trideset do štirideset let nazaj 

(Mills, 1996, Brooks, 2001, v Velkavrh, 2008; Resman, 1992a; Rosenzweig 2001, v Cugmas, 

in sod., 2010). Prej je prevladovalo mnenje, da je šola tista, ki ima najpomembnejšo vlogo pri 

izobraževanju otrok, starševska vloga pa je veljala za sekundarno (Mills, 1996, Brooks, 2001, 

v Velkavrh, 2008; Vidmar, 2004).V zadnjem času si šola prizadeva za vedno več sodelovanja 

s starši, saj se je začela zavedati pomembnosti vključevanja in sodelovanja staršev v vzgojno-

izobraževalnem procesu šole (Hobbs idr., 1984, v Kovač, 2009). Nekatere ameriške študije 

(npr. Epstein, 1989, v Kovač, 2009) so dokazale, da so dobro zastavljeni programi za 

vključevanje staršev pri doseganju otrokovega uspeha enako pomembni kot socialni dejavniki 

(rasa, socialno in družinsko okolje). Prav tako tudi starši kažejo vse več zanimanja za 

sodelovanje s šolo (Pušnik, Žarkovič, Adlešič in Bizjak, 2000). Posledično se s tem 

odgovornost za otrokov napredek in razvoj porazdeli na obe strani (Velkavrh, 2008).  
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2.1. Pomen medsebojnega sodelovanja 

Številne študije (npr. Mills 1996, v Velkavrh, 2008; Vidmar, 1995, v Pušnik in sod., 2000) 

potrjujejo pozitiven vpliv sodelovanja med starši in učitelji. Dobro medsebojno sodelovanje 

se odraža na večji uspešnosti otrok (boljše ocene), boljših učnih navadah, večji pripravljenosti 

za učenje, večji motivaciji za šolsko delo, pozitivnem odnosu do šole in učiteljev,  zmanjšanju 

disciplinskih težav in vedenjskih problemov (npr. agresivnost, nepozornost in socialni 

problemi), pripomore pa tudi h kvaliteti šole (Coleman, 1998, v Velkavrh, 2008; Henderson in 

Mapp, 2002, v Kovač, 2009; Pušnik in sod., 2000; El Nokali in sod., 2010). El Nokali in sod. 

(2010) ugotavljajo, da se učni dosežek otrok zviša tudi v primeru, ko starši z učitelji pogosteje 

govorijo o socialnih in vedenjskih problemih otroka kot o skrbeh v povezavi z njegovim 

napredkom in uspehom. 

  

Starši s svojo angažiranostjo za sodelovanje s šolo otroku sporočajo, da jim je njegovo šolanje 

pomembno in vredno njihovega časa (Hoover-Dempsey in Sander, 1995). Pripravljenost 

staršev pa vpliva tudi na učitelje, ki bodo ob večjem zanimanju staršev za šolo in šolanje 

otroka tudi sami otroku posvetili več pozornosti, kot bi jo sicer, če bi se starši manj zanimali 

za šolo. 

 

Medsebojno sodelovanje prinaša prednosti tudi za starše: pridobijo bolj realistično predstavo 

o šolanju svojega otroka, učitelji in svetovalni delavci jim lahko nudijo strokovne informacije 

in pomagajo pri reševanju težav in vzgojnih problemov, pridobijo novo znanje glede pomoči 

otroku in tako postanejo bolj samozavestni pri vzgajanju otrok. Avtorji poudarjajo tudi pomen 

socialne opore med starši. Med sabo lahko izmenjajo izkušnje,druženje s starši s podobnimi 

cilji pa dodatno poveča socialni odpor do nesprejemljivega vedenja otrok (McNeal v Hill idr. 

2004, v Cugmas in sod., 2010; Pušnik in sod., 2000). 

 

Sodelovanje med starši in šolo je potrebno tudi zaradi naloge, ki postane z vstopom otroka v 

šolo skupna staršem in učiteljem: to je naloga socializacije otrok. Prav osebe, ki imajo v 

življenju otroka najpomembnejšo socializacijsko vlogo (starši/skrbniki) lahko s svojo 

pomočjo učitelju največ pripomorejo h kakovostnemu delu z učenci (Vidmar, 2001; Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Ob tem je potrebno omeniti, da je pogostost stikov med starši in šolo lahko tudi »negativno 

povezana s kakovostjo učnega dela učencev, z njihovo prizadevnostjo in učno uspešnostjo« 
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(Izzo idr. 1999; v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 109). Prav zaradi nizkega učnega 

uspeha ter vedenjskih ali učnih težav učenca je potrebnega več sodelovanja s šolo. Nekateri 

avtorji (Cugmas in sod., 2010)  pa opozarjajo na ugotovitev, da se skupnih srečanj staršev in 

učiteljev (npr. roditeljskih sestankov) najredkeje udeležujejo prav starši otrok z najnižjim 

oziroma nezadostnim šolskim uspehom, nekoliko pogosteje pa starši otrok z zadostnim 

uspehom. Verjetno tem staršem način vodenja in organizacije skupnih srečanj ni prilagojen. 

Avtorice namreč težko verjamejo, da jih učni uspeh otrok preprosto ne bi zanimal. Menim, da 

tem staršem mogoče bolj ustrezajo individualna srečanja. Možno je tudi, da starši uspešnejših 

otrok raje obiskujejo šolo in sodelujejo z učitelji kot starši manj uspešnih otrok (Cugmas in 

sod., 2010).  

 

2.2. Oblike sodelovanja 

Najpogostejša oblika sodelovanja med starši in šolo so roditeljski sestanki in pogovorne 

(govorilne) ure. Roditeljski sestanek je oblika komunikacije med učiteljem in starši, kjer se 

obravnavajo tiste vsebine, ki so skupne vsem staršem nekega razreda. Poudarek je na 

izmenjavi informacij ter pridobivanju novih znanj o potrebah šolarja in njegovem razvoju. V 

šolskem letu so navadno izpeljani dva do trije roditeljski sestanki. 

 

Govorilne ure so individualni pogovori med starši in učiteljem/razrednikom, kjer se starši 

lahko pogovorijo z učiteljem o napredku in težavah svojega otroka. Poleg informacij o 

otrokovem napredovanju lahko starši na takšnem pogovoru najdejo tudi nasvete ali predlagajo 

rešitve. Starši imajo možnost govorilnih ur vsak teden, poleg tega pa se vsak mesec izvajajo 

tudi skupne govorilne ure (Pušnik in sod., 2000). 

 

Starši s šolo sodelujejo tudi, ko se udeležijo prireditev, šolskih proslav in nastopov učencev, 

del staršev pa sodeluje tudi prek sveta staršev in sveta šole. Šolsko osebje se pogosto 

poslužuje navezovanja stikov s starši prek telefonskih klicev in pisnih obvestil. V teh primerih 

je komunikacija bolj enostranska. Kot oblike sodelovanja poznamo še dneve odprtih vrat šole, 

predstavljanje poklicev s strani staršev, obiske na domu, vključevanje staršev v interesne 

dejavnosti. Nekoliko redkeje v praksi srečamo sodelovanje v obliki delavnic za starše, 

vključevanje staršev v šolske ekskurzije in skupne sestanke učiteljev, staršev in učencev. 

Manj poznane oblike sodelovanja so tudi prisotnost staršev na učnih urah in prostovoljno delo 

staršev za potrebe šole ali razreda (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009; Velkavrh, 2008; 
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Pušnik in sod., 2000). Nekateri programi ponujajo tudi druge možnosti sodelovanja. Na 

primer: program odprte šole, ki temelji na sodelovanju učiteljev in staršev v medsebojni 

komunikaciji, njegov osrednji cilj pa je razviti pozitiven odnos staršev do šole in usposobiti 

starše za odgovorno starševstvo na področju vzgojno-izobraževalnih potreb lastnih otrok. 

Program vsebuje različne oblike sodelovanja, med drugim tudi starševski kotiček, šolo za 

starše, svetovalnico za starše in pedagoške delavnice, pri katerih se starši seznanijo z dosežki 

otrok v okviru vzgojno-izobraževalnega programa (Pšunder, 1998). 

 

Sodelovanje med starši in šolo je delno določeno s šolskimi zakoni in pravilniki, npr. kako je 

sestavljen svet šole in svet staršev, funkcije obeh organov. Ostale oblike sodelovanja je šola 

dolžna opredeliti v letnem delovnem načrtu (Zosn 31. člen, ZOFVI 46., 47., 48. in 66. člen). 

To kaže na dejstvo, da se šolski strokovnjaki zavedajo pomena sodelovanja in ga poskušajo 

spodbujati tudi z zakonodajo.  

Nekatere oblike sodelovanja in njihova pogostost so načrtovane z letnim delovnim načrtom 

šole, druge pa so izbira razrednika (Pušnik in sod., 2000). Vsekakor imajo pri izbiri oblik 

sodelovanja na posamezni šoli pomembno vlogo tudi šolska politika, kultura poučevanja, cilji 

šole, strokovna usposobljenost učiteljev in njihova stališča ter izobraževalna prepričanja, pa 

tudi nekateri drugi dejavniki (Šteh, 2008; Puklek Levpušček in Zupančič, 2009; Intihar in 

Kepec, 2002). Znanje in spretnosti učiteljev ter pričakovanja, stališča in izkušnje staršev pa 

vplivajo na kakovost sodelovanja (Šteh, 2008). 

Za zahodno družbo je značilno prepričanje, da je sodelovanje med starši in šolo pomembnejše 

pri mlajših otrocih. Zato najdemo največ oblik sodelovanja na razredni stopnji osnovne šole, 

saj v tem obdobju tudi učitelji pričakujejo večjo aktivnost s strani staršev (Puklek Levpušček 

in Zupančič, 2009; Pušnik, in sod., 2000; Vidmar, 2001, Zabukovec in Bucik, 1992).  

Starši imajo glede oblik sodelovanja različne želje. Kot ugotavlja V. Zabukovec (Zabukovec 

in Bucik, 1992), se starši z nižjo izobrazbo raje poslužujejo tradicionalnih oblik sodelovanja 

in želijo sodelovati predvsem na nivoju razreda, medtem ko si starši z višjo izobrazbo želijo 

sprememb v sodelovanju in kažejo več ambicij za sodelovanje na ravni šole. Raziskave (npr.: 

Grolnick in sod., 1997, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009; Cugmas, in sod., 2010) so 

pokazale, da starši z višjo izobrazbo s šolo več sodelujejo. Podrobna analiza rezultatov v 

raziskavi N. Hill idr. (2004, v Cugmas, in sod., 2010) pa je pokazala, da ni večjih razlik v 

pogostosti stikov med starši in šolo glede na stopnjo izobrazbe staršev. Kljub tej ugotovitvi si 

starši z nižjo izobrazbo najpogosteje želijo, da bi s šolo več sodelovali. Najmanj si dodatnega 
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sodelovanja želijo starši s srednjo izobrazbo. Učitelji so stike z bolj izobraženimi starši ocenili 

za bolj kvalitetne (lažje medsebojno sporazumevanje in bolj skladni cilji), k čemur verjetno 

pripomorejo tudi razlike v pričakovanjih in ciljih staršev. Staršem iz višjih socialnih razredov 

(kamor sodijo starši z višji izobrazbo) je enako pomemben otrokov osebnostni razvoj kot 

njegov učni uspeh, medtem ko so starši iz nižjih socialnih razredov usmerjeni predvsem v 

učni uspeh otroka (Resman, 1992c). Ta dejavnik vsekakor vpliva na kakovost in pogostost 

sodelovanja z učitelji.  

 

S šolo starši več sodelujejo, dokler je otrok v osnovni šoli. Pozneje je sodelovanja manj 

(Cugmas in sod., 2010). Poleg pogostejšega sodelovanja (roditeljski sestanki, izobraževalni 

seminarji in prostovoljno sodelovanje pri šolskih dejavnostih) je za starše osnovnošolskih 

otrok značilno tudi več komunikacije s šolskim osebjem in večji pregled nad ocenami in 

dogajanjem v šoli (pogosteje so bili seznanjeni s tem, kdaj bo preverjanje znanja, o šolskih 

temah se več pogovarjajo z drugimi starši, večje je zanimanje za otrokovo znanje) (prav tam). 

 

2.3. Motivacija staršev za sodelovanje s šolo 

Starši si želijo učinkovitega sodelovanja s šolo. Svojim otrokom želijo pomagati do 

učinkovitega učenja in čeprav se čutijo kompetentne v tej starševski dolžnosti, so prepričani, 

da bi jim ob učiteljevi pomoči to nalogo uspelo opraviti še bolje (Coleman 1998, v Velkavrh, 

2008). Prav skrb za otrokovo napredovanje je po mnenju Resmana (1992c) temeljna 

motivacija staršev za sodelovanje s šolo in učitelji. Tudi Vidmar (2001) omenja, da je staršem 

pomemben predvsem otrokov učni uspeh ter pridobivanje izobrazbene podlage za nadaljnje 

šolanje in poklic. Raziskava J. Kalin (2008) pa je pokazala, da staršem v Sloveniji otrokov 

učni uspeh ni osrednji razlog za sodelovanje. Kot najpomembnejši razlog za sodelovanje 

(izbirali so lahko med tremi postavkami: otrokov učni uspeh, počutje v razredu, odnos z 

učiteljem) je večina staršev navedla odnos med učiteljem in otrokom. Starši torej verjamejo, 

da bo njihovo sodelovanje s šolo vplivalo na dober odnos med otrokom in učiteljem. Podobne 

ugotovitve najdemo tudi v starejših raziskavah. Troha (1988) ugotavlja, da si starši na OŠ 

njihovega otroka na prvem mestu želijo, da bi se ohranili dobri medsebojni odnosi med 

učiteljem in učencem, učiteljem in starši ter vodstvom šole in starši. 

Kljub temu lahko sklepamo, da je staršem pomemben (čeprav morda posredno) motivacijski 

dejavnik za sodelovanje otrokov učni uspeh. Troha (prav tam) namreč ugotavlja, da je dober 

odnos med učencem in učiteljem ključ otrokovega uspeha v šoli.  
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J. Kalin (2008) ugotavlja, da je otrokov učni uspeh najpomembnejši razlog sodelovanja 

predvsem staršem z osnovnošolsko, poklicno ali srednješolsko izobrazbo. Enako kot večina 

staršev so tudi učitelji učni uspeh otroka označili kot najmanj pomemben razlog za 

sodelovanje.  

Tudi druga raziskava (Tizard in sod., 1988, v Zabukovec in Bucik, 1992) je posredno 

pokazala, da učni uspeh ni ključna motivacija za sodelovanje. Starši so v tej raziskavi 

odgovornost za otrokov uspeh pripisali predvsem šoli, učitelji pa položaju v družini. Ne eni ne 

drugi niso otrokovega uspeha povezali s povezanostjo šole in doma.  

 

Razlogi za sodelovanje staršev s šolo so raznoliki. Njihova motivacija in angažiranost je v 

veliki meri odvisna od socialne resničnosti staršev, ki zajema okoliščine, v katerih živijo, ter 

njihovo doživljanje samih sebe in svoje vloge v izobraževanju svojih otrok (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). Na motivacijo staršev za sodelovanje s šolo pa vplivajo tudi 

drugi dejavniki: starševska motivacijska prepričanja, njihova izobrazba, aspiracije v zvezi s 

šolanjem otroka, socialni status ter čas in energija. Hoover-Dempsey in Sandler (2005, v 

Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) omenjata še en dejavnik: kako in v kolikšni meri so 

starši povabljeni k sodelovanju s strani šole (ali zaznajo, da šola želi njihovo sodelovanje). 

Kot ugotavlja Green s sodelavci (2007, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) starši, ki se 

bodo v šoli počutili sprejete, slišane in zaželene, bodo v večji meri pripravljeni sodelovati pri 

učenju otrok in podpirali učitelja pri njegovem delu v razredu. Tudi Vidmar (2001) navaja, da 

je motivacija za sodelovanje večja, kadar starši vidijo realno možnost, da se njihovi predlogi 

uresničijo ter kadar prepoznajo, da lahko vplivajo na šolsko situacijo in jo prilagajajo v skladu 

s svojimi prepričanji, kaj je za otroka najbolje.  

 

Težko bi našteli vse dejavnike, ki vplivajo na sodelovanje med šolo in starši, saj je le-to 

odvisno od tolikšnega števila okoliščin, »da jih preprosto ni mogoče do kraja izčrpati in 

upoštevati« (Resman, 1992b, str. 135). Težko je tudi posplošeno govoriti o motivaciji za 

sodelovanje, saj poznamo več oblik sodelovanja. Staršem je pomemben predvsem njihov 

otrok in njegovo napredovanje. Zato so bolj zainteresirani za tiste oblike sodelovanja, ki jim 

ponujajo možnost poglobljenega pogleda v delo in probleme njihovega otroka. To je možno 

predvsem na individualnih pogovorih z učitelji, zato pa so s strani šole govorilne ure 

oblikovane pogosteje kot pa množični roditeljski sestanki. Tako lahko tudi razumemo, zakaj 

ima malo staršev interes za vključevanje v širše probleme šolske organizacije in vsebine dela 

(Resman, 1992c). 
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2.4. Ovire pri sodelovanju 

Dejstvo je, da vsi starši niso navdušeni nad sodelovanjem s šolo. Nekateri se zelo redko 

udeležujejo dejavnosti, ki jih šolsko osebje ponudi kot možnost sodelovanja. Ob tem se nam 

pojavi vprašanje, kje tičijo vzroki, da sodelovanje med učitelji in starši ne poteka vedno tako, 

kot bi si tega želeli. Stegelin in Wright (2003, v Velkavrh, 2008) navajata več vzrokov, ki jih 

učitelji najpogosteje izpostavljajo kot oviro za uspešno sodelovanje: staršev šola ne zanima, 

prezaposlenost staršev, mame bolj skrbijo zase kot za otroke, starše bolj kot otroci zanima 

nakupovanje, nezadovoljstvo staršev, kadar jih učitelji pokličejo. A. Velkavrh (2008) dodaja 

še jezikovne in kulturne ovire ter stališča učiteljev in drugih delavcev šole. Tudi starši 

navajajo, kaj jih ovira pri sodelovanju s šolo. Ameriški starši po navedbah raziskovalcev 

Stegelin in Wright (2003, v Velkavrh, 2008) kot najpogostejše vzroke nesodelovanja 

omenjajo: da jih učitelji ne želijo zraven, da otroci ne želijo, da bi bili starši zraven, 

pomanjkanje časa, prevelika pričakovanja s strani učiteljev do staršev ter nezmožnost 

razumeti, kaj učitelji želijo.  

Kot vidimo, so tako starši kot tudi učitelji med razlogi navedli prezaposlenost. Sodelovanje s 

šolo je v veliki meri odvisno od razpoložljivega časa, ki ga imajo starši. Starši, ki imajo 

zahteven poklic, poklic z nefleksibilnim delovnim časom, službo v oddaljenem kraju (dolga 

vožnja), starši z več obveznostni, starši z več otroki in tisti, ki jih nizek standard sili v delo 

tudi v prostem času, se manj vključujejo predvsem v tiste oblike sodelovanja s šolo, kjer se 

pričakuje dejavna udeležba ali pa so neobvezne (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009; 

Resman, 1992c).  

Ostali razlogi, ki so bili omenjeni poleg prezaposlenosti, nakazujejo izredno majhno željo po 

sodelovanju. Takšno je realno stanje, ki velja za ameriško kulturo, kjer je bila izvedena 

omenjena raziskava strokovnjakov Stegelin in Wright (2003, v Velkavrh, 2008). Po mnenju 

A. Velkavrh (2008) je takšno stanje zaskrbljujoče tako za učitelje kot za družine.  

 

Poglejmo še, kako je s sodelovanjem med starši in šolo v Sloveniji. Leta 2008 je bila na 

vzorcu 295 slovenskih staršev izvedena raziskava (Velkavrh, 2008), katere osnovni cilj je bilo 

ugotoviti najpogostejše vzroke, ki po mnenju staršev zavirajo sodelovanje med šolo in 

domom. Skoraj 59 % staršev je navedlo razlog, ki so ga izpostavili že tuji raziskovalci, torej 

pomanjkanje časa in prezaposlenost. Malo manj kot petina staršev je omenila slabo izkušnjo z 

učitelji ter to, da z njimi ne najdejo pravega stika. Nekoliko manjši delež jih kot vzrok 
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izpostavlja učiteljevo neupoštevanje mnenja staršev. Izmed ostalih vzrokov pa naj omenim še 

lastno nezainteresiranost staršev za sodelovanje, neuspešnost otroka, strah pred avtoriteto, 

pomanjkanje strpnosti v medsebojni komunikaciji, pomanjkanje varstva za mlajše otroke ter 

nezadovoljstvo z določenimi učitelji, pri katerih kljub pogosti komunikaciji ni mogoče doseči 

sprememb (prav tam). Razlog za nesodelovanje staršev s šolo je lahko tudi občutek 

manjvrednosti v primerjavi z drugimi starši. Ta občutek se pojavi zlasti, kadar del staršev 

skupna srečanja izkoristi za lastne ambicije. V primeru, da niso pripravljeni prisluhniti 

mnenju drugih staršev, bo to druge starše demotiviralo za sodelovanje. Sodelovanje lahko 

zavira tudi strah, da bi v šoli poslušali le slabe strani o otroku, ter prepričanje staršev, da 

učiteljev ne zanimajo ne oni (starši), ne njihovi otroci (Resman, 1992c). Nekateri pa 

opozarjajo tudi na neusposobljenost učiteljev za delo s starši (odraslimi). S svojim odnosom 

naj bi pri starših povzročali odpor. Kadar dobijo starši občutek, da ima glavno besedo učitelj, 

ki jih ne želi poslušati, bodo iz tega sklepali, da sodelovanje s šolo ni potrebno, saj je za 

šolanje otroka delegirana šola (Ritter idr., 1993, v Kovač, 2009). Manjša motivacija za 

sodelovanje se pojavi tudi pri učiteljih, predvsem kadar menijo ali opažajo, da starši ne 

spremljajo učenja svojih otrok in se kažejo zanimanja za njegovo šolsko delo (Vidmar, 2001).  

 

V tem poglavju so bili omenjeni številni in raznoliki razlogi, zakaj starši s šolo ne želijo 

sodelovati. Poznavanje teh razlogov je lahko v veliko pomoč strokovnim delavcem na šoli pri 

njihovem delu za pozitivne spremembe v odnosu med šolo in starši (v pomoč pri izbiri 

ustreznih strategij in metod).  

Navedeni razlogi nas ne smejo pripeljati do napačnega zaključka, da večina staršev s šolo ne 

sodeluje. Pušnik in sod. (2000) namreč ugotavljajo, da kažejo starši v zadnjih letih vse več 

zanimanja za sodelovanje s šolo. Tako številčnost razlogov za nesodelovanje le opozarja, da 

so si starši različni in da ima vsak svoje razloge, zakaj s šolo ne sodeluje. Pri delu s straši je 

tako potrebno prisluhniti vsakemu posamezniku posebej, da spoznamo pravi razlog njegove 

nizke motivacije za sodelovanje.   

Obenem se moramo zavedati, da nimamo nekih objektivnih meril, po katerih bi lahko 

ocenjevali uspešnost medsebojnega sodelovanja, kakor opozarja D. Maleš (1991, v Vidmar, 

2001). Nekateri si pojem uspešnega sodelovanja razlagajo kot redno informiranje staršev o 

šolskem uspehu otroka, za druge pa je sodelovanje uspešno šele takrat, ko so starši v veliko 

večji meri vključeni v šolanje otroka in šolske dejavnosti, kar zajema tudi aktivnejšo vlogo pri 

načrtovanju in realizaciji šolskega dela (Resman, 1992a). 
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2.5. Modeli odnosov med šolo in domom 

V nadaljevanju se bom podrobneje osredotočila na odnos med učiteljem/razrednikom in 

starši. Za dobro medsebojno sodelovanje je namreč odnos ključnega pomena. Mnogi 

raziskovalci so se odločili preučevati kvaliteto in značilnosti tega odnosa. Ugotovili so, da 

starši prevzemajo različne vloge v odnosu z učitelji. Gordon (Gordon, Breivogel, 1976, v 

Velkavrh, 2008) jih omenja pet: starši kot publika (opazujejo, spremljajo nastope otrok), starši 

kot neposredni in aktivni učitelji doma, kot prostovoljci, kot plačani uslužbenci (kadar vodijo 

dejavnosti) in kot nosilci odločanja. Dodaja, da za dobro starševstvo staršem ni potrebno, da 

bi prevzeli vse te vloge, pač pa naj sledijo svojim interesom, volji in razpoložljivemu času. 

 

Glede na pozicijo moči in stopnjo sodelovanja z učitelji avtorji omenjajo še druge vloge, ki jih 

zavzemajo starši. Znajdejo se lahko v podrejeni vlogi pomočnika ali klienta in sicer kadar 

učitelji v starših vidijo osebo, ki jo lahko koristijo za doseganje lastnih ciljev: npr. za kontrolo 

pri učenju in pisanju domačih nalog, za podporo učiteljevim zahtevam ter v situacijah, v 

katerih želijo učitelji doseči, da bi starši vplivali na otroka, kadar imajo sami (učitelji) težave z 

njim (Vidmar, 2001; Bluestein, 1998).  J. Bluestein (prav tam) meni, da starši niso dolžni 

prevzeti odgovornosti za reševanje učiteljevih težav, kar pa mnogi v želji po ugajanju ali 

zaradi morebitnih slabih posledic (slabši odnos med učitelji in otrokom) storijo. Primernejše 

vedenje J. Bluestein vidi v zanimanju za otrokovo vedenje in reakcije učitelja, poudari pa, da 

lahko starši prošnjo po sodelovanju odklonijo, kadar se od njih pričakuje, da bi otroka 

kaznovali za nekaj, česar niso videli. 

Podrejen položaj staršev je bil v preteklosti povezan z višjo izobrazbo učitelja v primerjavi s 

starši. Danes ima mnogo staršev enako ali višjo izobrazbo kot učitelji. Kljub temu se klientski 

položaj še vedno ohranja. Starši so se pripravljeni podrediti zaradi miselnosti, da ima učitelj 

moč nad njihovim otrokom (Resman, 1992c). Vloga klienta naj bi bila bolj pogosta pri starših 

starejših šolarjev, ko se skrb staršev – in posledično tudi vse sodelovanje s šolo – usmeri 

predvsem na učni uspeh in napredovanje učenca. (Nekoliko drugače je le pri učencih z učnimi 

težavami, kjer je več sodelovanja.) Starši v tem obdobju iščejo vse več nasvetov s strani šole, 

pripravljeni so se po njih ravnati in v skladu z njimi vplivati na otroke. Ob tem lahko postajajo 

vse bolj odvisni, s tem pa postaja odnos med njimi in šolo vse bolj klientski (Vidmar, 2001). 

 

Omenim naj še tri vloge, ki jih zavzemajo starši. Ritter (Ritter in sod., 1993, v Kovač, 2009) 

omenja vlogo poslušalcev. V tej vlogi se starši znajdejo, kadar imajo občutek, da nimajo 

besede ter da govorijo le učitelji.  
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Učitelji pa lahko starše doživljajo tudi kot nasprotnike, zlasti kadar dajejo starši svojim 

otrokom potuho in kritizirajo delo učitelja. Vsekakor slab odnos med starši in učiteljem, 

tekmovalnost in želja po prevladi ne pripomorejo k boljšemu učnemu delu in uspešnosti 

učenca (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Najbolj zaželena oblika sodelovanja je partnersko oziroma obojestransko enakovredno 

sodelovanje (Vidmar, 2001; Velkavrh, 2008), kjer starši in učitelji skupaj delujejo v najboljšo 

korist učenca. Tak odnos zahteva medsebojno spoštovanje ter upoštevanje drugega. Starši kot 

partnerji podpirajo učiteljevo delo in so pripravljeni z njim sodelovati pri usmerjanju učenca h 

kakovostnemu učnemu delu. Hkrati pa so tudi sami slišani, razumljeni in imajo vpliv na 

nekatere odločitve (Pušnik in sod., 2000). 

 

Poglejmo si še dva modela odnosov med šolo in domom, ki jih opisuje Swap (1993, v 

Velkavrh, 2008). To sta zaščitniški model in model prehajanja med šolo in domom.  

- Za zaščitniški model je značilno, da starši odgovornost za izobraževanje otrok in 

rezultate pri učencih pripišejo izključno šoli, ki to odgovornost v celoti sprejme. Pri 

tem modelu starši niso prepoznani kot prvi in najpomembnejši učitelji svojega otroka, 

ki bi ga poznali bolje od drugih.  

- Model prehajanja med šolo in domom prav tako ne temelji na enakopravni partnerski 

vlogi med starši in učitelji. Model sledi trem postavkam: Prvič: pričakovanja in 

vrednote šole in staršev spodbudno vplivajo na otrokove dosežke, v kolikor so med 

sabo skladne. Drugič: da so učitelji in svetovalni delavci dolžni ugotoviti, katere 

vrednote in veščine zunaj šole prispevajo k šolskemu uspehu. In tretjič: starši so dolžni 

podpreti pričakovanja šole, pomagati pri napredovanju otroka in zahtevati, da otrok 

zadosti  minimalnim socialnim in šolskim zahtevam. Tudi v tem modelu starši ne 

zavzamejo enakopravne partnerske vloge v odnosu z učiteljem. 

Coleman (1998, v Velkavrh, 2008) omenja še drug model in sicer model sodelovalnega 

razreda, ki izhaja iz teze, da se odnos med starši in učitelji oblikuje prek otrok.  

 

Pomemben element dobrega odnosa med starši in učitelji je vsekakor njihova medsebojna 

komunikacija. Učitelj/razrednik je tisti, od katerega je odvisno, kako se bodo starši počutili na 

šoli. Na podlagi izkušnje z učiteljem si starši tudi ustvarijo mnenje o šoli (Ličen, 1999). Z 

dobro komunikacijo šola staršem pokaže, da so v šoli vedno dobrodošli, da se jih sprejema kot 

partnerje ter da je njihovo mnenje za izobraževalno institucijo pomembno (Velkavrh, 2008). 
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Vendar komunikacija s starši za razrednike ni enostavna naloga. Mnogi menijo, da za to niso 

dovolj usposobljeni. Komunikacija z odraslimi je namreč nekaj drugega kot komunikacija z 

otrokom. Učitelji z učenci pogosto komunicirajo s pozicije moči, v relaciji s starši pa takšna 

oblika komunikacije ni primerna, saj starše kvečjemu odvrne od sodelovanja (Pušnik in sod., 

2000). Pušnik (prav tam) tudi meni, da niso še vsi razredniki pripravljeni na partnerski odnos 

s starši, ki je, kot je bilo že omenjeno, najbolj zaželena oblika sodelovanja.  

 

2.6. Pričakovanja staršev in učiteljev v zvezi z medsebojnim sodelovanjem 

Raziskava v Sloveniji je pokazala, da imajo starši in tudi učenci zelo visoka pričakovanja do 

učiteljev, pa tudi učitelji sami imajo do sebe izredno visoka pričakovanja. Teh, pogosto 

iracionalnih ali kakor jih imenuje literatura omnipotentnih pričakovanj, učitelji ne morejo 

uresničiti, česar se učitelji in starši tudi zavedajo (Vidmar, 1995, v Vidmar, 2001). 

V. Zabukovec in Bucik (1992) naštevata naslednje želje staršev v povezavi s šolo: šola naj bo 

bolj prijetna in naj skrbi tudi za vzgojo, otroku naj bi omogočila njegov vsestranski razvoj in 

razvijanje različnih interesov, v delo šole naj bi vključevala tudi starše. Izražena je bila želja 

po bolj aktivnem sodelovanju, kjer bi starši lahko sodelovali pri oblikovanju programa in bili 

vključeni v dejavnosti na šoli (obiski v razredu, prisostvovati srečanjem, ki jih pripravljajo 

učitelji za učence). Pri tem so bila pričakovanja oziroma zahteve staršev z višjo izobrazbo 

bistveno višja.  

Raziskava (Zabukovec in Bucik, 1992) je obenem pokazala, da si tudi učitelji želijo 

sodelovanja s strani staršev, predvsem kot sprejemanje in upoštevanje učiteljevih navodil ter 

kot udeležbo na srečanjih, ki jih šola pripravi za starše. Za razliko od staršev so učitelji v 

veliko večji meri izrazili željo po prijetni šoli, ki bi upoštevala različne vidike otrokovega 

razvoja. 

 

Poglejmo si še nekatera pričakovanja staršev v zvezi z učitelji in njihovim delom, ki so jih 

osvetlile nekoliko mlajše raziskave (Britanska raziskava Sodelovanje pri učenju Coleman in 

sod., 1998, v Velkavrh, 2008; Šteh, 2008). Starši: 

- želijo imeti možnost, da lahko kadarkoli pokličejo učitelja, z njim spregovorijo o 

čemerkoli, poleg tega pa se želijo v šoli čutiti dobrodošle; 

- želijo, da učitelj vse otroke obravnava s spoštovanjem; 

- cenijo učiteljeva prizadevanja, da bi spoznal njihovega otroka kot posameznika; 
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- spoštujejo učitelja, ki je sposoben pri učencu doseči karseda največ na učnem in 

osebnostnem področju; 

- od učiteljev pričakujejo, da se bodo bolj posvetovali z njimi (starši) in prisluhnili 

njihovemu pogledu; 

- pričakujejo, da bodo učitelji navezali stik z njimi, če bodo posumili, da ima njihov 

otrok kakršnekoli težave. 

 

Pričakovanja staršev in učiteljev posredno vplivajo tudi na sodelovanje med domom in šolo. 

Lahko delujejo v prid sodelovanju ali pa predstavljajo oviro za sodelovanje. Eno takšnih ovir 

opisuje T. Rutar (2004), ki je preučevala, kako slovenski starši in učitelji doživljajo 

odgovornost za vzgojo otrok. Ugotovila je, da večina učiteljev to odgovornost pripisuje 

predvsem družini, medtem ko starši menijo, da je ta odgovornost enakomerno porazdeljena 

med družino in skupnostjo (torej tudi šolo). Tako med starši in učitelji prihaja do prelaganja 

odgovornosti za določene vidike vzgoje, s tem pa tudi do nezadovoljstva, saj nobena stran ni 

in ne more biti zadovoljna, ker pričakovanja niso izpolnjena. Potrebno je torej, da se 

pričakovanj (svojih in drugih) zavedajo tako starši kot učitelji, saj lahko na tak način 

ugotovijo razlike v pričakovanjih in s primernimi zaključki (npr. postavitev jasne meje) 

pripomorejo k dobremu medsebojnemu sodelovanju.  

 

Starši imajo torej pogosto visoka in specifična pričakovanja do šole in učiteljev. Kljub temu 

pa se po ugotovitvah A. Velkavrh (2008) večkrat obotavljajo, kadar se ne strinjajo z 

določenimi segmenti učiteljevega dela ali pristopa do njihovega otroka. Vzrok lahko 

pripišemo njihovi bojazni, da bo otrok deležen negativnih posledic zaradi pritožb staršev 

učitelju. Starši se namreč zavedajo učiteljeve moči nad otrokovim učnim uspehom in 

napredovanjem. Zato se raje izogibajo konfliktnim situacijam in kritikam glede šolskega dela 

(Vidmar, 2001), zaradi česar se problemi med starši in učitelji največkrat ne rešujejo sproti, 

pač pa šele, ko postanejo večji. 

 

Medveš (2002) ugotavlja, da današnja družba slovenskim šolam postavlja zahteve, ki so si 

pravzaprav nasprotujoče, ter da so pričakovanja tega sistema kontradiktorna. V svojem delu 

našteva več anahronizmov, kot na primer:  

- v izrazito storilnostni družbi se vzpostavlja ideja o prijazni šoli;  

- v družbi, kjer je primarna sposobnost, nastajajo šolski koncepti, ki temeljijo na 

interesu;  
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- v družbi, kjer je znanje moč, naj šola znanje uveljavi kot vrednoto;  

- v družbi, ki jo docela usmerjajo zunanji motivi, se teži k šoli, v kateri naj bo odločilna 

notranja motivacija. 

 

Takšna nasprotujoča si pričakovanja je nemogoče izpolniti, kar ima vpliv tudi na pedagoške 

delavce na šolah. Kot meni A. Kobolt (2010), ostaja pedagoškim delavcem zaradi 

nasprotujočih si pričakovanj manj moči, časa in energije, ki bi jo lahko sicer namenili 

sodelovanju s starši in delu z učenci, predvsem tistimi, ki s svojim vedenjem izstopajo in so 

zato bolj zahtevni za pedagoške delavce.  

 

Sodelovanje med učitelji in starši je torej pomembno tudi zaradi usklajevanja medsebojnih (in 

pogosto različnih) pričakovanj. Menim, da je za dobro medsebojno sodelovanje in korekten 

odnos zelo pomembna razmejitev pristojnosti učitelja (šole) in družine. Učitelj se mora 

zavedati, da ni nadomestni starš, pa tudi starši niso nadomestni učitelji. Takšna razmejitev 

med drugim pomeni, da je šolska disciplina stvar šole in se lahko disciplinski postopki 

izvedejo tudi proti volji staršev, medtem ko je vzgoja in dogajanje v družini področje staršev. 

T. Rutar (2004) opozarja, da se mora šola nujno samo-definirati in stati za mejami, ki jih 

določata stroka in zakon, ter »jasno povedati, da čez to mejo pogajanja ne more biti (str. 44)«. 

Tovrstna razmejitev je staršem in učiteljem lahko v veliko pomoč pri sodelovanju.  

 

3. VKLJUČEVANJE STARŠEV V ŠOLANJE OTROK 
 

Poleg sodelovanja s šolo se od staršev pričakuje, da bodo otrokom v oporo in pomoč tudi 

doma. Večina staršev otrokom doma pomaga pri njihovih šolskih obveznostih. Tizard s sod. 

(1988, v Zabukovec in Bucik, 1992) je v longitudinalni študiji ugotovil, da je takšna pomoč 

otroku po mnenju večine staršev nujno potrebna. Otroku pomagajo zato, ker jim je pomembno 

njegovo napredovanje in ker to doživljajo kot del svoje starševske vloge, ne pa zato, ker bi 

dvomili o šoli. Starši menijo, da morejo pomagati otrokom pri večini predmetov. V raziskavi 

J. Kalin (2008) je nekoliko več kot dve tretjini staršev (65,8%) menilo, da lahko nudijo pomoč 

otroku  pri vseh predmetih. S tem so izrazili visoko stopnjo prepričanja o svojih sposobnostih 

pomoči pri šolskem delu. Učitelji so namreč za starše menili, da lahko pomagajo otrokom le 

pri nekaterih predmetih. Po pričakovanjih so v svoje sposobnosti najbolj prepričani starši z 
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visoko izobrazbo (88,8%), starši z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko in poklicno) pa v manjši 

meri (43,2%).  

 

3.1. Oblike vključevanja staršev v šolanje svojih otrok 

Vključevanje staršev v šolanje otrok je večdimenzionalen konstrukt, ki zajema široko 

področje značilnosti in vedenj staršev, v splošnem pa se nanaša na aktivnosti, s katerimi starši 

podpirajo šolski napredek svojih otrok (Rogers in sod., 2009). To so aktivnosti staršev, ki so 

povezane s šolskimi dejavnostmi doma, torej izven šole. S tem je mišljena starševska pomoč 

otrokom pri pisanju domačih nalog in izdelovanju izdelkov, podpora pri učenju, dodatno 

razlaganje snovi in utrjevanje, iskanje dodatne pomoči pri inštruktorjih, spodbude k branju, 

pomoč pri iskanju potrebnih informacij, prenos izobraževalnih vrednot na otroka, spremljanje 

otrokovega napredka, preverjanje znanja s spraševanjem, vplivanje na otrokovo razumevanje 

domačih nalog in procesa učenja. Namen teh aktivnosti je dopolniti organizirano in 

institucionalno vodeno izobraževanje (Žerovnik, 1998; Hoover-Dempsey in sod., 2001). 

 

V kolikšni meri bodo starši vključeni v otrokovo šolanje, je odvisno od več dejavnikov. 

Rogers in sod. (2009) kot pomembnejše omenjajo motivacijo staršev, zaupanje v svoje 

sposobnosti (da znajo pomagati otroku) ter zaznavanje zahtev drugih glede vključevanja (s 

strani šole, učiteljev, otrok). Prav tako je pomemben dejavnik razpoložljiv čas in energija ter 

nekatera prepričanja staršev, kot na primer prepričanje staršev, da bi morali biti vključeni v 

otrokovo šolanje, prepričanje, da ima vključenost pozitivne učinke za otroka, mnenje, da je 

njihova vključenost pričakovana oziroma sprejeta in cenjena.  

Pomembno vlogo pri odločitvi glede vključevanja imajo tudi učitelji prek svojega vedenja in 

odnosa do staršev ter šolska klima. Starše k vključevanju spodbujajo tudi otroci sami, ko jih 

prosijo za pomoč, vključevanje pa je lahko tudi odgovor staršev na slab učni napredek otroka. 

Tudi družina kot sistem vpliva na izbiro aktivnosti, prek katerih starši podpirajo otrokovo 

šolanje. Pomemben vpliv na izbiro vedenja in prepričanja glede vključevanja imata predvsem 

socialno-ekonomski status družine in kulturno okolje (Rogers in sod., 2009). Nekateri starši 

svojo vključenost dojemajo kot zahtevo, odgovornost oziroma dolžnost starševstva (Hoover-

Dempsey in sod., 2001), kar prav tako vpliva na stopnjo njihovega vključevanja.   

 

Puklek Levpušček in Zupančič (2009) prepoznavata pet področij starševskega vključevanja:  
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- starševski pritisk, ki se kaže kot odkrito izražanje nezadovoljstva nad slabimi ocenami, 

(pre)visoka pričakovanja, pogosto opozarjanje otroka na šolske dolžnosti;  

- psihološka opora, ki se odraža v zanimanju staršev za otrokovo šolanje, v spodbujanju 

otrokovega prizadevanja za šolsko delo;  

- pomoč pri učenju, ki se kaže kot pomoč pri domačih nalogah, priprava učenca na 

ocenjevanje znanja; 

- spodbujanje k intelektualnemu razvoju, kot npr. spodbujanje branja in obiskovanja 

knjižnic;  

- nadzor oziroma upravljanje s časom, ki je namenjen prostočasnim dejavnostim: npr. 

nadzor nad TV vsebinami. 

 

Poznamo tudi drugačne kategorizacije starševskega vključevanja v učno delo otrok. Grolnick 

in Sloviaczek (1994, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) sta opredelila tri kategorije: 

vedenje staršev, implicitna sporočila staršev in spoznavne oz. intelektualne spodbude. 

Vedenje staršev lahko zajema učno pomoč ter neposredno sodelovanje staršev s šolo (stiki z 

razrednikom, obiskovanje roditeljskih sestankov, govorilnih ur in šolskih prireditev). 

Implicitna sporočila so posredna sporočila staršev o pomenu izobraževanja. Ta sporočila 

starši otrokom posredujejo na več načinov, npr. s tem, da se radi  pogovarjajo z njim o šoli, 

natančno vedo, kako gre otroku v šoli ipd. Spoznavne spodbude zajemajo različne možnosti, 

prek katerih je spodbujen otrokov miselni razvoj, npr: otroku je omogočena udeležba na 

primernih dejavnostih, dostop do učnih virov (računalnik, knjige), pa tudi lastnost staršev, da 

radi berejo in obiskujejo kulturne ustanove. 

Avtorja (prav tam) sta ugotovila, da so te spremenljivke med seboj neodvisne. Izkazalo se je 

tudi, da so imeli otroci mater z močneje izraženima prej omenjenima kategorijama vedenje in 

spoznavne spodbude višjo učno samoučinkovitost in bili so bolj prepričani, da so učni izidi 

pod njihovim nadzorom. Tako avtorja nakažeta na pozitivne učinke starševskega vključevanja 

v šolanje otrok. Poglejmo si še ugotovitve drugih avtorjev, ki so preučevali pomen 

vključevanja. 

 

3.2. Pomen in učinki vključevanja staršev za otroke 

Mnoge študije so potrdile pozitiven vpliv starševskega vključevanja oziroma pozitivno 

povezanost z učno uspešnostjo, pozitivnimi stališči do šole, višjimi izobraževalnimi in 

poklicnimi aspiracijami otrok, rednim izpolnjevanjem šolskih obveznosti in boljšimi učnimi 
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navadami  (Izzo idr. 1999, Paulson, 1994, Steinberg idr., 1992, v Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009). Te prednosti so se potrdile ne glede na otrokove sposobnosti in socialno-

ekonomski status družine (Domina, 2005, v Moorman Kim in sod., 2012). 

  

Največ raziskav se nanaša na povezanost med starševskim vključevanjem in otrokovo 

uspešnostjo v šoli. Stevenson in Baker (1987, v Cugmas in sod., 2010) sta ugotovila, da imajo 

ob izenačitvi drugih faktorjev otroci staršev, ki se bolj vključujejo v njihovo izobraževanje, 

višje ocene. Podobno tudi Steinberg in sod. (1992, prav tam) ugotavljajo pozitivno povezanost 

med šolskim uspehom in neposredno vključenostjo staršev v šolske dejavnosti, dodajajo pa, 

da je šolski uspeh povezan tudi z zahtevami staršev glede otrokovega šolskega uspeha ter 

vzgojnim slogom.  

Watson (1983, v Krumm, 1998) razlikuje med dvema vrstama starševske podpore: aktivno in 

pasivno. Aktivni starši otrokom pomagajo direktno (pokazati, demonstrirati), pasivno podporo 

pa starši izražajo, kadar otroku pomagajo indirektno (zahtevajo, predlagajo, vzpodbujajo). 

Oba načina podpore pripomoreta k temu, da se otroci več učijo. Boljše učne uspehe pa 

dosežejo otroci aktivnih staršev.   

 

Vedenje staršev, torej njihovo vključevanje oziroma nevključevanje v šolsko delo otrok, ni 

povezano le z učno uspešnostjo (Fan in Chen, 2001, v Rogers in sod., 2009), temveč tudi z 

učno motivacijo, vztrajnostjo in angažiranostjo pri učenju (raziskave zbrane v Gonzales-De-

Hass, Willems in Doan Holbein, 2005, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Ena od 

raziskav je pokazala, da je zunanja motivacija povezana z višjo stopnjo starševskega nadzora 

in pomoči pri domačih nalogah. Otroci, katerih starši so v manjši meri nadzirali njihovo učno 

delo in jim nudili manj učne pomoči, so imeli več notranje motivacije za učenje (Ginsburg in 

Bronstein, 1993, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Tudi učitelji so opazili razliko med 

obema skupinama otrok. Več samoiniciativnosti, samostojnosti in vztrajnosti so pripisali 

otrokom, katerih starši so pri vključevanju v njihovo šolanje uporabljali manj nadzora in 

nudili manj pomoči. 

Avtorji (npr. Barnard, 2004, v Rogers in sod., 2009) poudarjajo pomen zgodnjega 

vključevanja v otrokovo šolanje. Starševsko vključevanje v času osnovne šole napoveduje 

tudi višje dosežke pri nadaljnjem šolanju.  

 

Thurnston s sod. (1989, v Zabukovec in Bucik, 1992) je ugotovil, da lahko s posebnim 

programom vključevanja staršev v učne dejavnosti šolarja bistveno vplivajo na otrokov 
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razvoj. Zastavili so program, ki je vseboval več elementov: npr. vsebine, pri katerih lahko 

starši pomagajo otroku, navodila, kako lahko pomagajo, seznam možnih napak, ki se lahko 

pojavijo ter sistem zaznavanja in beleženja uspehov. Po izpeljanem programu se je izkazalo, 

da so se odnosi med starši in otroki poglobili in postali bolj pristni. Poleg tega se je otrokom 

zvišala njihova samozavest.  

 

Vsako vedenje staršev v odnosu do otrok pa ni enako učinkovito. Pomembno je, kako starši 

vstopajo v interakcijo z otrokom ob učnih dejavnostih, da spodbujajo samostojnost šolarja (da 

sam reši problem), dopuščajo možnost napak, spodbujajo samoiniciativnost in prevzemanje 

odgovornosti za opravljeno delo. Tak pristop ima pozitivne učinke in je učinkovitejši od 

psihološkega nadzora staršev (pretirano usmerjanje otrokovega vedenja in njegovih interesov) 

in prakse, da starši rešujejo probleme namesto otroka (Grolnick, DeCourcey in Jacob, 2002, v 

Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

C. Rosenzweig (2001, v Cugmas in sod., 2010) natančneje našteva, katero vedenje staršev 

ima pozitiven vpliv na otrokovo šolanje in katero ne. Do teh ugotovitev je prišla na podlagi 

metaanalize 34-ih študij, ki so preučevale vpliv vključenosti in sodelovanja staršev na učni 

uspeh otrok. Med najpomembnejšimi spremenljivkami, ki so pozitivno povezane s šolsko 

uspešnostjo, je poleg aspiracij v zvezi z izobraževalnimi dosežki in pričakovano oceno 

omenila še angažiranost staršev, avtoritativni vzgojni stil, spodbujanje otrokove 

samostojnosti, čustveno oporo in sodelovanje staršev s šolo. Definirala je tudi več 

spremenljivk, za katere se je izkazalo, da negativno vplivajo na šolsko uspešnost otrok. Med 

njimi našteva: kaznovanje za neprimerne ocene, zunanje nagrade, nadzor domačih nalog, 

permisivna vzgoja in splošni nadzor. Do enakih ugotovitev so prišli tudi L. Marjanovič Umek, 

Sočan in K. Bajc (2006), ki prav tako ugotavljajo, da so starševski pritisk, pomoč pri delu v 

šoli ter nadzor in organizacija otrokovega časa za učenje negativno povezana z otrokovo učno 

uspešnostjo. Učno bolj uspešni učenci so doma deležni manj pomoči in pritiska, medtem ko 

potrebujejo učno manj uspešni učenci več pomoči, nadzora in pritiska s strani staršev.  

 

Starši lahko s svojim vključevanjem v otrokovo šolsko delo doma veliko pripomorejo tudi k 

manjšanju težav v razredu pri pouku. To povezanost nam opišejo raziskovalci Imbert in sod. 

(1979, v Krumm, 1998). V njihovi raziskavi, ki je bila opravljena na populaciji bralno šibkih 

in vedenjsko motenih učencih iz šol s prilagojenim programom, se pokazalo, kako zelo se 

lahko situacija izboljša, če v njeno reševanje vključimo tudi starše. Za te otroke so namreč 
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uvedli koncept pohval; za primerno vedenje so prejeli ustno pohvalo, pisno pohvalo pa v 

primeru, če je otrok rešil 80 % njegovim sposobnostim prilagojenih nalog pravilno. Nato so k 

sodelovanju povabili starše. Dali so jim konkretna navodila, kako naj ravnajo z otroki 

(pohvaliti v čim krajšem času, kadar otrok prinese domov pozitivno sporočilo učitelja; 

ponovno pohvaliti pred družinskimi člani; sporočilo učitelja obesiti na vidno mesto; naslednje 

jutro izraziti upanje, da se bo otrok vrnil z enakim uspehom). Uspeh otrok se je ob takšnem 

sodelovanju staršev izboljšal za 40 %, posledično pa so se zmanjšale tudi težave pri pouku. 

 

Zelo pomembno je staršem dati konkretna navodila, kako ravnati z učenci ali kako jim 

pomagati. Če učitelj starše le obvešča, da otroci niso pozorni, imajo slab uspeh ali le zahteva, 

naj se starši več posvetijo otrokovemu učenju, mnogo staršev ne ve, kako to storiti. V želji, da 

bi pomagali in hkrati, ker ne poznajo različnih načinov pomoči, lahko storijo kaj 

neučinkovitega ali kaj, kar bo oviralo učenje (grožnje, kazni). Kadar so starši deležni 

konkretnih navodil, lahko učitelj obvlada probleme pri pouku, ki jih brez tovrstne pomoči 

staršev rešuje z velikim naporom ali pa jih včasih sploh ne more rešiti (Krumm, 1998).  

Tudi drugi avtorji poudarjajo pomen ustreznih informacij s strani šole glede vključevanja 

staršev. Hoover-Dempsey in sod. (2001) ugotavljajo, da vzrok nizkega vključevanja niso 

morebitni dvomi staršev glede lastnih zmožnosti in sposobnosti, pač pa k temu pripomore 

predvsem pomanjkanje ustreznih informacij glede vključevanja. Zato je potrebno, da učitelji 

staršem neposredno spregovorijo, zakaj in kako je njihovo vključevanje v otrokovo šolanje 

pomembno za njegovo napredovanje, staršem lahko ponudijo konkretne predloge in podprejo 

njihovo domnevo, da igrajo (in smejo igrati) pomembno vlogo pri otrokovem uspehu ter da 

njihove aktivnosti naredijo razliko. 

 

V nadaljevanju bom predstavila, kakšna je stopnja vključevanja staršev glede na nekatere 

spremenljivke (starost otroka, spol otroka, socialno-ekonomski status družine in oblika 

družine). Poglejmo najprej, kako se vključevanje spreminja glede na starost otroka.  

 

3.3. Vključevanje staršev in starost šolarjev 

Raziskave kažejo, da se starši mlajših šolarjev v večjem časovnem obsegu posvečajo 

šolskemu delu kot v primeru starejših šolarjev. V nižjih razredih je po mnenju staršev nadzor 

nad učenjem otrok primernejši in učinkovitejši kot pozneje. Mlajši otroci potrebujejo več 

konkretne, neposredne in praktične pomoči. Z odraščanjem pa otrok pridobi učne navade in v 
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svoje delo vnaša več avtonomije, zato se starševska pomoč zmanjša. Največje razlike v 

stopnji starševskega nadzora so opazne pri prehodu z razredne na predmetno stopnjo in na 

prehodu z osnovne na srednjo šolo (Grolnick in Slowiaczek, 1994, v Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009; Cugmas in sod., 2010; Rogers, 2009). Tako kažejo tudi študije v Sloveniji 

(npr. raziskava Puklek Levpušček, 2004, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Pri mlajših adolescentih (zadnji razred osnovne šole in prvi letnik srednje šole) se starši 

zanimajo predvsem za področja, kot so otrokov uspeh in ocene, razumevanje z učitelji, v 

veliki meri so tudi seznanjeni z otrokovo odsotnostjo v šoli. Manj pa jih zanima razumevanje 

otroka s sošolci in počutje v šoli (Cugmas in sod., 2010). Manj se tudi zavzemajo za povratne 

informacije s strani šole glede uspešnosti otroka, kot ugotavljajo Green in sodelavci (2007, v 

Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Razlog vidijo v vse večji otrokovi samostojnosti in 

kompetentnosti. Starejši učenci (zlasti mladostniki) želijo, da se jim dovoli več samostojnosti 

in želijo sami sprejemati nekatere odločitve. Strategije staršev v vključevanje se tako s 

starostjo otroka spremenijo. Pri starejših otrocih so bolj pomembne spodbude k samostojnosti 

in prevzemanju odgovornosti. Raziskave potrjujejo, da strategije, ki so primerne otrokovi 

starosti, pripomorejo k učni uspešnosti tekom celotnega osnovnošolskega in srednješolskega 

izobraževanja. Starši starejšim otrokom/mladostnikom pomagajo predvsem v primeru, ko ima 

ta učne težave, kadar otrok sam prosi za pomoč ali kadar starši menijo, da imajo potrebna 

posebna znanja. 

 

Starševsko vključevanje (predvsem nadzor in pomoč) se lahko zmanjša tudi zaradi drugih 

dejavnikov, kot na primer zaradi vse zahtevnejšega šolskega znanja, ki ga starši sami nimajo 

in otroku ne morejo več pomagati. Z leti šolanja namreč upada odstotek staršev, ki znajo 

pomagati otrokom pri vseh predmetih. J. Kalin (2008) ugotavlja, da je ta odstotek v tretjem 

razredu 89,6 % v devetem pa le še 40,8 %. Tudi učitelji menijo, da znajo starši otroku več 

pomagati v prvi triadi kot v tretji. 

M. Puklek Levpušček in M. Zupančič, (2009) omenjata, da se starši z otrokovo starostjo v 

njegovo šolanje manj vključujejo tudi zaradi drugačnih pristopov, ki jih sami niso bili deležni 

in jih zato ne poznajo ter ne želijo zmesti otroka. 
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3.4. Vključevanje staršev in spol otroka 

Starši se različno vključujejo v šolsko delo svojih sinov in hčera. Raziskava (Cugmas in sod., 

2010) je pokazala, da starši pri šolskem delu bolj pomagajo dekletom, če jih za to prosijo, kot 

fantom. Po drugi strani pa starši glede opravljenih obveznosti pogosteje sprašujejo fante kot 

pa dekleta, torej nad njimi vršijo večji nadzor. Osebno menim, da tega fantje večinoma ne 

dojemajo kot zanimanje staršev za njihovo šolanje. V navedeni  raziskavi so namreč fantje v 

primerjavi z dekleti izrazili večjo željo, da bi se starši bolj zanimali za njihovo šolanje. 

Opisane razlike so se kot statistično pomembne pokazale pri odgovorih otrok. Pri odgovorih s 

strani staršev se razlike glede spola otroka niso pokazale. 

 

Matere se v primerjavi z očeti bolj zanimajo za otrokovo šolanje in se temu tudi bolj 

posvečajo (Maccoby in Martin v Grolnick in Slowiaczek 1994, v Cugmas in sod., 2010). 

Vendar se matere, ki živijo v težkih življenjskih razmerah in imajo malo socialne opore, manj 

vključujejo v šolanje, kadar gre za šolanje sinov. Raziskovalci so vzrok za to zanimivo 

ugotovitev videli v tem, da matere dečkom pripisujejo več samostojnosti kot deklicam. V 

neugodnih življenjskih razmerah tako dečkom prej odtegnejo svojo pomoč (Grolnick in sod., 

1997, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  

Za dekleta velja, da učiteljevo zaznavanje pomembnosti sodelovanja s starši napoveduje večjo 

starševsko vključenost v njihovo šolanje (prav tam). 

 

3.5. Vključevanje staršev in otrokov šolski uspeh  

V šolanje otrok so bolj vpeti tisti starši, katerih otroci imajo nižje ocene. Prav ocene otroka jih 

silijo k intenzivnejšemu vključevanju v otrokovo šolanje. Staršem učno uspešnejših otrok se 

ni potrebno toliko vključevati v šolanje, oziroma se vključujejo na drugačen način. 

Pri otrocih z nižjim šolskim uspehom v preteklem šolskem letu se za šolo bolj zanimajo 

matere kot očetje. Tem otrokom starši pogosteje poiščejo dodatno učno pomoč in jih 

sprašujejo učno snov. Čeprav s šolo manj sodelujejo, pa otrokom priskrbijo več konkretne 

pomoči. Poleg teh ugotovitev je raziskava (Cugmas in sod., 2010) pokazala tudi na več prisile 

s strani staršev. Ti so otroke z nižjim uspehom bolj silili v šolo in poklic, za katera so otroci 

izrazili, da si jih ne želijo. Ob tem je potrebno upoštevati možno interpretacijo, da so bili ti 

učenci zaradi neuspešnosti nezadovoljni s šolo, v kateri so se izobraževali, in tako doživeli 

usmeritve staršev kot siljenje na šolo, ki si je ne želijo. 
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Starši se več posvečajo otrokom, ki so bolj motivirani, bolj vztrajni in angažirani. Ti otroci 

lahko s svojimi vprašanji sami spodbujajo starše k vključevanju (Marjanovič Umek, Sočan, 

Bajc, 2006). 

 

3.6. Vključevanje staršev in socialno-ekonomski položaj družine 

Socialno-ekonomski položaj družine lahko definiramo kot izobrazbo staršev, zaposlitveni in 

poklicni položaj staršev (zaposlen/brezposeln, nizko/visoko prestižni poklic), premoženjsko 

stanje družine, materialne pogoje doma, etnično in versko pripadnost družinskih članov ter 

socialni položaj, ki je lahko nižji, srednji ali višji (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

Vpliv socialno-ekonomskega statusa na razvoj in učni uspeh otroka so začeli bolj intenzivno 

preučevati v sredini prejšnjega stoletja. Najprej so takšne raziskave potekale v ZDA, pozneje 

so korelacijo med spremenljivkama začeli preučevati tudi v Evropi (Toličič in Zorman, 1977).  

 

Socialno-ekonomski položaj družine, predvsem izobrazba staršev, materialni pogoji v družini 

in poklicni položaj staršev, imajo pomemben vpliv na učno uspešnost otrok. V povprečju 

dosegajo otroci iz družin z višjim socialno-ekonomskim položajem (v nadaljevanju SEP) 

boljše rezultate, nekateri avtorji pa ugotavljajo, da se ti otroci šolajo dlje ter dosežejo višjo 

stopnjo izobrazbe kot otroci iz družin z nižjim SEP (Pergar Kuščer, 2003; Toličič in Zorman, 

1977).  

 

Na pozitivno povezanost SEP z učno uspešnostjo kažejo številne raziskave, kot na primer 

mednarodna raziskava TIMSS 2003, v kateri so otroci staršev z višjo izobrazbo dosegali 100 

točk več kot otroci staršev z zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo (Japelj Pavešić, Brečko, 

Čuček in Vidmar, 2004, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Pri interpretaciji teh 

ugotovitev je potrebno upoštevati, da imajo starši z višjo izobrazbo predvidoma višje 

dohodke, s čimer lahko ustvarijo boljše možnosti za izobraževanje: otroka npr. vpišejo v 

jezikovno šolo in druge dejavnosti, preskrbijo različno literaturo, z njim obiskujejo  kulturne 

dogodke (Marjanovič Umek idr., 2007). Starši z višjo izobrazbo imajo doma več knjig, kar je 

po raziskavah (npr. raziskava PIRLS, 2006) pozitivno povezano s kakovostjo in količino 

različnih spoznavno-spodbudnih dejavnosti, v katere vključujejo svoje otroke. Število knjig, 

učnih virov (pisalna miza, miren prostor za učenje, lasten kalkulator ipd.) in kulturnih dobrin, 

ki jih ima družina doma, napovedujejo višje učne dosežke (P. E. Davis-Kean, 2005, v 

Marjanovič Umek, Sočan, Bajc, 2007; Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  
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Poleg tega imajo starši z višjimi dohodki in izobrazbo tudi drugačne vrednote in višja 

pričakovanja, povezana s šolanjem otroka (Marjanovič Umek, Sočan, Bajc, 2006). Do 

izobraževanja imajo bolj pozitivna stališča, višje cenijo znanje in so bolj vključeni v šolsko 

delo svojih otrok (lažje jim pomagajo in spremljajo njegov napredek) (P. E. Davis-Kean, 

2005, v Marjanovič Umek, Sočan, Bajc, 2007). Obenem pa je izobrazba staršev pomembno 

pozitivno povezana tudi z nekaterimi značilnostmi družinskega okolja: vključenostjo staršev v 

otrokove prostočasne dejavnosti in kakovostjo socialnih interakcij med otrokom in starši. 

Tudi ti dejavniki vplivajo na boljšo učno uspešnost otrok (prav tam). 

 

N. Hill idr. (2004, v Cugmas in sod., 2010) menijo, da imajo starši z nižjim SEP težje 

pozitiven vpliv na šolanje otroka. Sami nimajo izkušenj glede prednosti in učinkov 

izobraževanja, pa tudi njihovi otroci prevzamejo nižje izobraževalne aspiracije. Nižje dosežke 

otrok manj izobraženih staršev si lahko razlagamo tudi z dejstvom, da imajo učitelji do otrok 

iz nižjih socialnih slojev nižja pričakovanja, kar se odraža v prilagajanju zahtevnosti nalog in 

spoznavnih izzivov glede na prepričanja učitelja. Možne so še druge interpretacije: npr. da 

otroci, ki so bolj motivirani za učenje in so bolj prepričani, da lahko sami vplivajo na dosežke, 

s tem vplivajo tudi na svoje starše, da se ti več vključujejo v njihovo šolanje (Marjanovič 

Umek, Sočan, Bajc, 2006). Poleg tega pa nas novejša spoznanja opozorijo tudi na vpliv 

genetskih dejavnikov. Otroci bolj izobraženih staršev podedujejo predispozicije za višje 

spoznavne sposobnosti ter, kot ugotavljajo Johnson, McGue in Iacono (2007, v Marjanovič 

Umek, Sočan in Bajc, 2007) predispozicije za zanimanje za šolo (radi hodijo v šolo, želijo si 

dobrih ocen). To se posledično odraža v boljši učni uspešnosti.  

Povezava med materialnimi dobrinami in učno uspešnostjo ostaja pozitivna le do določene 

mere, pri nadstandardu se je ne opazi več (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009), oziroma je 

najizrazitejša pri otrocih iz visokega in nizkega socialnega razreda. Na otroke iz srednjega 

razreda nima tako pomembnih učinkov (C. Rosenweig, 2001, v Cugmas in sod., 2010).  

 

Osnovna šola po ugotovitvah M. Peček in C. Razdevšek Pučko (2003) večinoma ohranja med 

učenci razlike, ki izhajajo iz izobrazbe njihovih staršev. Vendar to ni pravilo. Tudi otroci manj 

izobraženih staršev so lahko med najuspešnejšimi. K temu pripomorejo visoke sposobnosti 

učencev ter pričakovanja in vrednote staršev in učiteljev. Nekatere raziskave kažejo, da imajo 

vrednote in pričakovanja staršev večjo vlogo pri šolskih dosežkih kot SEP družine. To se je 

potrdilo v raziskavi na ameriških šolah. Otroci indokitajskih beguncev so v povprečju 

dosegali boljše rezultate od ameriških vrstnikov in to kljub dejstvu, da so bili njihovi starši 
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brez premoženja, neizobraženi in niso poznali jezika dežele, v kateri so sedaj živeli. 

Raziskovalci (Caplan, Chay in Whitmore, 1992, v Pergar Kuščer, 2003) so ugotovili, da je 

vzrok za ta zanimiv pojav mogoče pojasniti z vrednotami staršev teh otrok. Ti starši so 

pokazali veliko spoštovanje do šolskega dela, izobrazbi so pripisali velik pomen in verjeli so, 

bodo njihovi otroci s prizadevnim učenjem vplivali na svojo usodo. 

 

V Sloveniji se povezava med višjimi učnimi dosežki 15-letnikov in materialnimi dobrinami, 

ki jih imajo mladostniki doma, ni pokazala, oziroma je bila napovedna zveza negativna in 

nizka (Zupančič in Podlesek, 2008, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Pozitivno 

povezavo pri mlajših šolarjih (prvi in drugi razred) so potrdile nekoliko starejše raziskave 

(raziskavi Hrovat in Zupančič, 1989 ter Zupančič in Puklek, 1999, v Hrovat, Zupančič in 

Vidmar, 2010). 

 

Poglejmo še, kako sta med sabo povezana SEP in stopnja starševskega vključevanja v 

otrokovo šolanje. Grolnick in sod. (1997, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) so v svoji 

študiji na vzorcu ameriških otrok, staršev in učiteljev opravili raziskavo, ki je pokazala, da so 

otroci staršev z višjim SEP deležni več spoznavnih spodbud.  

Bolj izobražene matere uporabljajo različne strategije pri reševanju problemov in tudi 

otrokom predstavijo več učinkovitih strategij pri reševanju intelektualnih nalog. Otroke bolj 

vodijo, manj jih neposredno nadzorujejo in pogosto prepustijo, da se soočijo in sami dejavno 

rešujejo starosti primerne probleme (Sopplee in sod., 2004, v Hrovat, Zupančič in Vidmar, 

2010).  

Z. Cugmas in sod. (2010) ugotavljajo, da so višje izobraženi starši bolj seznanjeni z 

otrokovimi prekrški v šoli in njegovimi interesnimi dejavnostmi, bolj jim pomagajo pri 

učenju, če jih otrok prosi za pomoč, manj pa so seznanjeni z otrokovimi domačimi nalogami. 

Ti starši se po mnenju učiteljev in staršev več vključujejo v otrokovo šolanje in več sodelujejo 

s šolo. Ta teza pa se pri odgovorih mladostnikov ni potrdila.  

 

Nekateri raziskovalci ugotavljajo, da socialni položaj družine ne igra nobene vloge pri 

vključevanju staršev v otrokovo šolsko delo. Tako Watson (1983, v Krumm, 1998) ugotavlja, 

da se ne potrjuje nobena povezava med konkretno pomočjo staršev in družinskimi dohodki ali 

izobrazbo staršev. Raziskovalci Supplee in sod. (2004; v Hrovat, Zupančič in Vidmar, 2010) 

ugotavljajo, da lahko manj izobražene matere s kakovostnim poučevanjem otroka v veliki 

meri kompenzirajo neugodne učinke svoje nizke izobrazbe (pa tudi negativne učinke 
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otrokovih nizkih spoznavnih sposobnosti in negativnega čustvovanja) na otrokovo zgodnjo 

učno uspešnost.  

 

3.7. Vključevanje staršev v šolsko delo otroka v družinah različnih vrst 

Razlikujemo več vrst družin: biološko, enostarševsko, dvostarševsko, razširjeno, dopolnjeno 

in posvojitveno. Raziskave so pokazale, da tip družine vpliva na otrokovo učno uspešnost v 

šoli. Severnoameriški raziskovalci so ugotovili, da mladostniki iz dvostarševskih družin 

dosegajo višje rezultate pri nacionalnih preizkusih znanja in zaključnih ocenah. Za 

mladostnike iz enostarševskih družin pa se je pokazalo, da kažejo več socialne odklonskosti 

ter pogosteje prekinejo šolanje (ta lastnost se je pokazala tudi na mladostnikih, ki živijo v 

družinah, kjer se je eden izmed staršev ponovno poročil) (Zimiles in Lee, 1991, v Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). Pri razlagi teh rezultatov je potrebno upoštevati značilnosti 

severnoameriškega kulturnega okolja, kjer so enostarševske družine izpostavljene visoki ravni 

stresa. Pri materah je stres povezan s finančnimi težavami, očetje z otroki pa se soočajo s 

čustvenimi težavami. Prav tako tudi otroci v družinah z nebiološkim staršem doživljajo višje 

ravni stresa, kar bi lahko vplivalo tudi na višjo raven težav (Cavanaugh in Blanchard-Fields, 

2006, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Verjetno je višja raven stresa prisotna tudi pri 

otrocih iz enostarševskih družin, katerih starš se torej ni ponovno poročil. 

Raziskave pa niso potrdile večje povezanosti med učno uspešnostjo in vrsto družine, če so 

bile v vzorec zajete posvojiteljske in biološke družine. Severnoameriška raziskava (Miller, 

Fan, Christensen, Grotevant in van Dulmen, 2000, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) je 

tako pokazala nizko povezavo med strukturo družine in učno uspešnostjo otrok (razlika v 

standardnem odklonu je znašala za 0,14 do 0,39). 

 

Glede na vrsto družine se razlikuje tudi stopnja vključevanja v šolanje otroka. Ameriška 

raziskava je pokazala, da se matere samohranilke v manjši meri vključujejo v šolanje svojih 

otrok, predvsem pa manj sodelujejo s šolo kot starši v dvostarševskih družinah (Grolnick in 

sodelavci, 1997, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Predvidevamo lahko, da imajo starši 

v enostarševskih družinah manj časa za sodelovanje s šolo in vključevanje v otrokovo šolanje, 

saj morajo sami poskrbeti za vse obveznosti, ki si jih lahko v dvostarševskih družinah 

partnerja porazdelita (služba, gospodinjska opravila, varstvo otrok, prevoz otrok na morebitne 

obšolske dejavnosti ipd.). 
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Veliko raziskav, ki so se posvečale raziskovanju starševskega vključevanja v izobraževanje 

otrok, se je osredotočalo predvsem na matere. Malo raziskovalcev se je posvetilo raziskovanju 

vpliva očetove vključenosti. Prav te raziskave pa so pokazale, kako velik je pravzaprav vpliv 

očeta. Očetovo vključevanje v otrokovo šolanje je povezano z višjimi dosežki otroka, 

pozitivnim odnosom do šole, z napredovanjem glede stopnje pismenosti ter z izboljšanjem 

odnosa med učiteljem in učencem, sploh pri agresivnem otroku (Rogers in sod., 2009).   

 

3.8. Obremenjenost staršev s šolskim delom svojih otrok 

Raziskava J. Kalin (2008) je pokazala, da tretjina staršev osnovnošolcev v Sloveniji čuti 

preobremenjenost zaradi otrokovih šolskih obveznosti. Delež učiteljev, ki se strinja, da so 

starši preobremenjeni, je precej manjši. Razliko v pogledih lahko pojasnimo, če upoštevamo 

različno pojmovanje vloge staršev pri otrokovem učenju. Kot razmišlja J. Kalin (prav tam), je 

možno, da starši prevzamejo preveliko odgovornost za šolske obveznosti svojega otroka, 

posledično pa imajo občutek, da šola v veliki meri vpliva na njihovo družinsko življenje. Po 

drugi strani pa so učitelji mogoče premalo občutljivi za takšne stiske staršev in staršem 

premalo jasno predstavijo, kako si predstavljajo njihovo vlogo pri otrokovem šolanju. 

Glede na izobrazbo se najbolj obremenjene čutijo starši z dokončano srednješolsko izobrazbo. 

Glede na število otrok se najbolj obremenjene počutijo starši z dvema otrokoma. Glede na 

razred pa se je pokazalo, da so se starši devetošolcev počutili najmanj obremenjene, medtem 

ko je delež staršev, ki se strinjajo ali zelo strinjajo s trditvijo o preobremenjenosti, najvišji pri 

tistih, ki imajo otroka v 5. ali 6. razredu. 

 

Kot nam kažejo nekatere raziskave, so poleg staršev obremenjeni tudi šolarji. Povzetke 

takšnih raziskav podrobneje predstavljam v nadaljevanju. 
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4. OBREMENJENOST OTROK 
 

4.1. Obremenjenost šolarjev 

Po definiciji je obremenjenost učenca »skupek telesnih in duševnih naporov pri pouku, ki jim 

je izpostavljen v časovni enoti. Glavni dejavniki, ki določajo preobremenjenost so: učni 

program, težavnost učnih predmetov in kakovost učiteljevega dela (ERP, 1963, v Cerar 1995, 

str. 115)«. »Obremenjenost učencev je mogoče razlagati tudi kot razmerje med zahtevami 

šole in zmogljivostmi učencev« (Novak, 1995, str. 8).  

 

Določena mera obremenjenosti je z razvojnega vidika za učence nujno potrebna. Otrok 

potrebuje zadostno mero obremenjenosti, sicer mu začne upadati odpornost in zmožnost za 

premagovanje napora. Takšni obremenjenosti rečemo normalna obremenjenost in je za 

otrokov organizem neškodljiva (Cerar, 1995; Žorž, 2011). Poznamo pa tudi primere, ko lahko 

govorimo o premajhni obremenjenosti in preobremenjenosti. »Stopnja obremenjenosti 

organizma je odvisna od trajanja in intenzivnosti obremenitve. Čim daljša in intenzivnejša je 

obremenitev, toliko večja je obremenjenost (Novak, 1995, str. 13)«. 

  

Med posamezniki obstajajo velike individualne razlike glede obremenjenosti. Enake 

objektivne pogoje nekateri doživijo kot obremenitev, drugi pa ne. Tudi osnovna šola s svojimi 

programi ni enako obremenjujoča za vse učence. Nekateri se morajo veliko učiti, drugim pa to 

skoraj ni potrebno. Obremenjenost torej ni odvisna zgolj od izpostavljenosti določenim 

objektivnim naporom, ampak tudi od individualnih značilnosti posameznika. Kot pravi Žagar 

(1995, str. 49) je »obremenjenost funkcija aktivnosti, s katero se učenec ukvarja, in njegovih 

osebnih lastnosti (telesnih, psihičnih, zdravstvenih itd.)«. Na učenčevo doživljanje posamezne 

aktivnosti z vidika obremenjenosti tako med drugim vpliva tudi odnos z učiteljem, interes za 

učno snov, spodbude, ki jih je deležen in njegovo zdravstveno stanje (Novak, 1995). 

 

Problem obremenjenosti je empirično težko raziskovati. M. Cerar (1995, str. 116) ugotavlja, 

da »pri nas šele v zadnjem času prihaja do fragmentnih pedagoških empiričnih poskusov 

raziskovanja«. Tudi novejše raziskave se temu področju malo posvečajo. Verjetno še vedno 

velja, kar je omenila M. Cerar (1995), da metodologija, ki bi omogočila celotno raziskovanje 

tega pojava, še ni izdelana. Poznamo namreč različne vrste obremenitev: psihomotorične, 

intelektualne, čustvene in telesne obremenitve ter obremenitve čutil (Novak, 1995), zato je 
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raziskovanje tega področja zelo zahtevno. Otroci niso obremenjeni le z delom za šolo, 

kateremu bi posvečali več časa, kot je za njihovo zdravje priporočljivo (telesne, intelektualne 

obremenitve in obremenitve čutil). Obremenjujejo jih tudi druga dogajanja, ki so jim učenci 

izpostavljeni v času šolanja, kot so situacije pri pouku in izven njega, v katerih so 

izpostavljeni pritiskom in doživljanju strahu. V teh primerih gre za čustveno obremenjenost, 

ki se kaže kot strah pred preverjanjem znanja in negativno oceno, strah pred očitki in grajo 

zaradi kršenja šolskega reda in discipline, strah zaradi prevelikih zahtev, strah pred kaznijo, 

strah pred strogim učiteljem/starši, strah pred neuspehom, posmehovanjem in porazom 

(Novak, 1995). 

Nekateri šolarji pa so obremenjeni tudi s šolskim delom doma in številnimi obšolskimi 

dejavnostmi.  

 

4.2. Obremenjenost s šolskim delom v šoli in doma 

V slovenskem prostoru je bil v začetku devetdesetih let opravljen sklop raziskav glede 

obremenjenosti osnovnošolcev (zbrane v delu Obremenitve osnovnošolcev: posledice in 

vzroki, ur. Novak, 1995). Takrat je bilo ugotovljeno, da večina otrok presega priporočeno 

količino (obseg) časa, namenjenega delu za šolo (pouk in domače učenje). Devet- in desetletni 

otrok naj bi šolskemu delu posvetil največ štiri ure in pol, enajstletnik največ pet ur in 

trinajstletnik šest ur. Pri dobri tretjini slovenskih osnovnošolcev je (bila) priporočena količina 

časa pri vseh starostih presežena za eno do dve uri (Novak, 1995).  

 

Večina staršev je menila, da so otroci z delom za šolo obremenjeni primerno (57,6%). Več kot 

tretjina staršev (34,9%) pa je opažalo, da so njihovi otroci preobremenjeni s šolskim delom. 

Le-ta se stopnjuje s številom let šolanja. Tako je bilo v tretjem razredu po mnenju staršev 

preobremenjenih 24,5% otrok, v petem razredu 36,6 % otrok, v sedmem razredu pa skoraj 

polovica (44,4%) (Juričič in Arko, 1995). Podatki veljajo za osemletko.  

 

V sklopu omenjenih raziskav je bilo ugotovljeno, koliko časa dnevno namenijo otroci učenju 

in domačim nalogam doma. Povprečno namenijo tretješolci učenju eno uro do uro in pol, 

petošolci uro in pol do dve uri, sedmošolci pa dve uri dnevno (Cerar, 1995). Več kot dve uri 

na dan se po ugotovitvah H. Novak (1995) uči četrtina tretješolcev, dobra tretjina petošolcev 

in slaba polovica sedmošolcev (velja za osemletko). Tri ure ali več se doma uči slabih 7% 

sedmošolcev.  
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Večina staršev meni, da so otroci z domačim delom za šolo obremenjeni ravno prav ali pa so 

občasno preobremenjeni. Starši mlajših šolarjev v večjem številu ocenjujejo, da njihov otrok 

ni obremenjen z domačim delom za šolo. Z leti šolanja so otroci bolj obremenjeni s tovrstnim 

delom, pri teh otrocih starši opažajo tudi nekoliko več stisk v zvezi s šolo in potrtosti zaradi 

šole (Cerar, 1995).  

Pri interpretaciji teh podatkov je potrebno upoštevati, da se čas pouka z leti daljša, čas spanja 

pa krajša. Otroci so z leti več obremenjeni z domačimi deli in imajo manj prostega časa 

(Juričič in Arko, 1995; Novak, 1995). 

 

Avtorji omenjenega sklopa raziskav so zaključili, da je bilo v šolskem letu 1989/90 v 

Sloveniji z delom za šolo preobremenjenih le del osnovnošolcev. Predvsem so bili to otroci, 

ki so na testih inteligentnosti dosegli nižje rezultate. Ti učenci so se morali za boljši učni 

uspeh več učiti. Avtorji ugotavljajo, da so pri njih zahteve šole najverjetneje presegle njihove 

zmožnosti. Ti učenci so tudi najpogosteje utrujeni in izražajo veliko funkcionalnih motenj, kar 

sta dve značilni posledici preobremenjenosti.  

 

4.3. Obšolske dejavnosti in obremenjenost otrok 

Žorž (2011) na podlagi lastnih izkušenj ugotavlja, da je veliko otrok preobremenjenih, vendar 

ne zaradi zahtev šole, pač pa zaradi mnogih izvenšolskih in obšolskih programov, v katere so 

vključeni.  

Že Bečaj (1987) opozarja, da je mnogo staršev povprečnih otrok prepričanih, da je njihov 

otrok izjemno bister. To se kaže v tem, da imajo otroci že v prvem razredu poleg šole še 

kopico drugih dejavnosti (tuji jezik, glasbena šola), kar pa za otroka ni koristno. Dodaja, da je 

ta kategorija otrok (ki se udejstvuje preštevilnih obšolskih dejavnosti) ogrožena in bi si 

zaslužila več pozornosti.   

V zadnjih tridesetih letih se je izrazito povečal delež otrok, ki obiskujejo razne interesne 

dejavnosti. H. Novak (1995) ugotavlja, da je tovrstne aktivnosti v šolskem letu 1989/1990 

obiskovalo 10–15 % šolarjev, 3–5 % otrok je imelo takšne dejavnosti na urniku vsak dan. 

Leta 2010 je bilo v interesne dejavnosti vključenih kar 86,2 % osnovnošolcev, 10,1 % 

osnovnošolcev je bilo s temi dejavnostmi angažiranih vsak dan (Boljka in sod., 2010). 

Ugotovimo lahko, da so danes izvenšolske dejavnosti izjemnega pomena. Vzrok za to 

pripisuje Žorž (2011) dejstvu, da današnja šola otrokom ne nudi zadostne obremenitve, otroci 

pa tudi doma niso obremenjeni z domačim delom. To vlogo so prevzele interesne dejavnosti, 
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ki omogočajo otrokom, da ostanejo v dobri kondiciji. Otrok torej potrebuje primerno 

obremenjenost s tovrstnimi dejavnostmi, vendar v skladu s svojimi zmožnostmi (prav tam).  

 

Mnogi otroci so vključeni v preveč obšolskih dejavnosti, ker so prepoznani kot sposobni.  Kot 

ugotavlja že Žagar v sredini devetdesetih let (Žagar, 1995), je obremenjenost učencev v veliki 

meri določena s sposobnostmi učencev. Te lahko delujejo kot varovalni dejavnik, ki 

preprečujejo preobremenjenost, saj se sposobnejši otroci lažje učijo in soočajo z 

obremenitvami. Lahko pa so otroci prav zaradi večjih sposobnosti in zmožnosti s strani šole in 

staršev bolj obremenjeni. Zaradi širših interesov so vključeni v več dodatnih aktivnosti, ki pa 

jih lahko dodatno obremenijo.  

Strokovni delavci šole in učitelji morajo zato paziti, da otroke obremenijo do prave mere, 

enako morajo biti na to pozorni starši. V kolikor starši sami ne prepoznajo, da je njihov otrok 

preobremenjen z interesnimi dejavnostmi, menim, da je naloga strokovnih delavcev oziroma 

učiteljev, da jih na to opozorijo.  

 

4.4. Obremenjenost in socialne ter čustvene težave 

Pomemben znak prevelike obremenjenost učenca je utrujenost. Žagar (1995) ugotavlja, da 

imajo učenci, ki so bolj utrujeni (fizično ali psihično) tudi več socialnih in čustvenih težav. Pri 

mlajših šolarjih (tretji razred) se te kažejo kot težave pri navezovanju stikov s sošolci, težave 

pri komunikaciji z učitelji, večjem strahu pred neuspehom in v bolj negativni samopodobi. Pri 

starejših učencih (peti in sedmi razred osemletke) se poleg naštetega pojavlja še nemirnost in 

raztresenost. Omenjene težave in utrujenost so torej medsebojno povezane. Kljub temu 

moramo biti pri interpretaciji tega dejstva previdni. V raziskavi se je pokazalo, da med 

socialnimi in čustvenimi težavami ter obremenjujočimi aktivnostmi povezava ne obstaja. 

Omenjene težave so povezane s čustveno obremenjenostjo: »Povzročajo jih napeti medosebni 

odnosi v razredu, nepričakovane in nepredvidljive situacije (na primer spraševanje) ter razni 

drugi pritiski na otroka« (prav tam, str. 70). Pri tem pa ne moremo določati, kaj je vzrok in kaj 

posledica, saj je »odnos med utrujenostjo in psihosocialnim stanjem vzajemen, kar pomeni, da 

se oba pojava med seboj podkrepljujeta in se tako vedno bolj krepita« (prav tam, str. 73). 

 

4.5. Preobremenjenost šolarjev 

V literaturi in prek medijev lahko večkrat zasledimo tezo, da so šolarji preobremenjeni. Na 

škodljive posledice preobremenjevanja z delom za šolo je opozoril že J. A. Komenski, 
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utemeljitelj osnovne šole, v 17. stoletju. Opozarjal je predvsem na neugodne učinke 

osemurnega pouka, ki mu sledijo še dodatne ure učenja doma (pri tem gre predvsem za 

nesorazmerno obremenjenost telesa oz. njegovih posameznih delov). Vzroke obremenjenosti 

je pripisal težko učljivi snovi, ki ni prilagojena učenčevi zrelosti, in preobremenjevanju 

spomina s podatki, ki niso bistvenega pomena (Novak, 1995). V 19. stoletju so se vrstila 

svarila tudi v drugih državah in s strani drugih strok (zdravstvo).  

Tudi v slovenskem prostoru se večkrat pojavijo opozorila o neustrezni obremenjenosti 

osnovnošolcev. Tako M. Cerar (1995) v devetdesetih letih ugotavlja, da je neustrezno 

obremenjevanje šolarja doseglo višek. Volf (2004) trdi, da stroka povsod vidi 

preobremenjenost, starši pa v manjši meri. A. Žerovnik (1998) pa ugotavlja, da tudi starši 

doživljajo problem preobremenjenosti otrok s šolskim delom in poskušajo pri tem svoje 

otroke zaščititi. Marsikateri starši potožijo nad neustreznostjo učnih programov, res pa je, da s 

strani staršev ni slišati večjih pobud za spremembo učnega programa. Mogoče se tudi zaradi 

tega zdi, da starši ne doživljajo problema obremenjenosti svojih osnovnošolcev.  

N. Jeromen (1998) raje uporablja izraz napačna obremenjenost. Kot zanimivo opažanje 

omenja, da se utrujenost zaradi napačnih obremenitev pojavlja pri šolarjih javnih šol, pri 

šolarjih privatnih šol pa ne prihaja do takšnega pojava (to opaža pri srednješolski populaciji). 

 

S tezo, da so otroci preobremenjeni s šolskim delom, se ne strinjajo vsi avtorji. Žorž (2011) 

meni, da njegove dolgoletne izkušnje ne potrjujejo takšnih domnev. Na podlagi lastnih 

izkušenj ugotavlja, da je zelo malo otrok obremenjenih zaradi zahtevnosti šolskega programa. 

Ob tem dodaja, da je šolski program zaradi dolgoletnih zahtev po razbremenjevanju otrok 

postal manj zahteven. Avtor meni, da so zaradi šolskega dela preobremenjeni le otroci, ki 

zaradi svojih pomembno zmanjšanih zmogljivosti ne zmorejo dosegati dobrih rezultatov – 

starši pa od njih zahtevajo visoke ocene. Avtor tudi ugotavlja, da se veliko otrok čuti 

preobremenjene, v resnici pa je težava v premajhni obremenjenosti (prav tam). Ker naporov ni 

vajen, mu že majhen napor predstavlja (pre)veliko breme in začne kazati znake 

preobremenjenosti. Tudi raziskava M. Pisanski (1995) je pokazala povezavo med količino 

prostega časa in psihično utrujenostjo. Učenci, ki so imeli največ prostega časa, so bili najbolj 

psihično utrujeni.  

  

Šola se je že prilagodila nekim zahtevam po razbremenjevanju otrok. A prav želja, da bi šola 

postala otrokom bolj prijazna in humana, je pripeljala do nekaterih sprememb, ki otroke na 

nekaterih področjih dodatno obremenjujejo, kot ugotavlja Winterhoff (2009). Avtor opozarja 
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na vplive sodobno urejenih učilnic, kjer odprte police z različnimi učnimi materiali ter 

razstavljena ročna dela in fotografije na stenah otežujejo otrokovo osredotočenost na pouk 

(pozornost). Prav tako tudi postavitev miz v nekaterih oddelkih (mize v črki L, skupine po 

štiri ali osem otrok) obremenjuje hrbtenico pri gledanju učitelja in prepisovanju s table. 

 

4.6. Posledice/znaki preobremenjenosti 

Poznamo različne posledice preobremenjenosti. Med neposredne psihološke posledica sodita 

utrujenost in stres.  

»Utrujenost je pri normalni osebi fiziološka reakcija na duševni ali telesni napor (Pisanski, 

1995, str. 76)«. Je obrambni mehanizem, torej odziv telesa na fizične in psihične 

obremenitve, s funkcijo, da človeka ščiti pred izčrpanjem. Poznamo fizično in psihično 

utrujenost. Znaki psihične utrujenosti so: počasnejše prevajanje informacij, slabša 

sposobnost mišljenja in odločanja, slabše senzorično zaznavanje, slabše senzorično-

motorične funkcije, odpor do dela, manjša učinkovitost pri delu, potrtost, razdražljivost. 

Otrok kaže odpor do šolskega dela, upade mu motivacija, manj si zapomni in se težje uči. 

Med telesnimi znaki, ki kažejo na preutrujenost, se najpogosteje pojavlja glavobol, omotica, 

slabost, spremembe v apetitu, prebavne motnje, motnje spanja in bolečine v mišicah, v 

nekaterih primerih tudi resnejša obolenja (Pisanski, 1995; Žorž, 2011)  

V sodobni družbi so zaradi načina dela, ki zahteva zbranost, psihične obremenitve (ki se 

kaže v obliki stresa) večje od fizičnih. Raziskava M. Pisanski (1995) potrjuje to tezo tudi na 

področju šolanja. Šolarji so izražali več znakov psihične kot fizične utrujenosti. Stres pri 

šolski populaciji povzročajo predvsem obremenitve, ki spremljajo učni proces 

(zaskrbljenost, ali mu bo uspelo rešiti nalogo ali ne). Preutrujenost se bo zelo verjetno 

pokazala na tak način, da se psihična napetost ne pojavlja zgolj v delovnem času, pač pa se 

prenese tudi na prosti čas. 

 

Če strnemo ugotovitve različnih avtorjev, je večina otrok s šolskim delom primerno 

obremenjenih. Dodatno pozornost je po mnenju avtorjev potrebno nameniti tistim otrokom, ki 

so preobremenjeni z obšolskimi dejavnostmi.  

Prav tako je potrebno nameniti dovolj pozornosti tudi tistim učencem, ki so učno manj 

uspešni in se morajo za doseganje pričakovanih rezultatov več učiti. Menim, da so strokovni 

delavci šole lahko v veliko pomoč učiteljem pri postavljanju primernih zahtev in iskanju 

primernih pristopov dela s temi otroki. Strokovni delavci imajo pomembno vlogo tudi pri 
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ozaveščanju pedagoških delavcev in staršev glede obremenjenosti. V nadaljevanju podrobneje 

opisujem vlogo socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v osnovni šoli. 

 

5. VLOGA SOCIALNEGA PEDAGOGA V OSNOVNI ŠOLI 
 

V osnovni šoli je največ socialnih pedagogov zaposlenih v šolski svetovalni službi. Po 

podatkih izpred desetih let po številčnosti sledi delovno mesto učitelja podaljšanega bivanja in 

razrednega učitelja, možna delovna mesta za socialne pedagoge pa so še ravnatelj, pomočnik 

ravnatelja, učitelj etike in družbe, učitelj individualnega pouka, izvajalec individualne učne 

pomoči, izvajalec individualne in skupinske pomoči ter izvajalec dodatne strokovne pomoči  

(Lunder Verlič, 2003).  

Socialni pedagogi zase menijo, da so glede na možnosti, ki jih ponuja šola, najbolje 

usposobljeni za delovno mesto svetovalnega delavca (prav tam), katerega podrobneje 

predstavljam v tem delu teoretičnega uvoda. V našem prostoru se omenjeni poklicni profil v 

osnovnih šolah šele uveljavlja, v nekaterih državah pa je že prepoznan kot najprimernejši za 

reševanje šolske problematike. Winterhoff (2009) za nemški prostor ugotavlja, da so v 

osnovnih šolah vedno bolj zaželeni prav socialni pedagogi kot strokovnjaki na področju 

pristopov do vedenjskih in čustvenih težav (agresivnost, neupoštevanje učiteljevih navodil, 

nemotiviranost idr.), ki se dandanes pogosto pojavljajo pri učencih. 

 

5.1. Področja dela socialnega pedagoga v šolski svetovalni službi 

Delo svetovalnih delavcev zajema različna področja, ki jih natančneje opredeljuje Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI UPB5, 67. člen): svetovanje 

učencem, učiteljem in staršem; sodelovanje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri 

načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega 

dela; poklicno svetovanje; sodelovanje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za 

otroke s posebnimi potrebami.  

 

V šolski svetovalni službi (v nadaljevanju ŠSS) so poleg socialnih pedagogov lahko zaposleni 

še nekateri drugi strokovni delavci: pedagogi, psihologi, specialni pedagogi in socialni 

delavci. Zelo pomembno je, da različni strokovni delavci (na večjih šolah imamo lahko 

predstavnike vseh omenjenih profilov) sodelujejo med seboj, saj ima vsak izmed njih 

določena specifična strokovna znanja in kompetence. Specifika socialnega pedagoga je v 
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znanjih o integraciji izključenih posameznikov ali skupin v širšo socialno skupnost ter razvoju 

in razvojnih procesih posameznika (Skalar, 1993). Svojo skrb posveča učencem, ki se 

znajdejo v marginaliziranem položaju (otroci s slabšim učnim uspehom, razvojnimi težavami, 

vedenjsko moteni in moteči otroci, otroci iz subkulturnega življenjskega okolja ipd.) in 

njihovi integraciji, prav tako pa more učencem pomagati pri razvijanju v odgovorne 

osebnosti.  

 

Različni avtorji različno opredeljujejo naloge oziroma področja, na katerih deluje socialni 

pedagog v ŠSS. Po hamburškem modelu (Jordan Segel, 1980, v Skalar, 1996) so njegove 

naloge naslednje: 

- individualna pomoč otroku skupaj z njegovimi starši, 

- socialno-pedagoško delo s skupinami, npr. z razredom ali interesnimi skupinami (v 

obliki socialnih iger, mladinskih delavnic, treningov za pridobivanje socialnih veščin)  

- diskusijske skupine: srečanja in treningi za starše, 

- izobraževanje učiteljev. 

Muhlüm (Skalar, 1996) pa kot temeljna področja dela socialnega pedagoga v osnovni šoli 

izpostavlja preventivo, socialno pedagoške intervencije, delo z vrstniškimi skupinami ter 

koordinacijo (med učitelji, med učitelji in starši, med šolo in zunanjimi institucijami).   

S. Lunder Verlič (2003) nekoliko podrobneje našteva tista področja, kij jih more s svojim 

specifičnim znanjem, spretnostmi in veščinami v ŠSS najučinkoviteje pokrivati prav socialni 

pedagog: 

- delo z učenci s posebnimi potrebami, 

- delo z učenci in vrstniškimi skupinami, 

- preventivno socialno-pedagoško delo, 

- socialno-pedagoške intervencije, 

- delo z učitelji, 

- delo s starši, 

- koordinacija šolskih dejavnosti in projektov zunanjih institucij. 

 

Kot lahko vidimo, se socialni pedagog srečuje in dela z različnimi skupinami posameznikov 

(učitelji, starši, otroci), s katerimi dela tako skupinsko kot tudi individualno, njegovo delo pa 

naj bi bilo predvsem preventivno. 
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V nadaljevanju podrobneje opisujem delo socialnega pedagoga z različnimi skupinami 

posameznikov, s katerimi se srečuje na osnovni šoli, nekoliko podrobneje področje 

sodelovanja in dela s starši. P. Klinar (2000) uporablja izraz delo le v smislu dela z učenci, 

sicer pa se raje poslužuje izraza sodelovanje ter tako med področji, ki jih pokriva socialni 

pedagog v OŠ, našteva sodelovanje z učitelji, s starši, z vodstvom šole, zunanjimi 

institucijami ter delo z učenci.  

 

5.2. Delo z učenci 

Pri delu z učenci si socialni pedagog prizadeva za spodbujanje razvoja otrokove pozitivne 

samopodobe ter nudi pomoč pri oblikovanju pozitivnega vzdušja v razredu in pozitivnih 

medsebojnih odnosov. Njegovo delo z učenci poteka tako individualno kot tudi skupinsko in 

predstavlja najpogostejšo obliko dela socialnih pedagogov v slovenskih OŠ (Lunder Verlič, 

2003). 

Individualno delo (prav tam) se nanaša na pogovore in svetovanje ob učenčevih stiskah in 

težavah, reševanje konfliktov, poklicno svetovanje, izvajanje učne pomoči in nudenje dodatne 

strokovne pomoči, pomoč pri vključevanju novega šolarja, spremljanje otroka s težavami v 

socialni integraciji.  

Skupinsko delo (prav tam) pa se nanaša na izvajanje aktivnosti z razredom (bodisi kot 

vodenje oddelčnih oziroma razrednih ur bodisi kot poučevanje predmeta etika in družba ali 

vodenje razreda ob nadomeščanju učiteljev) ter vodenje različnih delavnic in interesnih 

dejavnosti (npr. trening socialnih veščin, mladinske delavnice, socialne igre).  

Socialni pedagog lahko dobro izkoristi tudi čas med odmori za neformalne pogovore s 

posameznikom/skupino ali v času odmorov pripravi in vodi različne aktivnosti (čajnica, 

biljard, namizni nogomet, diskusije na določeno temo) (Grünfeld, 1997; Klinar, 2000; Skalar, 

1996).  

 

Delo z učenci zajema tudi oblikovanje individualnih načrtov za otroke z motnjami vedenja in 

osebnosti (MVO) ter ostale otroke s posebnimi potrebami, delo z nadarjenimi učenci ter 

organizacijo učne pomoči. Sem bi lahko umestili tudi organizacijo prostovoljstva in 

sodelovanje ali/in organizacijo pri projektih, naravoslovnih dnevih ter šoli v naravi. 

Socialni pedagog se pogosto znajde v vlogi nosilca raznih projektov (Zdrava šola, Vrstniško 

posredovanje, Beremo in pišemo skupaj ipd.), kar od njega zahteva koordinacijo in 

organizacijo timskih sestankov, sodelovanje in usklajevanje z različnimi organizacijami in 
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društvi, skrb za evalvacijo ter pisanje zaključnih poročil (Klinar, 2000). Njegovo delo z 

učenci je v teh primerih neposredno (pri izvajanju aktivnosti, ali pri sodelovanju na 

aktivnostih kot spremljevalec otrok z MVO) in posredno (pri načrtovanju). Menim, da lahko 

socialni pedagog s svojim znanjem pripomore k temu, da aktivnosti sledijo osnovnim ciljem 

dela z učenci ter da so načrtovane aktivnosti usmerjene k osebni rasti učencev in razvijanju 

zdrave osebnostne strukture.  

 

Socialni pedagog je še posebej usposobljen za obravnavanje otrok s težavami v socialni 

integraciji, torej s tistimi otroki, ki s svojim vedenjem na kakršen koli način ogrožajo sebe 

(njihovo vedenje vključuje samopoškodbe, psihosomatske motnje, anksioznost, strah, 

zavrtost, depresijo) ali socialno okolje (njihovo vedenje je usmerjeno proti pravilom, 

socialnim normam in zakonom: hiperaktivnost, upornost, kompulzivnost, agresivnost, 

delinkventnost) (Skalar, 2000). Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2. 

člen) jih opredeljuje kot otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v stroki pa se pogosteje 

uporablja manj sporen in manj stigmatizirajoč termin otroci s težavami v socialni integraciji. 

Ta skupina otrok je po zakonu uvrščena med otroke s posebnimi potrebami, čeprav Vec 

(1998) prek izkušenj z delom s temi otroki ugotavlja, da imajo ti otroci čisto običajne potrebe, 

ki pa jih zadovoljujejo na drugačen (nesprejemljiv način). Po nekaterih ocenah ima težave v 

socialni integraciji 15 % otrok s posebnimi potrebami (Skalar, 2000).  

 

Socialni pedagog ima pomembno vlogo pri razvijanju strpnejših medsebojnih odnosov med 

učenci, razvijanju odgovornosti, jih usmerja, da bodo znali sprejemati prave odločitve in sami 

reševati probleme (Grünfeld, 1997). Na teh področjih mu morejo in tudi morajo pomagati 

učitelji in drugi delavci šole, ki se prav tako trudijo razvijati pri otrocih iste vrednote (strpnost, 

odgovornost, samostojnost).  

 

Socialni pedagog se posveča predvsem tistim otrokom, ki se znajdejo v obrobnem položaju: 

imajo slabši učni uspeh, ne znajo dobro slovenskega jezika, prihajajo iz socialno šibkejših 

družin, imajo razvojne težave ipd. Ti otroci so navadno zaznamovani, njihova samopodoba in 

samovrednotenje sta ogrožena, s tem pa tudi celosten razvoj otrokove osebnostne strukture. 

Znajdejo se v začaranem krogu, saj okolica od njih ne pričakuje uspeha, zaradi česar so 

deležni manj spodbud in več negativnih informacij. V kolikor otrok ne razpolaga z 

varovalnimi dejavniki, to posledično lahko pripelje do pričakovanega neuspeha in zgodba se 
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ponovi. Prav v tako imenovani »začarani krog« vstopa socialni pedagog in pomaga učencem 

izstopiti iz njega (Lunder Verlič, 2003).   

Socialni pedagog se usmerja na iskanje vzrokov otrokovih vedenjskih odklonov in dejavno 

posega v reševanje problematike. Pomembno je, da se na neprimerno vedenje otroka aktivno 

odzove. Po Winterhoffovem (Winterhoff, 2009) mnenju je otroku njegovo vedenje nujno 

potrebno zrcaliti. Otrok namreč potrebuje usmeritve in oporo referenčnih oseb. Pomanjkanje 

ustreznega odgovora na njegovo vedenje praviloma pripelje do ponovitve podobnega vedenja.  

 

Čustvene in vedenjske težave nastanejo praviloma v nekem konkretnem socialnem kontekstu. 

Vzrok motnje se torej ne nahaja le v posamezniku (njegovi psihodinamiki), pač pa se pojavlja 

in vzdržuje v značilnih interakcijah otroka s skupino (najpogosteje je to družina), v kateri je 

težava nastala, ter v dinamiki vseh socialnih podsistemov, katerih del je tudi otrok. 

Odpravljanje oziroma reševanje težav je najbolj učinkovito, če poteka tam, kjer je težava 

nastala in se tudi ohranja – torej v socialnem kontekstu. Nerealno je pričakovati, da bo 

svetovalni delavec učinkovito pomagal otroku s pomanjkanjem socialnih spretnosti ali 

neprimernim vedenjem, če bodo intervencije usmerjene le na otroka. Otroka, ki je moteč v 

skupini, lahko individualno naučimo tehnik komuniciranja in načinov funkcioniranja v 

skupini. Uspešen pa bo lahko šele takrat, ko bo to znanje preizkusil v skupini (Hederih, 2001; 

Bečaj, 1987; Vec, 1998). Zato je tako pomembno ob reševanju težav sodelovati tudi s starši, 

učitelji, sošolci in drugimi, ki jih težava zadeva. 

 

5.3. Sodelovanje z učitelji 

Socialni pedagog se kot svetovalni delavec udeležuje aktivov za učitelje ter zanje (učitelje) 

pripravlja različne izobraževalne dejavnosti: okrogle mize, delavnice, predavanja. Z učitelji 

sodeluje na informativnem nivoju, aktivno posega v delovanje oddelka, pomaga razredniku 

pri postopku akceleracije (pospešeno napredovanje v višji razred), sodeluje pri načrtovanju 

dela v oddelku ter skupaj z učitelji načrtuje dejavnosti in projekte. Učiteljem je na voljo tudi 

za individualne pogovore, nudi jim oporo in svetovanje glede dela in oblik pomoči učencem, 

glede sodelovanja s starši, o temah razrednih ur, o dopolnilnih in dodatnih aktivnostih za 

otroke ipd. (Hederih, 2001; Klinar, 2000).  

Svetovalni delavec učiteljem, ki opravljajo vlogo razrednika, posreduje informacije o 

ponavljalcih, prešolanih otrocih, specifičnostih vpisanih otrok ter informacije, ki jih prejme od 

zunanjih institucij. Vse te informacije morajo biti strokovno preverjene, svetovalni delavec pa 
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jih posreduje z namenom učinkovitejšega reševanja (ali preprečevanja) problema. Učitelji pa 

pomagajo svetovalnemu delavcu s podatki, ki so potrebni pri individualni obravnavi otrok, 

diagnostiki in pri nudenju pomoči otroku (Hederih, 2001). 

 

Socialni pedagog lahko pripomore h kakovostnejšemu sodelovanju med učitelji in starši. 

Učitelji se namreč pogosto srečujejo s starši, a se mnogi ne počutijo usposobljene za tovrstno 

sodelovanje. Socialni pedagog jim lahko pomaga bolje spoznati družino kot socialno strukturo 

(npr. prek delavnic za učitelje, ki ponujajo poglobljena znanja o temeljih družinske dinamike, 

o komunikaciji ter dejavnikih, ki vplivajo na sodelovanje med šolo in domom). Do 

učinkovitejše komunikacije s starši jim lahko pomaga tudi z ozaveščanjem dejavnikov, ki 

zavirajo dobre odnose med učitelji in starši (kot na primer mnenje, da so edino starši dolžni 

skrbeti, da se bo njihov otrok učil; imeti nesprejemljiva mnenja o otroku ali/in njegovih 

starših; mnenje, naj starši pošiljajo v šolo vzgojene otroke ipd.) (Lunder Verlič, 2003; Ucman, 

1998).  

 

Pri sodelovanju z učitelji je prav tako kot pri sodelovanju z drugimi skupinami pomembno 

medsebojno zaupanje. Učitelji imajo včasih občutek, da so nerazumljeni v iskanju pomoči, 

ker svetovalni delavec ni vključen v neposreden izobraževalni proces (ni v razredu). Oblike 

predlagane pomoči se jim večkrat zdijo nerealne, saj so sami poskusili že marsikaj. V 

realizaciji ponujene pomoči lahko vidijo več ovir, kot jih je v resnici, zato je pomembno, da je 

pomoč smiselna, načrtovana in nadzorovana (Hederih, 2001). Pomembno pa je tudi, da je 

strokovni nasvet ponujen na pravi način, torej tako, da se učitelj ne bo počutil ogroženega, 

razvrednotenega ali izpostavljenega. Ob tem je potrebno omeniti, da svetovalni delavec nima 

vseh potrebnih znanj. V primerih, ko učitelji pričakujejo nasvet s strokovnega področja, ki ga 

svetovalni delavec ne obvlada, bo njegova pomoč učiteljem v tem, da poišče ustrezno 

strokovno pomoč v eni od zunanjih institucij (Grünfeld, 1997; Hederih, 2001).  

Če bo med razrednikom in svetovalnim delavcem vladalo zaupanje, bo to ugodno vplivalo 

tudi na sodelovanje ŠSS s starši. Razrednik je namreč tisti, ki staršem v določenih primerih 

svetuje, naj nasvet poiščejo pri šolski svetovalni službi in »z argumenti izžareva zaupanje do 

te vrste pomoči ali pa ne« (Hederih, 2001, str. 86). 
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5.4. Sodelovanje s starši  

Kot ugotavlja S. Lunder Verlič (2003), je sodelovanje s starši pomembno področje delovanja 

socialnega pedagoga. Njena raziskava kaže, da se področje dela s starši glede na čas, ki mu ga 

socialni pedagogi kot svetovalni delavci v OŠ namenijo, umešča takoj za individualnim in 

skupinskim delom z učenci ter delom z učitelji. Najpogostejše oblike dela s starši so 

individualni pogovori in svetovanje o stiskah in težavah otroka. Svetovalni delavec nudi 

staršem oporo, zaščito, jim svetuje glede nadaljnjega dela z otrokom, pomaga pri iskanju 

rešitev za konkretne probleme, usmerja starše po pomoč k zunanjim strokovnjakom, kadar je 

to potrebno, ter sodeluje pri reševanju konfliktov med starši in šolo. S starši se srečuje na 

roditeljskih sestankih ter sodeluje pri organizaciji in izvajanju delavnic, predavanj in drugih 

oblik izobraževanja za starše (šola za starše, klub staršev za boljšo šolo, komunikacijski, 

socialni, vedenjski treningi ipd.) (Klinar, 2000; Lunder Verlič, 2003; Ucman, 1998). Lahko pa 

vpelje tudi druge oblike sodelovanja kot na primer obiske na domu (Grum, 2005) ali ustanovi 

skupino za samopomoč za starše. 

Ker so si družine različne in je sodelovanje s starši nekaj specifičnega (ne moremo ga 

posplošiti in z vsemi sodelovati na enak način), je dobro starše seznaniti z različnimi oblikami 

sodelovanja, ki jih šola omogoča. Tako bodo lahko izbrali obliko, ki jim najbolj ustreza glede 

na značilnosti in zakonitosti njihove družine (Vec, 1998). 

 

5.4.1. Sodelovanje s starši otrok s težavami v socialni integraciji 

Kadar gre za učno neuspešnega otroka, ki je disciplinsko moteč ali vedenjsko težje vodljiv, se 

potreba po sodelovanju s starši poveča. Strokovnjaki se zavedajo, da lahko težave otroka 

najučinkoviteje rešujemo le v sodelovanju z njegovimi starši oziroma družino. Starši preživijo 

ob otroku največ časa in predstavljajo strokovnemu delavcu pomemben vir informacij, ki so v 

pomoč pri diagnostiki. Poleg tega predstavljajo starši tudi »milje, ki bo deloval vzpodbudno 

ali zaviralno na samo nastajanje in izražanje motenj, na njihovo preprečevanje in odpravljanje 

(Vec, 1998, str. 152)«. Zato je zelo pomembno, da šolsko osebje s starši naveže dober odnos, 

saj je to osnova dobrega medsebojnega sodelovanja.  

Delo s starši otrok s težavami v socialni integraciji navadno poteka individualno, lahko pa se 

organizirajo tudi skupine, ki delujejo kot skupine za samopomoč, znotraj katerih si starši 

podelijo svoje izkušnje in stiske (Lunder Verlič, 2003). Te skupine morejo imeti na starše zelo 

pozitiven vpliv, saj jim  pomagajo spoznati, da niso edini, ki se soočajo z določeno stisko.  
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Sodelovanje s starši otrok, ki so prepoznani kot vedenjsko problematični, je težavno. Starši 

pogosto niso motivirani za sodelovanje, do razočaranj pri sodelovanju pa lahko pride tudi 

zaradi previsokih in nerealnih pričakovanj strokovnih delavcev ter poskusov prehitrih 

sprememb (Vec, 1998). Kanadska raziskava (Rogers in sod., 2009) je pokazala, da se starši 

otrok z ADHD v primerjavi s starši otrok brez ADHD čutijo manj dobrodošle na šolah in 

menijo, da je njihova pomoč otroku manj učinkovita. Takšna prepričanja, ki jih lahko imajo 

tudi starši otrok z drugimi oblikami težav v socialni integraciji, vplivajo na motivacijo staršev 

za sodelovanje. Šolski svetovalni delavec ima zato pomembno vlogo pri izboljšanju mnenja 

staršev glede njihove učinkovitosti. Staršem lahko ponudi konkretne predloge, kako naj se 

vključijo v otrokovo učenje (pohvaliti otrokov trud, pogovor o šolskem dnevu, poudariti 

učenje bolj kot dosežek) in predstavi prednosti vključevanja (večja motivacija, izboljšanje 

odnosa med otrokom in starši, pozitivnejši odnos do šole). Ker se starši najpogosteje in 

najprej obračajo na učitelje, lahko svetovalni delavec veliko pripomore k oblikovanju dobrega 

odnosa z diskusijami o tem, kako učinkovito komunicirati s starši, hkrati pa učitelje spodbuja 

k rednemu poročanju staršem ne le o otrokovih težavah in težavnem vedenju, pač pa tudi o 

njegovem prosocialnem vedenju in šolskih dosežkih.  

 

Komunikacija med šolo in starši »težavnih« otrok  se največkrat odvija predvsem v smeri 

pogovora o slabih ocenah, motečem vedenju otroka in iskanju rešitev za izboljšanje stanja. Te 

rešitve so v večini primerov kratkoročne in se nanašajo le na trenutno situacijo. To ima 

določene učinke, vendar bi veliko večjo učinkovitost dosegli z dolgoročnim vlaganjem v 

otroka in njegove starše (Ucman, 1998). Žal je takšna praksa v našem prostoru manj pogosta. 

Socialni pedagogi v OŠ se posvečajo predvsem kurativnim oblikam dela, za preventivne 

oblike, kamor sodi tudi dolgoročno vlaganje v otroka in starše, pa jim nekako zmanjkuje časa 

(Lunder Verlič, 2003).  

Menim, da k temu pripomorejo različni vzroki: določeni starši so bolj motivirani za 

sodelovanje s šolo šele, ko so problemi veliki in vidni. Takrat pa ni mogoče ukrepati drugače 

kot kurativno in z osredotočenostjo le na trenutno situacijo. Vec (1998) poudarja, da so 

strokovni delavci pri delu s starši podvrženi pritiskom, saj je šolski sistem naravnan v 

storilnost in časovno efektivnost. Takšna naravnanost ne spodbuja dolgoročnega vlaganja v 

starše in vpliva tudi na strokovne delavce, da »poskušajo v času, ki jim je na razpolago, 

narediti 'čim več' (str. 154)«. To pogosto pomeni uporabo pretežno enosmerne komunikacije 

(strokovnjak želi staršem podati čim več napotkov in nasvetov), kar pa ima negativne učinke 

na sodelovanje s starši, saj se ti zgolj ob nasvetih počutijo nerazumljene. Za dobro 
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sodelovanje je zelo pomembno, da se s starši oziroma družino najprej vzpostavi stik ter 

zaupanje in varnost, kar je predpogoj za odpiranje bolj »kritičnih« vprašanj. Pomembno je 

tudi, da se starše že od začetka spodbuja k prevzemanju aktivne vloge pri reševanju težav 

(Vec, 1998). 

 

Pri delu s starši je pomembno, da k sodelovanju pritegnemo tako matere kot tudi očete. 

Raziskava M. A. Rogers in sodelavcev (2009) je pokazala, da se matere otrok z in brez 

ADHD v podobni meri vključujejo v otrokovo šolanje, medtem ko so očetje otrok z ADHD 

manj vključeni v šolanje in uporabljajo več prisile glede otrokovega napredovanja v 

primerjavi z očeti otrok brez ADHD. Delo z očeti in podpora s strani strokovnega delavca bo 

pripomogla k spodbudnejšim interakcijam med očetom in otrokom ter bolj pozitivnemu 

vključevanju očeta v otrokovo učenje. 

 

Socialni pedagogi, zaposleni na slovenskih OŠ, so v raziskavi S. Lunder Verlič (2003) 

izrazili, da so pri njihovem delu znanja o učinkovitem nudenju pomoči oziroma konkretnih 

nasvetov staršem zelo potrebna (kot bolj potrebna znanja navajajo še komunikacijska in 

socialnopedagoška znanja). Hkrati pa ocenjujejo, da prav znanj s tega področja tekom študija 

niso pridobili. Sodelovanje s starši je posebna specifična kompetenca (Kobolt in Dekleva, 

2006), ki bi ji bilo potrebno tekom študija posvetiti več pozornosti. Menim, da so za dobro 

sodelovanje s starši potrebne tudi druge kompetence, kot so sposobnost komuniciranja, 

poznavanje in razumevanje socialnih sistemov, poznavanje in razumevanje razvojnih 

zakonitosti in potreb posameznika, poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega 

dela ter zmožnost vzpostavljanja in ohranjanja partnerskega odnosa s starši. 

 

5.5. Povezovanje z zunanjimi institucijami 

Šolski svetovalni delavci se pri svojem delu povezujejo in sodelujejo tudi z drugimi 

institucijami, kot so: 

- centri za socialno delo: sodelovanje pri razreševanju socialne problematike posameznega 

učenca oziroma njegove družine, pomoč staršem do dodatkov, do katerih so upravičeni, 

sodelovanje pri organizaciji preventivnih programov in mladinskih delavnic; 

- Zveza prijateljev mladine: sodelovanje pri počitniških dejavnostih, letovanjih; 

- razne nevladne organizacije (npr. Društvo za preventivno delo): sodelovanje na področju 

prostovoljnega dela in interesnih dejavnosti; 
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- svetovalni centri: ob reševanju večjih stisk otroka; 

- zdravstveni domovi: v primerih hude bolezni otroka, ob sistematskih pregledih in 

organizacij raznih predavanj/delavnic z zdravstveno tematiko za učence ali starše; 

- policija in pravosodje: v primeru kršitev zakonov (kraje, nasilje, vandalizem); 

- vzgojno-varstvene institucije: ob vpisu v šolo; 

- srednje šole: pri zadnjem razredu osnovne šole (informativni dnevi, dnevi odprtih vrat); 

- Zavod za zaposlovanje: svetovanje pri odločanju za bodoči poklic (Klinar, 2000; Lunder 

Verlič, 2003; ZOFVI). 

 

Socialni pedagogi, zaposleni v slovenskih osnovnih šolah, najpogosteje sodelujejo s centri za 

socialno delo ter z zdravstvenimi domovi. Glede na pogostost sledi sodelovanje z različnimi 

humanitarnimi organizacijami, policijo, vzgojnimi zavodi, v redkih primerih sodelujejo tudi s 

sodišči (Lunder Verlič, 2003).  

 

Na kratko smo spoznali sodelovanje in delo socialnega pedagoga z učenci, učitelji in starši ter 

njegovo vlogo pri sodelovanju z drugimi institucijami. J. Martinšek (2012) kot svetovalna 

delavka ugotavlja, da je pri podpornem delu potrebno poznavanje učenca kot posameznika, 

njegove umeščenosti v šolski prostor, poznavanje njegove družine ter vloge učitelja in 

vrstniške skupine. Vendar to ni dovolj. Ista avtorica (prav tam) dodaja, da je potrebno poznati 

tudi samega sebe in meje svojega strokovnega delovanja. Pri svojem delu z ljudmi se namreč 

socialni pedagog srečuje z različnimi stiskami, neenakostmi ter pretresljivimi, bolečimi in 

težkimi zgodbami uporabnikov, ki se strokovnjaka tudi osebno dotaknejo. Soočanje s 

takšnimi zgodbami je lahko precej obremenjujoče, kljub temu pa ostaja naloga strokovnjaka, 

da uporabniku pomaga. Kadar strokovnjak to nalogo razume kot odgovornost za spremembo 

uporabnikovega položaja (včasih jo tako razumejo tudi uporabniki), bo imelo to manj ugodne 

posledice tako za strokovnega delavca kot za uporabnika. Za spremembo v lastnem življenju 

je odgovoren vsak sam, strokovnjak nudi le oporo in različne možnosti za spremembe. 

Uporabnik je v tem procesu enakopraven partner, saj sam najbolje ve, kaj potrebuje in želi 

(Klemenčič, 2006). 

 

Socialni pedagog je zaradi predanosti delu in zavezanosti uporabniku izpostavljen tveganju, 

»da neuspeh uporabnika pripiše sebi in se doživlja kot neuspešnega pri svojem delu« 

(Klemenčič, 2006, str. 162). To lahko vodi do izgorevanja, zato je pri delu z uporabniki pa 

tudi s sodelavci tako pomembna refleksija in samorefleksija (Zorc Maver, 2006). Refleksija – 
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kontinuiran proces razmišljanja pri lastnem delu ter spoznavanje in posledično spreminjanje 

lastnega delovanja pri strokovnem delu – pomaga socialnemu pedagogu, da se sooči s tem, 

kako so se ga dotaknile zgodbe uporabnikov. Refleksija je potrebna tudi zaradi narave dela, ki 

zajema hitre odločitve, etične dileme in prenos teorije v prakso. Poleg tega je refleksija v 

pomoč pri prepoznavanju lastnih stališč, predsodkov in neizgovorljivih teorij, ki jih 

strokovnjak vnaša v svoje delo (prav tam). Strokovnjak, ki se zaveda, kako deluje in kaj vnaša 

v svoje delo, lahko pripomore k bolj strokovnemu delu (trudi se za spremembe; določenim 

segmentom dela posveča več pozornosti).  

 

Za strokovni razvoj socialnega pedagoga (oziroma vsakega, ki dela v poklicih pomoči) je 

pomembna tudi supervizija, kjer strokovni delavci med seboj podelijo svoje izkušnje in na tak 

način preverjajo poglede drugih ter pridobivajo dodatna znanja iz prakse (Grünfeld, 1997; 

Klemenčič, 2006).  

 

Socialni pedagog ima v osnovni šoli pomembno vlogo. Pri svojem delu se srečuje z učitelji, 

otroki, starši in vodstvom šole, vse te posamezne sisteme dobro pozna in lahko zato skrbi za 

njihovo povezovanje in usklajevanje. S pravilnim pristopom in poznavanjem zakonitosti 

družinske dinamike ter miselnih konstruktov (prepričanja staršev, motivi, ki starše angažirajo 

za sodelovanje s šolo, vpliv pričakovanj) lahko pripomore k dobremu sodelovanju med šolo in 

domom. Poleg tega lahko nudi veliko oporo učiteljem, ki se najpogosteje srečujejo s starši. S 

svojim strokovnim znanjem jim lahko pomaga, da bodo kompetentno strokovno delovali na 

področju ozaveščanja staršev glede pomembnosti njihovega vključevanja v otrokovo delo in 

šolanje. Socialni pedagog lahko tudi nudi oporo staršem, ki se čutijo preobremenjene s 

šolanjem svojega otroka. V primeru, ko starši otrokove dolžnosti dojemajo kot svojo dolžnost, 

jim socialni pedagog pomaga pri razmejitvi, kaj je otrokova in kaj njihov dolžnost. Starši se 

lahko ob njem naučijo pomagati otroku, da se razvije v odgovorno osebo, ki zna predvideti in 

sprejeti posledice svojih odločitev. Socialni pedagog se srečuje tudi s preobremenjenimi 

otroci, zato so možnosti njegovega delovanja tudi v preventivnem ozaveščanju staršev, koliko 

dejavnosti je za otroka glede na njegovo starost in sposobnosti priporočljivih oz. še primernih.  

 

Delo socialnega pedagoga je odgovorno, zato je potrebna refleksija in spremljanje raziskav 

(širjenje znanja) s področja, na katerem deluje. Socialni pedagog mora verjeti, da so 

posamezniki, s katerimi dela, sposobni dobro opravljati svojo vlogo, vsekakor pa potrebujejo 

spodbudo in opolnomočenje, da bodo v svojih vlogah bolje delovali. Socialni pedagog ni tisti, 
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ki ve, pač pa skupaj s posameznikom odkriva najboljšo pot. Zato najbolje dela, kadar z 

drugimi sodeluje. 
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EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 
 

V medijih lahko večkrat preberemo tezo, da so šolarji danes preobremenjeni, in sicer bolj kot 

so bili obremenjeni kdajkoli prej (Volf, 2004). Takšna so mnenja staršev in strokovne 

javnosti. S podobnimi besedami so strokovnjaki stanje šolarjev opisovali že pred desetletji. M. 

Cerar (1995) je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ugotavljala, da je neustrezno 

obremenjevanje šolarja doseglo višek. H. Novak (2000) trdi, da je obremenitev pogojena s   

preobsežno učno snovjo oziroma preobsežnimi učnimi načrti. Nekateri avtorji gledajo na 

problematiko s časovnega vidika, saj naj bi veliko otrok preživelo v šoli preveč časa, potem 

pa jih doma čaka še domača naloga in učenje, nekatere še dodatne inštrukcije. H. Novak 

(1995) ugotavlja, da količina časa, ki jo otroci namenjajo šolskemu delu, presega priporočene 

časovne okvirje. Mnogi šolarji imajo po pouku še obšolske dejavnosti, ki po besedah 

nekaterih strokovnjakov dodatno obremenjujejo otroka. Zaradi številčnosti teh dejavnosti 

otrok nima dovolj prostega (torej ne vnaprej organiziranega) časa za spontano igro s 

sovrstniki ter za sprostitev in nabiranje novih moči (Žorž, 2011). 

Sama sem si ob prebiranju člankov o obremenjenosti otrok postavila vprašanje, ali je smiselno 

govoriti le o problematiki preobremenjenosti otrok s šolskim delom ali pa ta tematika zajema 

tudi starše. Pogovori z nekaterimi starši so me namreč spodbudili k razmisleku, da bi lahko 

govorili tudi o (pre)obremenjenosti staršev s šolskim delom svojih otrok. Starši so namreč 

tisti, ki spodbujajo otroka, mu pomagajo, ga pri njegovem delu in dejavnostih spremljajo, 

poskrbijo za prevoz, nudijo svojo podporo in čas, da mu pomagajo pri pripravi na pouk. Tako 

sem oblikovala eno izmed temeljnih raziskovalnih vprašanj svojega diplomskega dela: 

Kakšna stališča imajo starši osnovnošolcev do svoje vključenosti v otrokovo šolsko delo 

doma? 

 

V svoji raziskavi sem želela poleg stališč podrobneje spoznati, kako konkretno se starši 

vključujejo v otrokovo šolsko delo doma, katera so področja vključevanja in kaj konkretno 

starši doživljajo kot lastno obremenitev z otrokovim šolskim delom doma. Zdi se mi potrebno, 

da se s to tematiko seznanimo tudi socialni pedagogi, saj naše delo zajema tudi področje 

sodelovanja s starši.  
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Cilj moje raziskave je torej preučiti, na katerih področjih se starši vključujejo v šolsko delo 

svojega otroka doma. Zanima me, kaj vse zajema njihova pomoč otroku pri šolskem delu 

doma ter kakšno stališče imajo do te vloge  in kako jo vrednotijo. Zanimajo me tudi konkretne 

izkušnje tistih staršev, ki svojo udeleženost pri šolskih obveznostih otroka doživljajo kot 

obremenjujočo. Poleg tega bom preverila, ali obstajajo razlike v doživljanju starševske vloge 

pri otrokovem šolskem delu doma glede na nekatere neodvisne spremenljivke, na primer 

glede na spol staršev, izobrazbo staršev, starost otroka ipd. 

 

Menim, da bi si socialni pedagogi, zaposleni na šolah, z boljšim poznavanjem pogleda staršev 

na omenjeno tematiko lahko ustvarili celovitejšo sliko, ki jim bo v pomoč pri razumevanju 

staršev ter pri načrtovanju sodelovanja z njimi in skupne skrbi za otroka. 

 

2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

V raziskavi sem želela preveriti štiri področja, ki sem jih zajela v naslednjih raziskovalnih 

vprašanjih. 

1. Na katerih področjih so starši vključeni v šolsko delo doma (aktivnosti staršev pri 

spodbujanju, pomoči, kontroli otrokovega šolskega dela doma)?  

2. Kakšna stališča imajo starši do svoje vključenosti v otrokovo šolsko delo doma? 

3. Ali različne neodvisne spremenljivke (spol starša, izobrazba starša, SEP družine, 

zaposlitveni status starša, kraj bivanja, število otrok v družini, šolski uspeh otroka, spol 

otroka, starost otroka, število obšolskih dejavnosti, vrstni red otroka v družini, izkušnje s 

sodelovanjem s šolo) vplivajo na stališča staršev do njihove vključenosti v šolsko delo 

svojega otroka doma? 

4. Ali starši občutijo svojo vključenost v šolsko delo svojega otroka doma kot neke vrste 

obremenitev (finančno, časovno, psihično)?  

 

V okviru tretjega in četrtega raziskovalnega vprašanja sem na podlagi prebrane literature 

postavila naslednje hipoteze: 

H1: Vključenost staršev v šolsko delo njihovega otroka se s starostjo otroka časovno 

zmanjšuje.  

H2: Matere pogosteje pomagajo pri šolskem delu svojim otrokom doma kot očetje.  
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H3: Zaposleni starši doživljajo svojo vključenost v otrokovo šolsko delo doma kot večjo 

psihično in časovno obremenitev kot nezaposleni starši. 

H4: Starši z višjo stopnjo izobrazbe so bolj vključeni v šolsko delo svojih otrok doma kot 

starši z nižjo stopnjo izobrazbe. 

H5: Staršem v enostarševskih družinah predstavlja vključenost v šolsko delo njihovih otrok 

doma večjo časovno, psihično in finančno obremenitev kot staršem v dvostarševskih 

družinah.  

H6: Starši učno manj uspešnih otrok namenijo otrokovemu šolskemu delu doma več časa in 

doživljajo večjo psihično obremenitev z vključenostjo v šolsko delo njihovega otroka doma 

kot starši učno uspešnejših otrok. Pričakujem negativne korelacije. 

H7: Staršem dečkov v primerjavi s starši deklic predstavlja vključenost v šolsko delo 

njihovega otroka doma večjo psihično in časovno obremenitev. 

 

3. METODOLOGIJA 

3.1. Raziskovalna metoda 

Uporabljena metoda je kavzalno neeksperimentalna in deskriptivna, saj gre za proučevanje na 

nivoju opisovanja dejstev in odnosov med spremenljivkami brez vzročnega razlaganja. 

Raziskava temelji na študiji prereza. 

 

3.2. Vzorec 

Vzorec zajema 139 staršev osnovnošolskih otrok (71 staršev četrtošolcev in 68 staršev 

osmošolcev). Vprašalnik je izpolnjeval eden od staršev, v večini matere (115), očetje pa v 

manjšini (24). Starostni razpon anketiranih staršev se giblje med 27 in 57 let. 

V raziskavo so vključeni starši treh osnovnih šol s podružnicami iz različnih predelov 

Slovenije. Ena šola je iz Zgornje Vipavske doline, ena iz Osrednje Slovenije in ena iz 

Notranjsko-kraške regije. Zaradi varstva osebnih podatkov na tem mestu ne navajam 

natančnih imen šol. Poimenski seznam šol hranim v osebnem arhivu.  

Na omenjenih osnovnih šolah sem skupno razdelila 259 vprašalnikov (za vsakega otroka 

enega). Vrnjenih sem dobila 148 vprašalnikov, od tega sem jih 9 izločila, ker niso bili veljavni 

(neizpolnjena stran vprašalnika/vprašalnik je reševal otrok/preveč manjkajočih podatkov).  

Vzorec ni reprezentativen, je priložnostni.   
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3.2.1. Opis vzorca staršev 

Anketirani starši prihajajo tako iz mesta (40,3 %) kot s podeželja (59,7 %). Glede na 

zaposlitveni status so v večini zaposleni (87,1 %), sledi status gospodinje (7,2 %). Zelo nizek 

odstotek anketiranih staršev (1,4 %) je brezposelnih. Pod odgovor drugo so anketirani zapisali 

naslednje statuse: kmetica, rejnica, samozaposlen. 

 

Anketirani starši so se med seboj razlikovali tudi glede na stopnjo izobrazbe, kot prikazuje 

Graf 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Stopnja izobrazbe anketiranih staršev.  

 

Največji delež staršev (33,1 %) ima srednješolsko izobrazbo, sledi delež staršev z 

univerzitetno izobrazbo (17,3 %) in zaključeno poklicno šolo (13,7 %). Najmanjši (2,9 %) pa 

je delež tistih staršev, ki so svoje šolanje končali po zaključku gimnazije. 

 

Z anketnim vprašalnikom sem zbrala tudi podatke o družinah anketiranih. Največji delež 

družin je po obliki jedrnih družin (oče, mati in otroci). Teh je 83,5 %. Deleži drugih oblik 

družin so majhni. Ena izmed oblik družine v tem vzorcu ni prisotna (oče, njegova partnerka in 

otrok/otroci). Odgovor drugo so izbrali starši, ki imajo rejniško družino ter starš, kjer družino 

sestavljajo babica, oče in otrok. 

Anketirani starši imajo od enega do šest otrok, kot je prikazano v Grafu 2. 
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Graf 2: Prikaz števila otrok v družinah anketirancev. 

 

Dobra polovica anketiranih (50,4 %) je odgovorila, da imajo dva otroka. Sledijo starši s tremi 

otroki (31,7 %), tem pa starši z enim otrokom (12,2 %). Vzorec sestavlja po ena družina s 

petimi in šestimi otroki. 

3.2.2. Opis vzorca učencev 

Za raziskavo so pomembni tudi podatki o otrocih anketiranih staršev. Vzorec otrok sestavlja 

nekoliko več deklic (82 ali 59 %) kot dečkov (57 ali 41 %). Glede na razred, ki ga otroci 

obiskujejo, pa sta deleža otrok približno enaka. Četrtošolci predstavljajo 51,1 % vzorca, 

osmošolci pa 48,9 %. 

 

3.3. Merski instrument 

Za namene raziskave sva skupaj z mentorico oblikovali vprašalnik z naslovom Vprašalnik o 

stališčih in vključenosti staršev v otrokovo šolsko delo doma. Pri izdelavi vprašalnika sem se 

opirala na prej oblikovana raziskovalna vprašanja in hipoteze, ki sem jih želela z raziskavo 

preveriti. 

Vprašalnik obsega 30 vprašanj, pri čemer imajo nekatera vprašanja še dodatna podvprašanja. 

Vprašanja so odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa. V uvodu vprašalnika je predstavljen 

namen raziskave, podana so glavna navodila glede izpolnjevanja vprašalnika (da ga izpolni 

eden od staršev, do kdaj in kako naj ga vrnejo na šolo), v tem delu pa je staršem tudi 

zagotovljena anonimnost. Nato sledijo vprašanja, ki so razdeljena na pet področij. V prvem 

delu vprašalnika se vprašanja nanašajo na izpolnjevalca anketnega vprašalnika (anketiranca), 

sledijo vprašanja o družini, o otroku ter vprašanja, ki se nanašajo na pomoč staršev pri 

otrokovem šolskem delu doma. Zadnji del vprašalnika sestavlja lestvica, kjer starši izražajo 

svoja stališča glede doživljanja lastne obremenjenosti s šolskim delom in svojo vključenostjo 
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v otrokovo šolsko delo doma. V obliki dodatnega vprašanja je staršem ponujena možnost, da 

zapišejo tiste komentarje in poudarke o raziskovani temi, ki se jim zdijo pomembni in jih v 

zastavljenih vprašanjih niso mogli tako eksplicitno izraziti. 

 

Preden sem vprašalnike razdelila na osnovne šole, sem opravila pilotsko raziskavo. S tem sem 

želela preveriti veljavnost vprašalnika in razumljivost vprašanj. Pilotska raziskava je 

pokazala, da so vprašanja razumljiva in ne potrebujejo večjih sprememb (za boljšo jasnost mi 

je bila predlagana sprememba, naj raje uporabim besedo redno namesto besedne zveze zelo 

pogosto). 

 

3.4. Potek raziskave in obdelava podatkov 

Izbrala sem tri osnovne šole iz različnih predelov Slovenije. Po telefonu oziroma s pomočjo 

elektronske pošte sem preverila, ali lahko na izbranih šolah izvedem raziskavo. Predstavila 

sem namen in način izvedbe raziskave. Na vseh treh šolah so mi nato dovolili opravljanje 

raziskave. 

S posamezno šolo sem se dogovorila za termin in osebno dostavila vprašalnike, kuverte in 

pisna navodila za učitelje, kako naj ravnajo z vprašalniki (razdeljevanje učencem skupaj s 

kuvertami, do kdaj naj otroci vrnejo izpolnjene vprašalnike ipd.). Šolske svetovalne delavke 

so nato poskrbele, da so bili vprašalniki in kuverte razdeljeni razrednikom oddelkov četrtega 

in osmega razreda. Učenci so vprašalnike odnesli domov svojim staršem, kjer je eden od 

staršev izpolnil vprašalnik. Učenci so izpolnjene vprašalnike nato v zaprtih kuvertah vrnili 

učitelju. Vprašalnike sem nato prevzela v svetovalni službi posamezne šole. 

 

Rezultate sem kvantitativno obdelala v statističnem programu SPSS. Za opis posameznih 

spremenljivk sem uporabila deskriptivno statistiko (računanje odstotnih deležev), za 

preverjanje hipotez pa χ2- preizkus, t-preizkus, Spearmanov in Pearsonov korelacijski 

koeficient. Izračune hranim v svojem osebnem arhivu, pomembnejši izračuni so priloženi 

diplomskemu delu v prilogah. 

Odprta vprašanja sem obdelala kvalitativno z metodo analize vsebine.  
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4. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

Rezultate bom predstavila glede na zastavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze. Dobljeni 

podatki so predstavljeni v tabelah in grafih, izračuni ob preverjanju hipotez pa so zbrani v 

prilogi.  

 

4.1. Vključevanje staršev v šolsko delo četrto- in osmošolcev 

 
V okviru raziskave me je zanimalo, koliko so starši vključeni v otrokovo šolsko delo doma 

glede na otrokovo starost. Na osnovi prebrane literature sem oblikovala hipotezo H1: 

Vključenost staršev v šolsko delo njihovega otroka se s starostjo otroka časovno zmanjšuje. Z 

vprašalnikom sem pridobila podatke, koliko časa dnevno posvetijo starši v četrtem in osmem 

razredu otrokovemu šolskemu delu doma. Odgovore sem zaradi boljše preglednosti 

razporedila v pet kategorij ter izračunala povprečen čas za obe skupini staršev. Rezultati so 

prikazani v tabeli 1. 

 

Tabela 1: Čas, ki ga starši namenijo otrokovemu šolskemu delu doma. 

 0–30 min. 31–60min 1h–2h 2h–3h nad 3h Povprečje 
4. razred 38 % 32,4 % 19,7 % 8,5 % 1,4 % 65,66 min 
8. razred 55,2 % 37,3 % 6 % 1,5 % 0 % 38,24 min 

 

Iz Tabele 1 je razvidno, da je količina časa, ki jo starši namenijo otrokovemu šolskemu delu 

doma pri starejših šolarjih manjša. 92,5 % staršev osmošolcev posveča otrokovemu šolskemu 

delu doma do eno uro svojega časa na dan. Takšnih staršev je med starši četrtošolcev 70,4 %. 

Nobeden od staršev osmošolcev ne posveča tem dejavnostim več kot tri ure na dan, medtem 

ko se to pri četrtošolcih dogaja (1,4 %). Delež staršev četrtošolcev, ki se šolskemu delu otroka 

posvečajo 1h–2h ali 2h–3h je v primerjavi s starši osmošolcev večji.  

Povprečna količina časa, ki jo šolskemu delu otroka posvetijo starši četrtošolcev, je skoraj 

enkrat večja od količine časa, ki jo tem dejavnostim posvetijo starši v osmem razredu. Razlika 

je statistično pomembna (t = 3,920, p < .001), zato hipotezo H1 sprejmemo. S tveganjem, ki je 

manjše od 0,1 %, lahko trdimo, da se vključenost staršev v šolsko delo njihovega otroka doma 

s starostjo otroka manjša. 
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Tabela 2: Rezultati t-preizkusa za povprečen obseg časa, ki ga starši dnevno namenijo 

domačemu šolskemu delu četrto- in osmošolcem. 

 Razred N M SD t p 

čas v minutah 
4. 71 65,66 47,634 3,920 ,000 
8. 68 38,24 33,997   

 

Razloge za manjše vključevanje staršev v šolsko delo osmošolcev v primerjavi s četrtošolci 

lahko najdemo v vse večji otrokovi samostojnosti, zaradi česar pomoč staršev ni več tako 

potrebna. Eden od razlogov je lahko tudi v tem, da starši osmošolcev ne obvladajo zahtevane 

snovi in zato otroku ne morejo pomagati. Iz odgovorov staršev na druga vprašanja (Ali se 

vaša pomoč otroku z njegovo starostjo spreminja? Kako? Se vaša pomoč različno starim 

otrokom razlikuje? Kako?) sklepam, da nekateri starši namenoma zmanjšujejo stopnjo 

svojega vključevanja v otrokovo šolsko delo z namenom, da bi otroka spodbudili k večji 

samostojnosti in odgovornosti: »Večji kot je otrok, več odgovornosti za učenje mu skušam 

predati« (4. r.); »Usmerjam ga na samostojnost« (8. r.); »Starejši otrok potrebuje manj 

pomoči (mu jo namenoma manj nudimo, ker želimo, da je samostojen)«. 

 

Pomoč otroku se z njegovo starostjo ne spreminja le po obsegu, temveč po besedah staršev 

zajema tudi kvalitativne spremembe: »Bolj se poglobimo v snov«; »V nižjih razredih je več 

dela, v višjih več razlage in spodbujanja«; »V nižjih razredih je pomoč bolj konkretna«; 

»Nalog ne pregledam več, pogovorimo se o snovi in socialnih razmerah«. 

 

Devet staršev četrtošolcev je poročalo, da otrok s starostjo potrebuje več njihove pomoči (za 

starejše šolarje se takšen odgovor pojavi le v enem primeru): »Potrebuje več pomoči pri 

učenju«; »Niso več le naloge v DZ ali učbeniku, kar je sama rešila«; »Vsako leto več plakatov 

in referatov«; »Večkrat ga moram vprašati po znanju«; »Vsako leto več zahtevajo«; »V prvi 

triadi ni potreboval pomoči, sedaj si sam želi, da skupaj delava za šolo«. 

 

Sklenemo lahko, da se starši praviloma manj vključujejo v otrokovo šolsko delo v osmem kot 

pa v četrtem razredu. Iz tega pa ne smemo zaključiti, da je obseg časa, ki ga otrokovemu 

šolskemu delu doma namenijo starši obratno sorazmerna z njegovo starostjo. Manjši del 

staršev četrtošolcev namreč opaža, da se v četrtem razredu več učijo s svojim otrokom kot 

prej. V ozadju tega je lahko več razlogov, kot na primer to, da postaja snov zahtevnejša, otrok 

pa se samostojnosti šele uči. V osmem razredu je otrok že zelo samostojen in je več starševske 

pomoči potrebne le še v primerih, ko otrok učne snovi ne razume. V nadaljnjih raziskavah bi 
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bilo zato smiselno preveriti še razlike v obsegu časa, ki ga starši namenijo v prvi in drugi 

triadi. 

 

 

Podatki kažejo, da večina staršev obseg časa, ki ga namenijo otrokovemu šolskemu delu, 

ocenjuje kot primerno (glej Graf 3). Tako meni več kot tri četrtine staršev četrtošolcev in 

skoraj enak delež staršev osmošolcev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Ocena staršev o obsegu časa, ki ga posvetijo šolskemu delu glede na razred otroka. 

 

Nekateri starši ocenjujejo, da šolskemu delu svojega otroka doma posvečajo preveč časa. 

Delež staršev, ki tako menijo, je skoraj enkrat večji pri starših četrtošolcev (11,3 %) v 

primerjavi s starši osmošolcev (6,0 %). Da šolskemu delu svojega otroka doma posvečajo 

premalo časa, pa poroča nekoliko več staršev osmošolcev (16,7 %) kot staršev četrtošolcev 

(11,3 %). 

Na osnovi teh podatkov lahko sklepamo, da si manjši del staršev (predvsem starši 

osmošolcev) želi otrokovemu domačemu delu za šolo posvetiti več časa, pa ga ne. Razlogi za 

to so lahko različni, npr. prezaposlenost, nepoznavanje snovi, potrebno je pomagati več 

otrokom v družini idr. 

Manj časa bi si otrokovemu delu za šolo želeli posvetiti predvsem starši četrtošolcev (dobra 

desetina našega vzorca). Sklepam, da temu deležu staršev vključevanje v otrokovo šolanje 

predstavlja časovno obremenjenost. V nadaljevanju (zaključkih) bom podrobneje predstavila, 

katere dejavnosti so za starše najbolj obremenjujoče. Vsekakor pa je v četrtem razredu več 

konkretnega dela (izdelava izdelkov, plakatov), kar tudi staršem vzame več časa. 

 

V raziskavi sem dobila tudi podatke, v kolikšni meri si starši različno starih otrok želijo, da bi 

njihov zakonec/partner otrokovemu šolskemu delu doma posvetil več časa. Dve tretjini 
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staršev mlajših šolarjev (68,2 %) in več kot tri petine staršev starejših šolarjev (63,1 %) meni, 

da dodatno vključevanje zakonca/partnerja ni potrebno. Starši mlajših šolarjev so najpogosteje 

navedli razlog, da njihov zakonec/partner otrokovemu delu posveča dovolj časa. Pri starejših 

šolarjih pa se poleg trditve, da otrok snov razume in zato dodatna pomoč ni potrebna, 

argumentacija nanaša tudi na spodbujanje otrokove samostojnosti (»Mora se naučiti 

samostojnosti«; »Za svoje delo mora biti otrok v 8. razredu odgovoren sam«; »Šola je 

otrokovo delo, ne starševo«). Navajam še nekatere druge razloge, zakaj si anketirani starši ne 

želijo dodatne pomoči: »Ker ima oče pod nadzorom glasbeno šolo«; »Ker je oče veliko v 

službi«; »Nima potrpljenja«; »Tak način ustreza«; »Naloga šole je, da razlaga in poučuje«. 

 

Željo, da bi zakonec/partner šolskemu delu otroka posvetil več časa, je izrazil manjši del 

staršev (31,8 % staršev mlajših šolarjev in 36,9 % staršev osmošolcev). Obrazložitve staršev 

so pokazale, da je ta želja povezana predvsem s časovno stisko »Ker sem veliko zaposlena«; 

»Ker mi zmanjkuje časa«; »Ker ne utegnem sama z vsemi otroci«; »Ker bi me s tem 

razbremenil«; »Da bi si delila obveznosti«. Pri starejših šolarjih se pojavljajo tudi razlogi, 

povezani z razumevanjem snovi in otrokovim šolskim uspehom (»Ker jaz ne vem vsega«; 

»Ko česa ne razume«; »Zaradi boljšega uspeha«) ter razlogi, ki se nanašajo na odnos z 

otrokom (»Da ima otrok podporo obeh«; »Zaradi premalo skupnega druženja«; »Zaradi 

občutka, da se dovolj zanimamo zanjo«; »Ker imaš tako dober stik z otrokom«).  

 

Skoraj tretjina (32,4 %) staršev želi s strani njihovih zakoncev/partnerjev več vključevanja v 

otrokovo šolsko delo doma. Razlogi so zelo različni in se nanašajo tako na razbremenitev 

starša, kot na otrokovo korist – za boljši učni uspeh in boljši odnos med otrokom in staršem.  

Dve tretjini staršev (61,9 %) je z vključenostjo svojega zakonca/partnerja v otrokovo šolsko 

delo doma zadovoljnih oziroma si ne želijo dodatnega vključevanja (v primerih, ko 

zakonec/partner nima potrpljenja). 

Odgovori staršev prikazujejo različne družinske situacije in različne motive staršev, zakaj si 

(ne) želijo dodatnega vključevanja v otrokovo šolsko delo doma s strani zakonca/partnerja. 

Socialnemu pedagogu in drugim strokovnim delavcem bo poznavanje teh razlogov vsekakor v 

pomoč pri učinkovitem sodelovanju s starši.  
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4.2. Vključevanje mater in očetov v otrokovo šolsko delo 

 

Matere in očetje otrokovemu šolskemu delu doma posvetijo različno veliko časa. V raziskavi 

sem želela preveriti, kako pogosto se omenjenim dejavnostim posvečajo matere in kako 

pogosto očetje. Na osnovi drugih raziskav (npr. Maccoby in Martin v Grolnick in Slowiaczek 

1994, v Cugmas in sod. 2010) sem postavila hipotezo H2: Matere pogosteje pomagajo pri 

šolskem delu svojim otrokom doma kot očetje. Hipotezo sem preverjala z vprašanjem, kjer so 

starši za različne osebe (izpolnjevalec vprašalnika, mož/žena/partner, brat/sestra, 

sošolec/sošolka, prijatelj/prijateljica, sorodnik, učitelj, inštruktor) označili, kako pogosto 

pomagajo njihovemu otroku pri domačih nalogah in delu za šolo. Izbirali so lahko med 

odgovori: nikoli, včasih, pogosto, redno. V analizi sem nato podrobneje obdelala odgovore, v 

katerih so anketirani starši odgovarjali zase ter za svoje zakonce/partnerje. Podatki so 

prikazani v Tabeli 3. 

 
Tabela 3: Pomoč otroku pri njegovem šolskem delu doma – pogledi mater in očetov. 

 Nikoli Včasih Pogosto Redno 
Matere 6 (5,2 %) 79 (68,7 %) 20 (17,4 %) 10 (8,7 %) 
Mož/partner 42 (36,5 %) 62 (53,9 %) 8 (7,0 %) 2 (1,7 %) 
     
Očetje 6 (25,0 %) 11 (45,8 %) 6 (25,0 %) 1 (4,2 %) 
Žena/partnerka 3 (12,5 %) 13 (54,2 %) 5 (20,8 %) 3 (12,5 %) 
 

Kot lahko vidimo iz Tabele 3, matere v primerjavi z očeti pogosteje pomagajo svojemu otroku 

pri njegovem delu za šolo. Večina mater je zase izbrala kategorijo včasih (68,7 %) ali pogosto 

(17,4 %), za svoje može/partnerje pa so označile, da se jih večina tem dejavnostim posveča 

včasih (53,9 %) ali nikoli (36,5 %). Med starši, ki se šolskemu delu svojih otrok posvečajo 

redno, je (po mnenju mater) več mater (8,7 %) kot očetov (1,7 %).  

Odgovori očetov dajejo nekoliko drugačne rezultate. Večina anketiranih očetov se 

otrokovemu delu za šolo posveča včasih (45,8 %), deleža tistih, ki se posvečajo pogosto ali 

nikoli pa sta enaka (25,0 %).  

Anketirani očetje se torej pogosteje vključujejo v otrokovo šolanje kot možje/partnerji 

anketiranih mater (razlika je očitna predvsem pri odgovoru pogosto). Očetje, sodelujoči v 

raziskavi, pa se v primerjavi s svojimi ženami/partnerkami manj pogosto vključujejo v 

otrokovo šolsko delo doma. Po njihovih ocenah se otrokovemu šolskemu delu doma redno 
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posveča več mater (12,5 %) kot očetov (4,2 %), četrtina anketiranih očetov pa se tem 

dejavnostim ne posveča (delež takšnih mater je po njihovem mnenju manjši – 12,5 %).  

 
Za računanje statistične pomembnosti razlik sem združila kategoriji pogosto in redno, da so 

bili zadoščeni pogoji za računanje χ2 - testa. Ta je pokazal, da je razlika med odgovori mater 

in očetov pri spremenljivki izpolnjevalec statistično pomembna. Vrednost testa znaša 10,675, 

p = .005. Hipotezo H2 tako potrdimo. S tveganjem, ki je manjše od 0,1 %, lahko trdimo, da 

matere pogosteje pomagajo pri šolskem delu svojim otrokom doma kot očetje. 

 
Pri interpretaciji podatkov moramo upoštevati, da so očetje, zajeti v raziskavo, verjetno 

pogosteje vključeni v otrokovo šolanje. S tem da so izpolnili vprašalnik, ki jim ga je domov 

prinesel otrok, so pokazali svoje zanimanje za otrokovo šolanje ter svojo vključenost.  

Pomemben vpliv na odgovore anketirancev ima lahko tudi družinska situacija (če je žena 

zaposlena popoldne, se bo šolskemu delu več posvečal mož in obratno) in tip družine (pri 

enostarševskih družinah je primerjava med vključenostjo očeta in matere težja, v nekaterih 

primerih pa nemogoča – kadar otrok z enim od staršev nima stika).  

 
V okviru raziskave me je zanimalo, kdo od drugih bližnjih oseb se še vključuje v otrokovo 

domače delo za šolo ter kako pogosto. Ti podatki so prikazani v Grafu 4.  

Graf 4: Osebe, ki poleg očetov in mater pomagajo otroku pri njegovih domačih nalogah in 

delu za šolo. 

 
Raziskava je pokazala, da otroci v večini primerov niso deležni dodatne pomoči s strani oseb, 

ki niso njihovi starši. Za vse naštete osebe je največji delež staršev izbralo odgovor nikoli. 

Kljub temu lahko opazimo, da otroku pri njegovih domačih nalogah in delu za šolo od oseb, 

ki niso njihovi starši, največkrat pomagajo učitelji, sorojenci in sošolci. Najredkeje pa dodatno 
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pomoč nudi inštruktor, verjetno zato, ker je ta pomoč plačljiva. Upoštevati je potrebno, da so 

to odgovori staršev. Starši pa mogoče nimajo natančnega vpogleda v to, koliko otrokom 

pomagajo sošolci in prijatelji. Obstaja verjetnost, da bi dobili drugačne rezultate, če bi na to 

vprašanje odgovarjali otroci. 

 

4.3. Vključevanje v otrokovo šolsko delo doma glede na zaposlitveni status staršev 

 

V okviru raziskave me je zanimalo, kako gledajo na svojo vključenost v otrokovo šolsko delo 

doma zaposleni in nezaposleni starši. Postavila sem hipotezo H3: Zaposleni starši doživljajo 

svojo vključenost v otrokovo šolsko delo doma kot večjo psihično in časovno obremenitev kot 

nezaposleni starši. 

V kategorijo nezaposlenih staršev sem umestila starše, ki imajo status brezposelne osebe, 

status gospodinje ali upokojenca.  

 

Časovna obremenjenost 

V raziskavi so starši poročali, koliko časa dnevno se posvečajo otrokovemu delu za šolo in 

kako ocenjujejo ta obseg časa. Ti podatki so prikazani v Tabeli 4 in Grafu 5.  

 

Tabela 4: Čas, ki ga šolskemu delu otroka doma dnevno namenijo zaposleni in nezaposleni 

starši. 

 do 30 min 31–60 min 1h–2h 2h–3h nad 3h povprečje 
Zaposleni 46,7 % 35,0 % 13,3 % 5,0 % 0,0 % 51,79 min 
Nezaposleni 46,1 % 38,5 % 7,7 % 7,7 % 0,0 % 48,54 min 
 

Deleža zaposlenih in nezaposlenih staršev, ki otrokovemu delu za šolo namenijo do pol ure in 

tistih, ki tem dejavnostim namenijo med pol in eno uro dnevno, sta si glede na zaposlitveni 

status staršev zelo podobna. Večja razlika se pojavi le pri odgovoru eno do dve uri dnevno, 

kjer je delež zaposlenih (13,3 %) skoraj še enkrat večji od deleža nezaposlenih staršev (7,7 

%). Nihče od anketiranih zaposlenih ali nezaposlenih staršev otrokovemu delu za šolo ne 

namenja več kot tri ure dnevno. V povprečju namenjajo tem dejavnostim nekoliko več časa 

zaposleni starši (dobre tri minute več kot nezaposleni starši). Statistične razlike se med tema 

dvema skupinama staršev niso pokazale ( t = 0,26, p = 0,795).  
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Tabela 5: Rezultati t-preizkusa za povprečen obseg časa, ki ga otrokovemu delu za šolo 

namenijo zaposleni in nezaposleni starši 

 zap.status N M SD t p 

čas v minutah 
Zaposleni 121 51,79 42,913 0,26 ,795 

Nezaposleni 13 48,54 41,506   

 

Starši, ki ne hodijo v službo, namenjajo otrokovemu šolskemu delu doma podoben obseg časa 

kot zaposleni starši. Kljub temu prihaja do razlik v ocenah obsega tega časa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Ocene obsega časa, ki ga otrokovemu šolskemu delu doma namenijo zaposleni in 

nezaposleni starši. 

 

Kot lahko vidimo iz Grafa 5, nihče od nezaposlenih staršev (N = 13) ne meni, da bi 

otrokovemu šolskemu delu posvečal preveč časa. Večina teh staršev meni, da tem 

dejavnostim namenjajo primerno veliko časa, manjši delež (16,7 %) pa meni, da bi lahko 

otroku namenili več časa. Med zaposlenimi starši (N = 120) jih prav tako največji delež 

poroča, da otrokovemu šolskemu delu doma posvečajo primerno veliko časa, med njimi pa je 

tudi slaba desetina (8,3 %) takšnih, ki menijo, da jim te aktivnosti vzamejo preveč časa. Iz 

tega lahko zaznamo tendenco, da nekateri zaposleni starši menijo, da jih otrokovo šolsko delo 

doma časovno obremenjuje.  

 

Manjši del staršev (13,3 % zaposlenih in 16,7 % nezaposlenih) meni, da otrokovemu 

šolskemu delu posvečajo premalo časa. Zaposlenim staršem zaradi službe in drugih 

obveznosti ostane manj časa za ukvarjanje z otrokovim šolanjem. Vendar je delež staršev, ki 

tako menijo, podoben tudi med nezaposlenimi. Razloge za to bi verjetno lahko pridobili že z 

natančnejšo obdelavo podatkov tega vprašalnika (z upoštevanjem števila otrok v družini, 
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starševske ocene otrokove samostojnosti ter njegove učne uspešnosti), v čemer vidim tudi 

možnost nadaljnjega raziskovanja. Poleg tega moramo upoštevati, da na oceno o primernem 

obsegu časa vpliva tudi odnos, ki ga imajo starši do šole, do otroka in do posameznih 

predmetov (npr.: če starš ne mara angleščine, bo količino časa, ki jo bo namenil pomoči pri 

angleški domači nalogi, z večjo verjetnostjo ocenjeval kot »preveč časa«). 

 

Psihična obremenjenost 

Predvidevala sem, da se glede na zaposlitveni status pojavljajo tudi statistično pomembne 

razlike v doživljanju otrokovega šolskega dela doma kot obremenitve. Za preverjanje tega 

dela hipoteze sem uporabila štiristopenjsko lestvico stališč. Z izračunom medsebojne 

povezanosti posameznih postavk lestvice sem ugotovila, da lahko šest postavk lestvice 

združim v novo spremenljivko (Cronbachov koeficient Alpha znaša .689). Ta je določala 

stopnjo psihične obremenjenosti staršev. Pri tem izračunu sem s pozitivnim predznakom 

označila trditve, ki kažejo na obremenitev, z negativnim pa trditve, ki se nanašajo na 

neobremenjenost (te sem za namen računanja povezanosti obrnila). Dve postavki pa sem 

zaradi nizke povezanosti z ostalimi izključila (Ko razmišljam o šolanju svojega otroka, so te 

misli prijetne; Kot starš se čutim odgovornega za ocene svojega otroka). 

 

Postavke, s katerimi sem merila obremenjenost so:  

- Težko mi je, ker s svojim znanjem ne morem pomagati svojemu otroku.   

- Skrbi me, ali bo moj otrok v šoli uspešen.  

- Letos sem s šolanjem svojega otroka bolj obremenjen kot v preteklem šolskem letu. 

 

Postavke, ki merijo negativno vrednost obremenjenosti (merijo neobremenjenost) so: 

- Šolanje mojega otroka me kot starša čustveno ne obremenjuje. 

- S svojim znanjem lahko pomagam otroku pri njegovem domačem delu za šolo. 

- Šolsko delo z otrokom doma me ne obremenjuje v tolikšni meri, da bi to vplivalo na 

moje počutje. 

 

Izkazalo se je da med zaposlenimi in nezaposlenimi starši ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik, če upoštevamo skupen rezultat lestvice stališč (izračun v prilogi). 

Aritmetični sredini obeh podskupin pa sta pokazali na nekoliko višje rezultate pri skupini 

nezaposlenih staršev (M = 13,9167) kot pri zaposlenih starših (M = 13,7069). Nezaposleni 

starši ocenjujejo, da jih vključevanje v otrokovo šolsko delo nekoliko bolj obremenjuje.  
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Tudi pri posameznih stališčih se statistično pomembne spremembe ne pokažejo. V Tabeli 6 so 

prikazana posamezna stališča in odgovori staršev. V zadnjem stolpcu je podan seštevek vseh 

treh odgovorov, ki so različni od odgovora ne velja zame (delno velja, velja, popolnoma 

velja). Na podlagi tega seštevka sem preverila, ali se pri katerem od stališč pojavljajo 

statistično pomembne razlike.  

 

Tabela 6:  Stališča zaposlenih in nezaposlenih staršev glede doživljanja svoje vključenosti v 

otrokovo šolsko delo doma. 

 Ne velja 
zame 

Delno 
velja 

Velja 
 

Popolnoma 
velja 

∑ velja 

Težko mi je, ker s svojim 
znanjem ne morem 
pomagati svojemu 
otroku. 

Zaposleni 52,9 % 26,9 
% 

9,2 % 11,0 % 47,1 % 

Nezaposleni 46,2 % 23,1 
% 

7,7 % 23,0 % 53,8 % 

Ko razmišljam o šolanju 
svojega otroka, so te 
misli prijetne. 

Zaposleni 0,8 % 42,2 
% 

38,8 
% 

18,2 % 99,2 % 

Nezaposleni 0,0 % 7,7 % 69,2 
% 

23,1 % 100 % 

Skrbi me, ali bo moj 
otrok v šoli uspešen. 

Zaposleni 14,0 % 26,4 
% 

28,9 
% 

30,6 % 86,0 % 

Nezaposleni 23,1 % 23,0 
% 

23,0 
% 

30,9 % 76,9 % 

Šolanje mojega otroka 
me kot starša čustveno 
ne obremenjuje. 

Zaposleni 28,9 % 42,1 
% 

17,4 
% 

11,6 % 71,1 % 

Nezaposleni 38,5 % 7,7 % 38,5 
% 

15,3 % 61,5 % 

S svojim znanjem lahko 
pomagam otroku pri 
njegovem delu za šolo. 

Zaposleni 1,7 % 19,8 
% 

30,6 
% 

47,9 % 98,3 % 

Nezaposleni 7,7 % 38,5 
% 

7,7 % 46,1 % 92,3 % 

Kot starš se čutim 
odgovornega za ocene 
svojega otroka.  

Zaposleni 10,1 % 42,9 
% 

31,1 
% 

16,0 % 89,9 % 

Nezaposleni 7,7 % 46,1 
% 

38,5 
% 

7,7 % 92,3 % 

Letos sem s šolanjem 
svojega otroka bolj 
obremenjen kot v 
preteklem šolskem letu. 

Zaposleni 47,5 % 18,6 
% 

19,5 
% 

14,4 % 52,5 % 

Nezaposleni 53,8 % 30,8 
% 

0,0 % 15,4 % 46,2 % 

Šolsko delo z otrokom 
doma me ne obremenjuje 
v tolikšni meri, da bi to 
vplivalo na moje počutje. 

Zaposleni 19,8 % 30,6 
% 

29,8 
% 

19,8 % 80,2 % 

Nezaposleni 25,0 % 16,7 
% 

50,0 
% 

8,3 % 75,0 % 
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Med zaposlenimi in nezaposlenimi starši iz našega vzorca se večje razlike v stališčih do 

svojega vključevanja v otrokovo šolsko delo doma ne pojavijo. χ2 preizkus ni pokazal 

statistično pomembnih razlik med skupinama pri nobenem od stališč. Teh izračunov nisem 

dala v prilogo, ker jih je preveč, jih pa hranim v osebnem arhivu. 

 

Pri interpretaciji rezultatov sem upoštevala tudi eno od postavk pri vprašanju, kjer so starši 

ocenjevali, kako gledajo na svojo vključenost v otrokovo šolanje (postavka: dejavnosti, ki mi 

predstavljajo obremenitev). Pri tem vprašanju (Graf 6) so nezaposleni starši v veliko večji 

meri odgovarjali, da trditev zanje ne velja (75 %, od zaposlenih pa jih tako meni 47,9 %). 

Razlika pa ni dovolj velika, da bi bila statistično pomembna (χ2 = 3,203, p = .074). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Strinjanje zaposlenih in nezaposlenih staršev s trditvijo, da jim vključevanje v 

otrokovo šolanje predstavlja obremenitev. 

 

Graf 6 nakazuje, da zaposleni starši ocenjujejo svoje vključevanje v otrokovo šolanje kot 

večjo obremenitev v primerjavi z nezaposlenimi starši. Ob bolj natančnih vprašanjih (lestvica 

stališč), pa ugotovimo, da razlike med skupinama staršev niso tako velike. Izkaže se celo, da 

se nezaposleni starši počutijo nekoliko bolj obremenjene z vključevanjem v otrokovo šolsko 

delo doma. 

 

Pri interpretaciji je potrebno upoštevati, da je ocenjevanje obremenjenosti psihološka 

kategorija, kjer gre za subjektivno oceno staršev, na katero lahko vplivajo številni dejavniki. 

Rezultati ne pokažejo, da bi bila katera od skupin staršev izrazito bolj obremenjena v 

primerjavi z drugo, iz česar lahko ugotovimo, da zaposlitveni status ne vpliva na oceno 

obremenjenosti z vključevanjem v otrokovo šolsko delo doma. K takšnim rezultatom lahko 
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pripomore tudi nesorazmernost v velikosti vzorcev (10-kratna razlika). Zaradi te razlike 

podatkov ne moremo posplošiti na celotno populacijo, pač pa veljajo le za naš vzorec. 

 

Hipotezo H3 torej na osnovi teh ugotovitev zavrnemo. Nismo uspeli dokazati, da bi zaposleni 

starši doživljali svojo vključenost v otrokovo šolsko delo doma kot večjo psihično in časovno 

obremenitev kot nezaposleni starši.  

 

 

4. 4. Vključevanje staršev v otrokovo šolsko delo doma glede na stopnjo izobrazbe 

staršev 

 

V raziskavi sem želela preveriti, ali se starševska vključenost v otrokovo šolsko delo 

spreminja glede na stopnjo izobrazbe staršev. Mnenja avtorjev so si glede tega nekoliko 

različna, saj nekateri menijo, da so otroci bolj izobraženih staršev deležnih več spodbud in 

pomoči pri učenju (Grolnick in sod, 1997, v Puklek in Zupančič, 2009; Novak, 2000; Cugmas 

in sod., 2010), drugi pa ugotavljajo, da se ne potrjuje nobena povezava med efektivno 

pomočjo in izobrazbo staršev (Watson, 1983, v Krumm, 1998).  

Na podlagi mlajših raziskav sem oblikovala hipotezo H4: Starši z višjo stopnjo izobrazbe so 

bolj vključeni v šolsko delo svojih otrok doma kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe. Starši so 

imeli v vprašalniku ponujenih štirinajst različnih oblik vključevanja v otrokov šolsko delo. Pri 

vsaki so označili, kako pogosto se poslužujejo določene oblike vključevanja. Izbirali so lahko 

med odgovori nikoli, včasih, pogosto in redno. Zaradi nizkih frekvenc pri nekaterih postavkah 

sem združila odgovora nikoli in včasih ter pogosto in redno. Prav tako sem zaradi lažje 

predstavitve podatkov in nizkih frekvenc pri nekaterih kategorijah stopnje izobrazbe razdelila 

v dve kategoriji: 

- nižja izobrazba: do dosežene pete stopnje izobrazbe (osnovna šola, poklicna šola, 

srednja šola in gimnazija), 

- višja izobrazba: od 6/1 do 8/2 stopnje izobrazbe (višja šola, visoka šola, fakulteta, 

magisterij in doktorat). 

 

Rezultati so prikazani v Tabeli 7. 
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Tabela 7: Pogostost in oblike vključevanja v otrokovo šolsko delo doma glede na stopnjo 

izobrazbe staršev. 

 Izobrazba 
 

nikoli/ 
včasih 

pogosto/ 
redno 

Povprašam, če je dobil kakšno novo oceno. Nižja 3,7 % 96,3 % 
Višja 5,7 % 94,3 % 

Povprašam, ali ima opravljeno domačo nalogo. Nižja 18,3 % 81,7 % 
Višja 15,1 % 84,9 % 

Pregledam njegove domače naloge. 
 

Nižja 63,4 % 36,6 % 
Višja 67,3 % 32,7 % 

Pomagam mu pri domačih nalogah. Nižja 74,1 % 25,9 % 
Višja 86,8 % 13,2 % 

Opozarjam ga na šolske obveznosti. Nižja 34,6 % 65,4 % 
Višja 45,3 % 54,7 % 

Spodbujam ga k učenju. 
 

Nižja 27,2 % 72,8 % 
Višja 35,8 % 64,2 % 

Učim se skupaj z otrokom. Nižja 77,8 % 22,2 % 
Višja 81,1 % 18,9 % 

Snov mu dodatno razložim. Nižja 77,8 % 22,2 % 
Višja 86,8 % 13,2 % 

Preverjam njegovo znanje, sprašujem otroka. Nižja 60,5 % 39,5 % 
Višja 67,9 % 32,1 % 

Pomagam mu pri izdelovanju izdelkov za šolo. Nižja 74,4 % 25,6 % 
Višja 83,0 % 17,0 % 

Pomagam mu pri iskanju informacij (za 
referate, plakate, predstavitve). 

Nižja 63,0 % 37,0 % 
Višja 62,3 % 37,7 % 

Preverim, ali ima pripravljeno vse za naslednji 
dan. 

Nižja 76,8 % 23,2 % 
Višja 81,1 % 18,9 % 

Dogovarjam se za inštrukcije. Nižja 93,9 % 6,1 % 
Višja 100 % 0,0 % 

 

Ugotovimo lahko, da se starši ne glede na stopnjo izobrazbe podobno vključujejo v otrokovo 

šolsko delo doma. Podatki iz Tabele 7 kažejo, da se pri večini postavk sicer nekoliko bolj 

vključujejo starši z nižjo stopnjo izobrazbe. Starši z višjo stopnjo izobrazbe se pogosteje 

vključujejo na dveh področjih: večkrat se pozanimajo, ali ima otrok opravljeno domačo 

nalogo ter pogosteje pomagajo pri iskanju informacij za referate, plakate in druge 

predstavitve.  

Preverila sem tudi, ali se pojavlja povezanost med posameznimi oblikami vključevanja v 

otrokovo šolanje in stopnjo izobrazbe. Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal na nizko 

negativno povezanost pri postavki: Pomagam pri domači nalogi (r = -.14, p = .099) in pri 
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postavki o dogovarjanju z inštruktorjem (r = -.17, p = .047), kjer je razlika tudi statistično 

pomembna. Čim višja je stopnja izobrazbe, tem manj starši pomagajo otrokom pri njihovih 

domačih nalogah in se manj dogovarjajo z inštruktorjem. Menim, da je to povezano s 

spodbudnim okoljem, ki ga imajo otroci bolj izobraženih staršev (več knjig, boljši delovni 

pogoji, znanje je staršem večja vrednota) ter podedovanimi genetskimi zasnovami. 

Podedujejo namreč predispozicije za višje spoznavne sposobnosti (Johnson, McGue in 

Iacono, 2007, v Marjanovič Umek in sod., 2007). Poleg tega lahko vzrok za manj 

dogovarjanja z inštruktorjem najdemo tudi v tem, da starši sami poskrbijo za dodatno razlago, 

ko je to potrebno, saj snov razumejo in inštruktorja zato ne potrebujejo.  

 

Hipoteze H4 ne moremo potrditi, saj nismo uspeli dokazati, da se starši z višjo stopnjo 

izobrazbe več vključujejo v otrokovo šolsko delo doma kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe. 

Ugotovili smo, da se starši v otrokovo šolsko delo vključujejo v podobni meri, nakazuje se, da 

se nekoliko bolj vključujejo starši z nižjo stopnjo izobrazbe. Pri interpretaciji teh podatkov je 

potrebno upoštevati, da otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe verjetno podedujejo podobne 

predispozicije glede spoznavnih sposobnosti, kot jih imajo starši. Ti otroci torej potrebujejo 

več pomoči in jim zato starši tudi več pomagajo. Tudi nekatere druge raziskave (Pergar 

Kuščer, 2003) kažejo, da otroci iz družin z nižjim socialno ekonomskim položajem 

(pomemben element pri določanju socialnega položaja je izobrazba staršev) dosegajo v šoli 

nižje rezultate.  

 

Na podlagi mnenj drugih avtorjev, ki ugotavljajo, da so v otrokovo šolanje bolj vključeni 

starši z višjo stopnjo izobrazbe, menim, da ti starši uporabljajo še druge oblike vključevanja, 

ki v tem vprašalniku niso bile zajete. V tem vprašalniku so imeli starši možnost dopisati še 

dodatne oblike vključevanja, vendar le-teh niso zapisali. Možno je, da določenih oblik 

vedenja ne poimujejo kot vključevanje v otrokovo šolanje in šolsko delo doma. V nadaljnjem 

raziskovanju bi lahko te oblike vključevanja bolje osvetlili. 

 

V okviru raziskave me je zanimalo tudi, kako pogosto se starši, ne glede na zaposlitveni 

status, poslužujejo določenih oblik vključevanja v otrokovo šolanje. Ti podatki so prikazani v 

Grafu 7. 
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Graf 7: Prikaz področij vključevanja staršev v otrokovo šolsko delo doma. 

 
Graf 7 prikazuje, da se vsi starši vključujejo v otrokovo šolsko delo doma. Vsi starši se 

pozanimajo, ali je otrok v šoli dobil kakšno novo oceno, velika večina staršev otroka tudi 

povpraša po opravljenih domačih nalogah. Pri teh dveh oblikah vključevanja je bil delež 

staršev, ki so izbrali odgovor redno, njvečji. Starši se pogosto vključujejo v otrokovo šolanje 

tudi tako, da ga spodbujajo k učenju in opozarjajo na njegove šolske obveznosti, dogovarjanje 

za inštrukcije pa je oblika vključevanja, ki se jo starši poslužujajo v najmanjši meri (večina 

staršev nikoli).  

Ti podatki kažejo, da je staršem pomambno, da se pozanimajo o otrokovem napredku in 

novostih na šolskem področju. Iz podatkov lahko vidimo, da se starši manj poslužujejo tistih 

oblik vključevanja, kjer bi bila njihova pomoč otroku bolj konkretna (učiti se z otrokom, 

dodatno razlagati snov, pomagati pri iskanju informacij ipd.). Na podlagi drugih rezultatov pa 

sklepam, da bi bili ti podatki drugačni, če bi primerjali oblike vključevanja staršev glede na 

starost otrok, v čemer vidim tudi nadaljnje možnosti raziskovanja. 
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 4.5. Pogledi in stališča staršev v enostarševskih in dvostarševskih družinah do 

vključevanja v otrokovo šolsko delo doma  

 

V raziskavi me je zanimalo tudi, ali se pogledi in stališča staršev do šolanja otroka in do 

njihove lastne vključenosti v otrokovo šolsko delo razlikujejo glede na tip družine, iz katere 

izhaja otrok. Družine sem razporedila v dve kategoriji: dvostarševske in enostarševske 

družine ter na podlagi drugih raziskav oblikovala hipotezo H5: Staršem v enostarševskih 

družinah predstavlja vključenost v šolsko delo njihovih otrok doma večjo časovno, psihično in 

finančno obremenitev kot staršem v dvostarševskih družinah. 

 

Vzorec zajema 124 staršev iz dvostarševskih in 13 staršev iz enostarševskih družin. 

Dvostarševske družine sestavljajo oče, mati in otroci (116) ali mati, njen partner in otroci (v 

osmih primerih), enostarševske pa samo mati/oče in otroci. Numerusa podvzorcev nista 

uravnotežena, zato ugotovitev ne moremo posplošiti na celotno populacijo. Vse ugotovitve 

veljajo le za vzorec anketirancev naše raziskave. 

 

Časovna obremenjenost 

Starši iz enostarševskih in dvostarševskih družin so v raziskavi poročali, koliko časa dnevno 

namenijo otrokovemu šolskemu delu (Tabela 8) ter kako ocenjujejo obseg tega časa (Graf 8). 

 

Tabela 8: Čas, ki ga dnevno namenijo šolskemu delu otroka starši v enostarševskih in 

dvostarševskih družinah. 

 do 30 min 31–60 min 1h–2h 2h–3h nad 3h Povprečje 
Enostarševske 
družine 

38,5 % 38,5 % 23,0 % 0,0 % 0,0 % 55,08 min 

Dvostarševske 
družine 

48,0 % 34,9 % 11,4 % 4,8 % 0,9 % 52,55 min 

 

Več kot tri četrtine (77 %) anketiranih staršev iz enostarševskih družin posveča šolskemu delu 

svojega otroka do pol ure ali do eno uro časa dnevno (deleža staršev pri teh dveh odgovorih 

sta enaka). Manjši delež (23,0 %) poroča, da otrokovemu šolskemu delu nameni od eno do 

dve uri časa na dan. Starši iz enostarševskih družin ne poročajo, da bi otrokovemu delu za 

šolo namenili več kot dve uri dnevno, o čemer pa poročajo starši iz dvostarševskih družin. 
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Pri starših iz dvostarševskih družin je največ (48,0 %) takšnih, ki šolskemu delu svojega 

otroka doma namenijo do pol ure dnevno. Delež teh staršev je v primerjavi s starši iz 

enostarševskih družin nekoliko višji. Prav tako je visok delež staršev, ki v dvostarševskih 

družinah šolskim dejavnostim otroka namenijo do eno uro dnevno. Več kot desetina staršev iz 

dvostarševskih družin (11,4 %) poroča, da jim omenjene dejavnosti vzamejo od ene do dve 

uri dnevno; ta delež je v primerjavi s starši iz enostarševskih družin za polovico manjši.  

 

Na podlagi pridobljenih podatkov lahko zaključimo, da večina staršev v dvostarševskih 

družinah otrokovemu šolskemu delu posveča nekoliko manj časa kot starši v enostarševskih 

družinah. Delež staršev, ki šolskim dejavnostim posvetijo do pol ure dnevno, je večji pri 

starših iz dvostarševskih družin. Pri naslednjih dveh postavkah je ta delež nižji. Delež staršev, 

ki otrokovemu delu posveti eno do dve uri dnevno, je pri dvostarševskih družinah za polovico 

manjši (11,4 %) kot pri enostarševskih družinah (23,0 %). Te rezultate si lahko razlagamo z 

dejstvom, da imajo starši v dvostarševskih družinah možnost, da si pomoč otroku pri 

njegovem delu za šolo porazdelijo z zakoncem/partnerjem, zato se lahko otrokovemu delu za 

šolo posvečajo manj časa. Poleg tega starši v dvostarševskih družinah čas namenjajo tudi 

drugim družinskim članom (npr. svojemu zakoncu). V družini, kjer je samo en starš, pa ta 

svoj čas namenja pretežno otrokom.  

 

Med starši dvostarševskih družin so tudi starši, ki svojemu otroku namenijo več kot dve uri 

časa dnevno (manj kot 5 %). Takšnih staršev v vzorcu staršev iz enostarševskih družin ni. 

Predvidevam, da bi večji vzorec lahko zajel tudi takšne starše iz enostarševskih družin. 

Obstaja namreč verjetnost, da v tako majhnem vzorcu staršev iz enostarševskih družin nismo 

zajeli tistih z učno manj uspešnimi otroki oziroma otroki, ki potrebujejo več dodatne pomoči. 

V nadaljnjem raziskovanju bi bilo zato smiselno upoštevati tudi lastnosti otrok (spol, učno 

uspešnost, oceno samostojnosti). 

 

Povprečni čas, ki ga otrokovemu delu za šolo namenijo starši v obeh tipih družin, je podoben. 

Ta razlika ni statistično pomembna (Tabela 9) in hipotezo H5 v tem delu zavrnemo. Rezultati 

namreč ne potrjujejo, da staršem v enostarševskih družinah vključenost v šolsko delo njihovih 

otrok doma predstavlja večjo časovno obremenitev kot staršem v dvostarševskih družinah.   
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Med izbranima tipoma družine obstaja manjša razlika v oceni primernosti obsega časa, ki ga 

starši namenijo otrokovemu delu za šolo (Graf 8). Ugotovili smo, da starši iz enostarševskih 

družin namenjajo otrokovemu šolskemu delu doma povprečno nekoliko več časa. Po njihovi 

oceni posvečajo tem dejavnostim primeren obseg časa. Nihče od teh staršev ne meni, da bi 

otrokovemu šolskemu delu posvečal preveč ali premalo časa.  

Starši iz dvostarševskih družin so z obsegom časa, ki ga namenijo otrokovemu domačemu 

delu za šolo, zadovoljni v nekoliko manjši meri (75,4 %). Slaba četrtina jih poroča, da 

otrokovemu šolskemu delu doma namenijo preveč (9,0 %) ali premalo časa (15,6 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Ocena obsega časa, ki ga otrokovemu šolskemu delu doma namenijo starši v 

enostarševskih in dvostarševskih družinah. 

 

Iz podatkov lahko ugotovimo, da anketiranim staršem iz enostarševskih družin njihovo 

vključevanje v otrokovo šolsko delo doma ne predstavlja časovne obremenjenosti. Čeprav 

otrokovemu šolskemu delu doma posvečajo nekoliko več časa kot starši iz dvostarševskih 

družin, menijo, da je obseg tega časa primeren.  

 

Preverila sem, ali bi lahko na rezultate vplivalo različno število otrok v eno- in dvostarševskih 

družinah. Enostarševske družine našega vzorca imajo pogosteje enega otroka, dvostarševske 

pa dva ali več (Tabela 10). Iz tega bi lahko predvidevali, da se starši, ki imajo več otrok, ne 

morejo posvetiti določenemu otroku toliko časa, kolikor bi se radi oziroma kolikor ocenjujejo, 

Tabela 9: Rezultati t-preizkusa za povprečen obseg časa, ki jo otrokovemu delu namenijo 

starši v eno- in dvostarševskih družinah. 

 Tip družine N M SD t P 

čas v minutah 
dvostarševska 120 52,55 43,356 -,202 ,840 
enostarševska 13 55,08 37,295   
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da je to potrebno. V enostarševskih družinah, kjer je povprečno manj otrok, pa starši 

posameznemu otroku lažje namenijo toliko časa, kolikor menijo, da ga otrok potrebuje. 

   

Tabela 10: Število otrok v eno- in dvostarševskih družinah. 

Tip družine/št. otrok 1 2 3 4 5 Povprečje 
Enostarševske 38,46 % 38,46 % 23,08 % 0,0 % 0,0 % 1,85 
Dvostarševske 8,87 % 52,42 % 33,06 % 4,84 % 0,81 % 2,36 
 

Druge raziskave (npr. Grolnick in sod., 1997, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) 

poročajo, da se starši v enostarševskih družinah manj vključujejo v šolanje otrok. Naša 

raziskava tega ni potrdila, saj smo ugotovili, da starši v enostarševskih družinah otrokovemu 

šolskemu delu doma posvečajo nekoliko več časa v primerjavi z dvostarševskimi družinami.  

Pri interpretaciji moramo upoštevati poleg že omenjene razlike v velikosti vzorca eno- in 

dvostarševskih družin tudi kulturne razlike, ki vplivajo na stopnjo stresa pri starših iz 

enostarševskih družin v severnoameriškem okolju, kjer je bila izvedena omenjena raziskava, 

in pri nas. Očitno so starši enostarševskih družin glede na rezultate naše raziskave v Sloveniji 

izpostavljeni nekoliko nižji stopnji stresa.  

 

Psihična obremenjenost 

Z raziskavo sem poskušala ugotoviti, ali prihaja pri starših iz različnih tipov družin do razlik v 

doživljanju otrokovega šolanja kot obremenitev. To sem računala s pomočjo lestvice stališč, 

iz katerih sem oblikovala novo spremenljivko (podrobneje opisano v poglavju 5.3). Nakazala 

se je statistična pomembnost razlik (t = 1,979; p = .05, izračun v prilogi). Starši iz 

dvostarševskih družin doživljajo šolanje otroka in svojo vključenost v njegovo šolsko delo 

doma kot večjo obremenitev, kar pa se ne ujema s pričakovanji in predvidevanji, ki sem jih 

zajela v hipotezi. 

 

Takšne rezultate bi lahko pojasnili z dejstvom, da imajo starši v enostarševskih družinah 

našega vzorca povprečno manj otrok (Tabela 10). To lahko vpliva na oceno njihove psihične 

obremenjenosti z vključevanjem v otrokovo šolsko delo. Ker se posvečajo manjšemu številu 

otrok, lahko svoje vključevanje ocenjujejo kot manj obremenjujoče. Poleg tega imajo starši v 

enostarševskih družinah več časa za otroke (nimajo partnerja, kateremu bi poleg otrok 

namenjali del svojega čas). Menim, da je njihova ocena, da otrokovemu šolskemu delu doma 

posvetijo ravno prav časa, povezana z oceno psihične obremenjenosti z vključevanjem v 
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otrokovo šolsko delo. Starši, ki so zadovoljni z obsegom časa, namenjenega otrokovim 

šolskim dolžnostim, imajo manj razlogov, da bi jim vključevanje v otrokovo šolsko delo 

doma  predstavljalo obremenitev. Pri interpretaciji teh podatkov je potrebno upoštevati tudi 

dejstvo, da je zaznavanje obremenjenosti psihološka dimenzija in je torej odvisna tudi od 

drugih dejavnikov (npr. kakšen odnos imajo starši do šole, do otroka ipd.). Poleg tega menim, 

da na rezultate vpliva tudi razlika v velikosti vzorca.  

 

Finančna obremenitev 

Tabela 11 prikazuje, kako ocenjujejo finančne izdatke za šolanje otroka starši v 

enostarševskih in dvostarševskih družinah. 

 

Tabela 11: Prikaz ocene stroškov glede na tip družine. 

  Nimamo stroškov Sprejemljivi Previsoki 
Šolske potrebščine enostarševska 0,0 % 30,8 % 69,2 % 

dvostarševska 0,9 % 39,8 % 59,3 % 
Malica/kosilo enostarševska 15,4 % 69,2 % 15,4 % 

dvostarševska 2,5 % 82,9 % 14,6 % 
Izleti in ekskurzije enostarševska 0,0 % 69,2 % 30,8 % 

dvostarševska 0,0 % 68,5 % 31,5 % 
Šola v naravi enostarševska 0,0 % 53,8 % 46,2 % 

dvostarševska 1,7 % 69,5 % 28,8 % 
Prevoz enostarševska 84,6 % 15,4 % 0,0 % 

dvostarševska 72,6 % 25,0 % 2,4 % 
Inštruktor enostarševska 100 % 0,0 % 0,0 % 

dvostarševska 91,2 % 5,6 % 3,2 % 
 

Pri večini postavk so odgovori staršev zelo podobni, ne glede na tip družine. Večina staršev 

ocenjuje, da so finančni izdatki za šolske potrebščine previsoki (tako meni nekoliko večji 

delež staršev iz enostarševskih kot iz dvostarševskih družin), da v večini primerov z 

inštruktorjem in prevozom nimajo stroškov ter da so stroški izletov in prehrane za večino 

anketiranih staršev iz obeh izbranih tipov družin sprejemljivi.  

 

Večja razlika se pojavlja le pri oceni stroškov za šolo v naravi. Večina staršev te stroške sicer 

ocenjuje kot sprejemljive, a ta delež je pri starših iz dvostarševskih družin višji (69,5 %) v 

primerjavi s starši iz enostarševskih družin (53,8 %). Starši iz enostarševskih družin pogosto 

menijo, da so ti stroški previsoki (46,2 %), medtem ko je ta delež pri starših iz dvostarševskih 
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družin opazno manjši (28,8 %). To je razumljivo, saj so v dvostarševskih družinah običajno 

družinski prihodki višji. 

Šola v naravi je za starše šoloobveznega otroka običajno največji finančni izdatek (čeprav 

neobvezen). Med omenjenimi postavkami je po višini zneska takoj za šolo v naravi strošek ob 

nakupu šolskih potrebščin. Tudi ta strošek starši iz enostarševskih družin v nekoliko večji 

meri ocenjujejo kot previsok. V obeh primerih je potrebno poravnati večjo vsoto (bodisi v 

enkratnem znesku bodisi v več obrokih). Ostali stroški, ki jih imajo starši s šolanjem svojega 

otroka, so razporejeni na mesečno plačevanje tekom celega šolskega leta (prehrana, 

ekskurzije). Ti zneski so zato v primerjavi s šolo v naravi oz. nakupom šolskih potrebščin 

nižji.  

Za starše iz enostarševskih družin je poravnavanje višjih zneskov po rezultatih sodeč nekoliko 

zahtevnejše, kar se najverjetneje povezuje z dejstvom, da je v enostarševski družini manj 

dohodkov (v dvostarševskih družinah sta lahko zaposlena oba starša). Poleg tega zakonodaja 

omogoča regresirano prehrano otrokom iz finančno šibkejših družin, medtem ko šola v naravi 

(kot neobvezni del učnega programa) in nakup potrebščin nista regresirana stroška. 

 

Ugotovili smo, da staršem iz enostarševskih družin v primerjavi s starši iz dvostarševskih 

družin šolanje otroka in njihovo vključevanje v otrokovo šolsko delo doma predstavlja manjšo 

časovno in psihično obremenjenost. Šolanje otroka pa tem staršem predstavlja nekoliko večje 

finančno breme kot staršem iz dvostarševskih družin. Ta razlika pa ni statistično pomembna 

(merjeno pri postavki šolske potrebščine), zato hipotezo H5 zavrnemo. Nismo uspeli dokazati, 

da bi staršem v enostarševskih družinah vključevanje v otrokovo šolsko delo doma 

predstavljalo večjo časovno, psihično ali finančno obremenitev v primerjavi s starši v 

dvostarševskih družinah. 
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4.6. Vključevanje staršev v šolsko delo doma glede na različno učno uspešnost otrok 

 

V raziskavi me je zanimalo, ali se pojavlja povezanost med količino časa, ki jo starši 

namenijo šolskemu delu svojega otroka doma in učnim uspehom otroka. Raziskave (npr. 

Cugmas in sod., 2010) kažejo, da se starši več posvečajo otrokom z nižjim učnim uspehom, 

mene pa je zanimalo, ali ti starši šolanje otroka in svojo vključevanje v njegovo šolsko delo 

doživljajo tudi kot večjo psihično obremenitev. Postavila sem hipotezo H6: Starši učno manj 

uspešnih otrok namenijo otrokovemu šolskemu delu doma več časa in doživljajo večjo 

psihično obremenitev z vključenostjo v šolsko delo njihovega otroka doma kot starši učno 

uspešnejših otrok. 

 

Iz vprašalnika sem dobila podatke za šolsko oceno otrok pri slovenščini in matematiki. Ti dve 

oceni sem seštela in izračunala povprečje. Nato sem izračunala, ali se pojavlja korelacija med 

povprečno oceno in časom, ki ga starši namenijo šolskemu delu otroka ter njihovimi stališči 

do šolanja otroka in njihove vključenosti v otrokovo šolsko delo doma. 

 

Na osnovi izračunov lahko ugotovimo, da obstaja negativna povezanost med učnim uspehom 

in obsegom časa, ki ga starši namenijo otrokovemu šolskemu delu doma. Starši, ki imajo učno 

manj uspešnega otroka, posvetijo njegovemu šolskemu delu več časa kot starši učno 

uspešnejših otrok. V tej raziskavi je povezanost srednje močna in je tudi statistično 

pomembna (r = -.33, p < .01). 

 

Prav tako se je pokazala povezanost med učnim uspehom in doživljanjem staršev šolanja 

otroka in njihovega vključevanja v otrokovo šolanje kot obremenitev. Tudi ta povezava je 

negativna, srednje močna in statistično pomembna (r = - .35, p < .01). Starši učno uspešnejših 

otrok so manj psihično obremenjeni s šolanjem otroka. Hipotezo H6 tako potrdimo. 

Raziskava je potrdila, da starši učno manj uspešnih otrok namenijo otrokovemu šolskemu 

delu doma več časa in doživljajo večjo psihično obremenitev z vključenostjo v šolsko delo 

svojega otroka doma kot starši učno uspešnejših otrok. 

 

Učno uspešnejši otroci potrebujejo manj pomoči s strani staršev, saj snov v večji meri sami 

razumejo. Manj uspešni otroci pa potrebujejo več dodatne razlage in pomoči. Tudi L. 

Marjanovič Umek, Sočan in K. Bajc (2006) ugotavljajo, da je starševski pritisk, pomoč pri 
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delu v šoli ter nadzor in organizacija otrokovega časa za učenje negativno povezana z 

otrokovo učno uspešnostjo. Učno bolj uspešni učenci so doma deležni manj pomoči in 

pritiska, medtem ko potrebujejo učno manj uspešni učenci več pomoči, nadzora in pritiska s 

strani staršev.  

Nižje ocene otroka navadno spodbudijo starše k intenzivnejšemu vključevanju v otrokovo 

šolanje. Menim, da so nekateri otroci z nižjim učnim uspehom tudi manj motivirani za šolsko 

delo, zato starši potrebujejo več časa ne le za dodatno razlago pač pa tudi za spodbujanje k 

šolskemu delu. Ker starši učno manj uspešnih otrok namenijo šolskim dejavnostim več časa, 

je razumljivo, da te dejavnosti doživljajo kot bolj obremenjujoče. Menim, da ti starši 

doživljajo svoje vključevanje v otrokovo šolanje kot bolj obremenjujoče tudi zato, ker so učni 

rezultati otroka kljub vloženemu času in trudu lahko majhni.  

 

 

4.7. Vključevanje staršev v šolanje deklic in dečkov 

 

Z raziskavo sem želela preveriti, ali se obseg časa, ki ga starši posvečajo šolskemu delu doma 

razlikuje glede na spol otroka. Nekatere raziskave (npr. Cugmas in sod., 2010) kažejo, da 

starši namenijo več pomoči tistim otrokom, ki so učno maj uspešni. Na podlagi drugih 

raziskav, ki ugotavljajo statistično pomembne razlike v učni uspešnosti šoloobveznih otrok v 

prid deklicam (Flere in sod. 2008, v Flere in sod., 2009), sem sklepala, da šolskemu delu 

doma posvečajo več časa starši dečkov v primerjavi s starši deklic. Predvidevala sem tudi, da 

so starši dečkov tudi psihično bolj obremenjeni. Tako sem oblikovala hipotezo H7: Staršem 

dečkov v primerjavi s starši deklic predstavlja vključenost v šolsko delo njihovega otroka 

doma večjo psihično in časovno obremenitev. 

 

Časovna obremenjenost 

Med seboj sem primerjala odgovore o dnevnem obsegu časa, ki ga starši namenijo domačemu 

delu za šolo dečkom in deklicam. Rezultati so prikazani v Tabeli 12.  

 

Tabela 12: Čas, ki ga starši dnevno namenijo šolskemu delu doma deklicam in dečkom. 

 do 30 min 31–60 min 1h–2h 2h–3h nad 3h Povprečje (min.) 
Deklice 51,2 % 29,3 % 12,2 % 6,1 % 1,2 % 54,84 
Dečki 39,3 % 42,9 % 14,3 % 3,6 % 0,0 % 52,32 
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Največ staršev deklic (dobra polovica) nameni šolskemu delu svoje hčerke do pol ure dnevno. 

Starši dečkov pa svojim sinovom v največ primerih posvetijo od pol do ene ure dnevno (42,9 

%). Ob upoštevanju vseh odgovorov pa ugotovimo, da namenijo starši deklic njihovemu 

šolskemu delu doma povprečno nekoliko več časa (54,84 minut) kot starši dečkov (52,32 

minut). Ta razlika je zelo majhna in ni statistično pomembna (t = .331, p = .741). 

 

Tabela 13: Rezultati t-preizkusa za povprečen obseg časa, ki ga šolskemu delu doma 

starši namenijo deklicam in dečkom. 

 spol otroka N M SD t p 
čas v minutah ženski 79 54,84 45,937 ,331 ,471 

moški 56 52,32 39,622   
 

 

Nekatere raziskave so osvetlile razloge, ki pojasnjujejo, zakaj se matere bolj posvečajo 

deklicam kot dečkom. Kot ugotavljajo Grolnick in sod. (1997, v Puklek in Zupančič, 2009) se 

matere v neugodnih življenjskih razmerah manj vključujejo v šolanje svojih sinov. 

Raziskovalci so razlog videli v tem, da matere dečkom pripisujejo več samostojnosti kot 

deklicam. Da se starši več posvečajo šolskemu delu deklet, pa je pokazala tudi slovenska 

raziskava Z. Cugmas in sod. (2010). V tej raziskavi se je pokazalo, da starši bolj pomagajo 

deklicam, če jih za to prosijo, kot dečkom. Sinove pa pogosteje sprašujejo po opravljenih 

obveznostih (nadzor). Fantje so v omenjeni raziskavi v primerjavi z dekleti izrazili večjo 

željo, da bi se starši bolj zanimali za njihovo šolanje.  

 

V naši raziskavi se pri oceni obsega časa, ki ga starši namenijo otrokovemu šolskemu delu 

doma, niso pokazale večje razlike glede na spol otroka (Tabela 14). Starši dečkov v nekoliko 

manjši meri ocenjujejo obseg časa, ki ga namenijo tem dejavnostim, kot primeren. Ti starši v 

nekoliko večji meri ocenjujejo, da šolskemu delu svojih sinov posvečajo premalo časa. 

 

Tabela 14: Ocena obsega časa, ki ga starši namenijo otroku pri domačemu delu za šolo. 

 Premalo časa Primeren obseg časa Preveč časa 
Starši deklic 11,2 % 80,2 % 8,6 % 
Starši dečkov 17,9 % 73,2 % 8,9 % 
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Z našo raziskavo nismo uspeli dokazati, da bi starši dečkov doživljali svojo vključenost v 

otrokovo šolanje kot večjo časovno obremenitev v primerjavi s starši deklic. Hipoteze H7 v 

prvem delu ne moremo potrditi. 

 

Psihična obremenjenost 

Z raziskavo sem želela preveriti tudi, ali se med starši deklic in dečkov pojavljajo razlike v 

stališčih do njihovega vključevanja v otrokovo šolsko delo doma. Zanimalo me je, ali lahko 

trdimo, da starši dečkov ocenjujejo svoje vključevanje v otrokovo domače delo za šolo kot 

bolj obremenjujoče v primerjavi s starši deklic. To sem ugotavljala s pomočjo lestvice stališč, 

iz katere sem oblikovala novo spremenljivko. Ta meri stopnjo obremenjenosti staršev 

(podrobneje opisana v poglavju 5.3.). Izračuni so pokazali, da starši dečkov sicer poročajo o 

nekoliko večji obremenjenosti (M = 14,00) v primerjavi s starši deklic (M = 13,7), vendar te 

razlike niso statistično pomembne. 

 

Tabela 15: Rezultati t-preizkusa za doživljanje obremenjenosti staršev deklic in dečkov z 

vključevanjem v šolsko delo otrok doma (merjeno na podlagi lestvice stališč). 

 spol otroka N M SD t P 

obremenjenost skupaj ženski 76 13,6974 4,07601 -,450 ,653 

moški 57 14,0000 3,49489   
 

Tudi pri vprašanju, kjer so starši odgovarjali, v kolikšni meri velja zanje trditev, da jim 

vključevanje v otrokovo šolsko delo doma predstavlja obremenitev, nakazuje, da starši 

dečkov te dejavnosti ocenjujejo kot bolj obremenjujoče v primerjavi s starši deklic. Odgovor 

velja ali delno velja je izbralo 57,1 % staršev dečkov in 46,3 % staršev deklic. Statistično 

pomembne razlike pa se tudi tu niso pokazale (v prilogi). Hipotezo H7 na osnovi dobljenih 

ugotovitev zavrnemo. Naša raziskava ni potrdila, da bi bili starši dečkov bolj psihično ali 

časovno obremenjeni z vključevanjem v otrokovo šolsko delo doma. Ugotovili smo, da starši 

posvečajo nekoliko več časa domačemu šolskemu delu deklic, pri ocenjevanju obremenjenosti 

pa se nakazuje, da vključevanje v otrokovo šolsko delo doma bolj obremenjuje starše dečkov. 

Če upoštevamo ugotovitve avtorjev Grolnick in sod. (1997, v Puklek in Zupančič, 2009), da 

se od dečkov pričakuje več samostojnosti, lahko sklepamo, da vključevanje v otrokovo šolsko 

delo doma, kadar starši pričakujejo od tega otroka samostojnost, predstavlja staršem 

obremenitev. Rezultati naše raziskave kažejo, da vključevanje, ki obsega več časa, ni nujno 

tudi ocenjeno kot bolj obremenjujoče. Iz tega bi lahko sklepali, da poteka vključevanje v 
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šolsko delo deklic drugače kot v šolsko delo dečkov zaradi določenih razlik med deklicami in 

dečki. Verjetno je za starše naporneje vključevati se v šolsko delo otroka, ki ima manj 

motivacije za šolo in v šoli ni tako uspešen. Dečki so namreč v osnovni šoli manj uspešni v 

primerjavi z deklicami (Flere in sod., 2008, v Flere in sod. 2009). V nadaljnjih raziskavah bi 

lahko podrobneje raziskali, kakšne so razlike starševskega vključevanja v šolanje sinov 

oziroma hčera.  

 

4.8. Pregled potrditve hipotez 

 

V tem poglavju kratko povzemam vse hipoteze s poudarkom na tem, ali smo jih na podlagi 

rezultatov raziskave potrdili ali zavrnili. 

 

H1: Vključenost staršev v šolsko delo njihovega otroka se s starostjo otroka časovno 

zmanjšuje. Hipotezo potrdimo. S tveganjem, ki je manjše od 0,1 %, lahko trdimo, da se 

vključenost staršev v šolsko delo njihovega otroka doma s starostjo otroka manjša. 

 

H2: Matere pogosteje pomagajo pri šolskem delu svojim otrokom doma kot očetje.  

Hipotezo potrdimo. S tveganjem, ki je manjše od 0,1 % lahko trdimo, da matere pogosteje 

pomagajo pri šolskem delu doma kot očetje. 

 

H3: Zaposleni starši doživljajo svojo vključenost v otrokovo šolsko delo doma kot večjo 

psihično in časovno obremenitev kot nezaposleni starši. Hipotezo zavrnemo. Naša raziskava 

ni potrdila, da bi zaposleni starši doživljali svojo vključenost v otrokovo šolsko delo doma kot 

večjo psihično in časovno obremenitev kot nezaposleni starši. 

 

H4: Starši z višjo stopnjo izobrazbe so bolj vključeni v šolsko delo svojih otrok doma kot 

starši z nižjo stopnjo izobrazbe. Hipotezo zavrnemo. Naša raziskava ni potrdila, da se starši z 

višjo stopnjo izobrazbe več vključujejo v otrokovo šolsko delo doma kot starši z nižjo stopnjo 

izobrazbe. Rezultati raziskave nakazujejo, da se nekoliko bolj vključujejo starši z nižjo 

stopnjo izobrazbe, a razlike niso statistično pomembne. 

 

H5: Staršem v enostarševskih družinah predstavlja vključenost v šolsko delo njihovih otrok 

doma večjo časovno, psihično in finančno obremenitev kot staršem v dvostarševskih 
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družinah. Hipotezo zavrnemo. Naša raziskava ni potrdila, da bi staršem iz enostarševskih 

družin vključevanje v otrokovo šolsko delo doma predstavljalo večjo časovno, psihično ali 

finančno obremenitev v primerjavi s starši v dvostarševskih družinah. Rezultati nakazujejo, da 

so starši iz enostarševskih družin manj časovno in psihično obremenjeni (nakazujejo se 

statistično pomembne razlike). Šolanje otroka pa jim predstavlja večjo finančno obremenitev 

kot staršem iz dvostarševskih družin, a razlike niso statistično pomembne. 

 

H6: Starši učno manj uspešnih otrok namenijo otrokovemu šolskemu delu doma več časa in 

doživljajo večjo psihično obremenitev z vključenostjo v šolsko delo njihovega otroka doma 

kot starši učno uspešnejših otrok. Pričakujem negativne korelacije. Hipotezo potrdimo. 

Raziskava je potrdila, da starši učno manj uspešnih otrok namenijo otrokovemu šolskemu 

delu doma več časa in doživljajo večjo psihično obremenitev z vključenostjo v šolsko delo 

svojega otroka doma kot starši učno uspešnejših otrok. 

 

H7: Staršem dečkov v primerjavi s starši deklic predstavlja vključenost v šolsko delo 

njihovega otroka doma večjo psihično in časovno obremenitev. Hipotezo zavrnemo. Naša 

raziskava ni potrdila, da bi bili starši dečkov bolj psihično ali časovno obremenjeni z 

vključevanjem v otrokovo šolsko delo doma. Ugotovili smo, da starši posvečajo nekoliko več 

časa domačemu šolskemu delu deklic, pri ocenjevanju obremenjenosti pa se nakazuje, da 

vključevanje v otrokovo šolsko delo doma bolj obremenjuje starše dečkov. Vendar te razlike 

niso statistično pomembne. 
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5. ZAKLJUČKI 
 

V tej raziskovalni nalogi sem želela podrobneje predstaviti stališča in izkušnje staršev do 

njihovega vključevanja v otrokovo šolanje s poudarkom na vključevanju v otrokovo šolsko 

delo doma. Preverila sem, ali prihaja do pomembnejših razlik glede na nekatere neodvisne 

spremenljivke ter v kolikšni meri in kdaj starši svojo vključenost v otrokovo šolsko delo doma 

ocenjujejo kot obremenitev. S pomočjo anketnega vprašalnika sem dobila globlji vpogled v 

stališča in izkušnje staršev na področju njihovega vključevanja v otrokovo šolsko delo doma. 

Rezultati te raziskave so lahko v pomoč pedagoškim in strokovnim delavcem, ki sodelujejo s 

starši šoloobveznih otrok.  

 

V nadaljevanju kratko povzemam ugotovitve raziskave. Ugotovljeno je bilo, da se vsi 

anketirani starši vključujejo v otrokovo šolsko delo doma. Vsi starši se pozanimajo, ali je 

otrok dobil kakšno novo oceno, velika večina staršev otroka vpraša, ali ima pripravljeno vse 

za šolo ter ga spodbuja k učenju.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, kako se razlikuje vključevanje v otrokovo šolsko delo doma 

glede na zaposlitveni status. Pokazala se je nizka negativna povezanost pri dveh postavkah. 

Bolj izobraženi starši se manj dogovarjajo za dodatne inštrukcije in manj pomagajo otroku pri 

njegovih domačih nalogah. Za vse ostale oblike vključevanja se je izkazalo, da se jih starši ne 

glede na stopnjo izobrazbe poslužujejo v podobni meri.  

 

Ugotovili smo, da starši četrtošolcev svojim otrokom namenijo še enkrat več časa, kot starši 

osmošolcev. Povprečno se četrtošolcem starši posvečajo 65,66 minut dnevno, osmošolcem pa 

38,24 minut. Osmošolci so v primerjavi s četrtošolci bolj samostojni, zato potrebujejo manj 

pomoči. V naši raziskavi se je pokazalo, da nekateri starši namenoma nudijo svojemu 

osmošolcu manj pomoči, da bi ga s tem spodbudili k večji samostojnosti. V nekaterih 

primerih je manj vključevanja s strani staršev pri starejših šolarjih povezano tudi z vse 

zahtevnejšo snovjo, kjer starši ne znajo pomagati.  

 

Starši so v raziskavi navedli, kdaj je vključevanje v otrokovo šolanje in šolsko delo doma 

zanje obremenjujoče. Starši mlajših šolarjev so najpogosteje navedli situacije izdelovanja 

izdelkov za šolo (izdelava plakatov, referatov, izdelava izdelkov, glasbil, poizkusi za 
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naravoslovje). Starši starejših šolarjev pa pogosteje navajajo, da je zanje obremenjujoče 

usklajevanje službenih obveznosti z vključevanjem v otrokovo šolsko delo doma. 

Strokovni delavci bi lahko na osnovi teh rezultatov ob sodelovanju z učitelji skupaj iskali 

ustrezne možnosti, kakšna naj bo domača naloga. Pri mlajših šolarjih se zdi primeren tudi 

premislek, v kolikšni meri so domače naloge odgovornost otrok in v kolikšni meri 

odgovornost staršev. 

 

Naša raziskava je nakazala tudi možnosti za nadaljnje raziskovanje. Ugotovili smo, da starši 

namenijo več časa šolskemu delu doma mlajših otrok, a nekateri starši so omenili, da se 

otrokovim obveznostim v drugi triadi posvečajo več kot v prvi. Z longitudinalno raziskavo bi 

lahko v prihodnje preverili, kako se obseg domačemu delu za šolo namenjenega časa 

spreminja glede na starost otroka.  

 

Rezultati so pokazali na negativno srednje močno povezanost med učnim uspehom otroka in 

obsegom časa, ki ga starši posvečajo otrokovemu domačemu delu za šolo. Uspešnejšim 

učencem starši namenijo manj časa. Pokazala se je tudi povezanost med učnim uspehom in 

doživljanjem vključevanja v otrokovo šolsko delo doma kot obremenitev. Tudi ta povezava je 

negativna in srednje močna. Starši učno manj uspešnih otrok doživljajo vključevanje v 

otrokovo šolsko delo doma kot bolj obremenjujoče v primerjavi s starši učno uspešnejših 

otrok.  

 

Raziskava je pokazala na statistično pomembne razlike v učni uspešnosti glede na spol otroka. 

Deklice so v primerjavi z dečki uspešnejše. Kljub temu, da starši učno manj uspešnih otrok le-

tem namenijo več časa in ocenjujejo svoje vključevanje v šolanje otrok kot bolj 

obremenjujoče, pa raziskava ni potrdila statistično pomembnih razlik med starši dečkov in 

deklic v obsegu časa, ki ga starši namenijo otrokovemu domačemu delu za šolo ali oceni 

vključevanja staršev v otrokovo šolsko delo doma kot obremenitev. Vključevanje staršev v 

šolsko delo deklic in dečkov obsega po rezultatih naše raziskave podoben časovni obseg. 

Čeprav največ staršev namenja svojim sinovom od pol ure do ene ure dnevno (kar je za pol 

ure več v primerjavi z večino staršev deklic), se v primerjavi povprečij bistvene razlike ne 

pokažejo. Starši iz našega vzorca namenjajo deklicam povprečno 54,84 minut, dečkom pa 

52,32 minut dnevno. Starši dečkov sicer ocenjujejo svoje vključevanje v otrokovo šolsko delo 

kot bolj obremenjujoče v primerjavi s starši deklic, vendar so tudi te razlike majhne in 

statistično nepomembne. Ti rezultati so zanimivi, saj ne potrjujejo teze, da bi starši dečkov 
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ocenjevali vključevanje v šolanje svojih sinov kot večjo obremenitev v primerjavi z 

deklicami, čeprav so dečki učno manj uspešni od deklic in čeprav je naša raziskava potrdila, 

da starši učno manj uspešnih otrok svoje vključevanje ocenjujejo kot večjo obremenitev.  

Sklenemo lahko, da spol otroka ni pomemben dejavnik za oceno staršev, v kolikšni meri jim 

vključevanje v otrokovo šolsko delo doma predstavlja obremenitev. Lahko pa so ti rezultati 

odraz nižjih pričakovanj do dečkov. Na tem mestu se vsekakor odpirajo možnosti nadaljnjega 

raziskovanja, kjer bi lahko natančneje raziskali dejavnike, ki vplivajo na oceno staršev glede 

njihove (ne)obremenjenosti z vključevanjem v otrokovo šolanje. 

 

V okviru naše raziskave smo ugotovili, da se matere pogosteje vključujejo v otrokovo šolsko 

delo doma kot očetje. Poleg staršev otrokom pri njihovih nalogah in učenju po mnenju staršev 

največkrat pomagajo še učitelji, sorojenci in sošolci. V nadaljnjih raziskavah bi lahko 

preverili, kakšni bi bili odgovori otrok ob istem vprašanju. Tako bi dobili jasnejšo sliko, na 

koga se otroci najpogosteje obrnejo po dodatno pomoč. 

 

V otrokovo šolsko delo doma se časovno več vključujejo zaposleni starši v primerjavi z 

nezaposlenimi. Zaposleni starši namenijo svojemu otroku povprečno 51,79 minut, 

nezaposleni pa 48,54 minut dnevno. Obseg tem dejavnostim namenjenega časa nezaposleni 

starši v večji meri ocenjujejo kot primeren. Rezultati se ne ujemajo s pričakovanjem, da bodo 

starši, ki ne hodijo v službo, namenili otrokovemu delu za šolo več časa.  

Med tema skupinama staršev se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede njihove 

ocene, v kolikšni meri jim vključevanje v otrokovo šolsko delo doma predstavlja psihično 

obremenitev. Rezultati nakazujejo, da se kot nekoliko bolj obremenjene ocenjujejo 

nezaposleni starši, bolj direktno vprašanje (na svojo vključenost v otrokovo šolsko delo doma 

gledam kot na dejavnost, ki mi predstavlja obremenitev) pa nakazuje ravno obratno – kot bolj 

obremenjene se ocenjujejo zaposleni starši. Sklenemo lahko, da zaposlitveni status statistično 

pomembno ne vpliva na oceno psihične obremenjenosti z vključevanjem v otrokovo šolsko 

delo doma. Ti podatki veljajo samo za sodelujoče v raziskavi, saj sta si podvzorca zaposlenih 

in nezaposlenih staršev številčno zelo različna. 

 

Ugotovljeno je bilo tudi, da starši iz enostarševskih družin namenijo otrokovemu domačemu 

delu za šolo povprečno več časa dnevno (55,08 minut) kot starši iz dvostarševskih družin 

(52,55 minut). Vsi starši iz enostarševskih družin ocenjujejo to količino časa kot primerno, 

medtem ko četrtina staršev iz dvostarševskih družin meni, da nameni tem dejavnostim preveč 
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ali premalo časa. Sklepamo lahko, da starši iz enostarševskih družin svojega vključevanja v 

otrokovo šolsko delo doma ne doživljajo kot časovno obremenjujočega. Ti starši imajo v 

povprečju skoraj enega otroka manj, poleg tega pa v enostarševskih družinah ni še enega 

zakonca/partnerja, kateremu bi starš namenil del svojega časa. Zato lahko otroku namenijo 

več časa, oziroma toliko, kolikor menijo, da je za njegovo šolsko delo potrebno. Ta dejstva 

pojasnjujejo tudi ugotovitev, da starši iz enostarševskih družin ocenjujejo svoje vključevanje 

v otrokovo šolanje kot manj psihično obremenjujoče (nakazujejo se statistično pomembne 

razlike, p = .05).  

Pokazalo se je, da ti starši ocenjujejo stroške, povezane s šolo, kot večje finančno breme v 

primerjavi s starši iz dvostarševskih družin. Statistično pomembne razlike se sicer niso 

pokazale, sklepamo pa lahko, da so takšni rezultati povezani s tem, da je v enostarševski 

družini manj prihodkov (zaposlen največ en starš, v dvostarševski družini pa sta lahko 

zaposlena oba starša). Tudi ti podatki veljajo izključno le za v raziskavi sodelujoče starše, saj 

sta si numerusa podvzorcev številčno preveč različna. 

 

 

Predstavljena raziskava ima tudi nekatere omejitve. Vzorec anketiranih staršev je majhen. Za 

računanje nekaterih primerjav (primerjava glede na zaposlitveni status ali tip družine) je 

vzorec premajhen, da bi lahko ugotovitve posplošili na celotno populacijo. Poleg tega 

majhnost vzorca otežuje nekatere izračune za preverjanje statistične pomembnosti, zaradi 

česar je bilo potrebno združevanje kategorij, s tem pa smo dobili manj natančne rezultate. 

Raziskav, ki bi se dotikale problematike (ne)obremenjenosti staršev s šolskim delom otrok 

doma, je malo, v čemer vidim tudi priložnost za nadaljnje raziskovanje tega področja. Mnoge 

raziskave se usmerjajo na področje sodelovanja med starši in šolo ter področje vključevanja 

staršev v šolanje otroka, zelo malo raziskav pa preučuje stališča do tega vključevanja.  

Raziskava je bila opravljena v mesecu maju, ko imajo otroci navadno v šoli največ preizkusov 

znanja in spraševanja zaradi zaključevanja ocen, kar lahko vpliva na rezultate o oceni 

obremenjenosti in obsegu časa, ki ga starši dnevno posvetijo otrokovemu delu za šolo.  

 

 

Raziskava ima veliko uporabnost vrednost tudi za delo socialnega pedagoga kot svetovalnega 

delavca na osnovni šoli, saj odpira vpogled v mnenja staršev na področju vključevanja v 

otrokovo šolsko delo doma. Raziskovanja tega področja sem se lotila z zavestjo, da je 

pomemben segment dela socialnega pedagoga pri delu z mladostniki in otroki tudi 
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sodelovanje s starši. Sodelovanje s starši je namreč ključnega pomena za učinkovito reševanje 

otrokovih težav. Socialni pedagog pogosto sodeluje s starši otrok, ki imajo čustvene in 

vedenjske težave oziroma težave v socialni integraciji. Pogosto so te težave povezane tudi z 

učno neuspešnostjo otroka. Kanadska raziskava (Rogers in sod. 2009) je pokazala, da starši 

otrok z ADHD ocenjujejo svojo pomoč otroku kot manj učinkovito. Šolski svetovalni delavec 

lahko takšnim staršem pomaga izboljšati mnenje o lastni učinkovitosti. Pomembno je, da 

staršem predstavi konkretne možnosti vključevanja v otrokovo delo za šolo doma: pohvaliti 

otrokov trud, pogovor o šolskem dnevu, večji poudarek na učenju kot dosežku. Mnogi starši 

namreč kot obliko vključevanja prepoznavajo predvsem konkretno pomoč otroku. Ob 

predlogih svetovalnega delavca pa bodo ozavestili, da vključevanje zajema zelo raznolike 

oblike vedenja. Starši in svetovalni delavec lahko skupaj oblikujejo konkreten načrt 

vključevanja v otrokovo šolsko delo doma (npr: načrtno bomo otroka doma pohvalili, kadar 

bo v šoli pohvaljen s strani učitelja; zjutraj bomo izrazili upanje, da bo tudi danes delal enako 

dobro).  

Poleg individualnega dela s starši ima socialni pedagog kot svetovalni delavec možnost, da za 

starše organizira skupna srečanja (predavanja, delavnice, pogovorne skupine) na temo, koliko 

in kako pomagati otroku pri njegovem delu za šolo doma ter kako je mogoče pomagati, ne da 

bi bilo to za starše (pre)obremenjujoče. 

 

Starši se ob težavah z otroki navadno najprej obrnejo na otrokove učitelje. Ti se lahko ne 

čutijo dovolj kompetentne učinkovito komunicirati s starši, zato lahko socialni pedagog kot 

svetovalni delavec pripomore, da učitelji prek različnih aktivnosti pridobijo ali razvijejo 

potrebne kompetence. Socialni pedagog lahko z učitelji organizira diskusije o komunikaciji s 

starši, npr. o tem, kako poročati o otrokovih težavah in neuspehih na način, da bodo starši to 

pripravljeni sprejeti. Poleg tega učitelje spodbuja, da staršem poročajo tudi o dosežkih otroka. 

Za starše so srečanja, ko poslušajo le o otrokovih neuspehih zelo naporna. Učitelji se morajo 

potruditi poiskati in poudariti tudi otrokove dosežke oziroma omeniti prosocialno vedenje 

(npr. vsako jutro me pozdravi). S tem, ko bodo pozorni na otrokove dosežke, bo tudi njihov 

odnos do otroka pozitivnejši. 

 

Rezultati naše raziskave odpirajo možnosti za diskusije med svetovalnim delavcem in učitelji 

na temo domačih nalog: kaj želimo z domačo nalogo doseči, v kolikšni meri naj bo domača 

naloga namenjena otrokom in v kolikšni meri staršem.  
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Naša raziskava je med drugim pokazala, da so očetje redko vključeni v otrokovo šolsko delo 

doma, čeprav si nekatere matere želijo, da bi se očetje več vključevali. Matere se zavedajo, da 

bi takšno vključevanje pripomoglo tudi k izboljšanju odnosa med otrokom in očetom. 

Vključevanje očeta v otrokovo šolanje je po ugotovitvah Rogersa in sod. (2009) povezano 

tudi z višjimi šolskimi dosežki otroka, pozitivnim odnosom do šole in izboljšanjem odnosa 

med učiteljem in učencem, sploh pri agresivnem otroku. Šolsko osebje bi se lahko z 

dolgoročnim projektom odločilo za spodbujanje očetov k vključevanju v otrokovo šolanje. 

 

Socialni pedagog se pri svojem delu pogosto srečuje s starši, saj se stroka zaveda, da je le ob 

sodelovanju s starši oziroma družino omogočeno učinkovito reševanje otrokovih težav. Zato 

bodo ugotovitve te raziskave v pomoč ne le tistim socialnim pedagogom, ki so zaposleni v 

osnovnih šolah, pač pa vsem, ki se v svojem delu srečujejo in sodelujejo s starši. Naj bo to 

sodelovanje, tudi ob ugotovitvah te raziskave, čim bolj učinkovito. 

 

Želim si, da bi to diplomsko delo spodbudilo k pozitivnim spremembam na področju 

sodelovanja med šolo in starši ter pripomoglo k temu, da bodo domače naloge sledile namenu 

utrjevanja snovi, ob čemer se bodo otroci lahko čim več naučili in postajali vse bolj 

samostojni. Hkrati pa naj bodo rezultati tega diplomskega dela učiteljem in strokovnim 

delavcem v pomoč pri delu s starši, predvsem s tistimi, ki se čutijo preobremenjene s svojim 

vključevanjem v otrokovo šolsko delo doma. Menim, da je pomembno, da tovrstne stiske 

staršev opazimo in da spregovorimo o možnostih, kako naj pomoč otroku ne bo 

preobremenjujoča za starše. Na oceno obremenjenosti vplivajo različni zunanji in  notranji 

dejavniki. Staršem lahko pomagamo ozavestiti, da se moramo naučiti sprejeti tiste dejavnike, 

na katere ne moremo vplivati, tiste, na katere pa lahko vplivamo, pa je prav, da jih 

spremenimo. 
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7. PRILOGE 
 

Izračuni za hipotezo H2:  
 
Tabela 16: Prikaz pogostosti vključevanja v otrokovo šolsko delo doma s strani mater in očetov. 

 izpolnjevalec 

Skupaj nikoli včasih pogosto/redno 

Spol Ženski Count 6 79 30 115 

Expected Count 9,9 74,5 30,6 115,0 

Moški Count 6 11 7 24 

Expected Count 2,1 15,5 6,4 24,0 

Skupaj Count 12 90 37 139 

Expected Count 12,0 90,0 37,0 139,0 

Tabela 17: χ2- preizkus za povezavo med spolom staršev in pogostostjo vključevanja v otrokovo 

šolsko delo doma. 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,675a 2 ,005 

Likelihood Ratio 8,535 2 ,014 

Linear-by-Linear Association 1,718 1 ,190 

N of Valid Cases 139   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,07. 

 
Izračuni za hipotezo H3: 
 

Tabela 18: Prikaz podatkov za dosežene vrednosti na lestvici stališč o obremenjenosti z vključevanjem v 

otrokovo šolsko delo doma glede na zaposlitveni status staršev.   
 zap.status N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Psihične obremenjenost 

skupaj 

zaposleni 116 13,7069 3,64278 ,33822 

nezaposleni 12 13,9167 4,62126 1,33404 
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Tabela 19: T- test za psihično obremenjenost z vključevanjem v otrokovo šolanje in šolsko delo doma zaposlenih in 

nezaposlenih staršev (seštevek lestvice stališč). 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Psihična 

obremen

jenost 

skupaj 

Equal variances 

assumed 

3,250 ,074 -,185 126 ,853 -,20977 1,13364 -2,45320 2,03366 

Equal variances 

not assumed 
  -,152 12,455 ,881 -,20977 1,37625 -3,19627 2,77673 

 
 

 
 
 
 

Tabela 20: Zaposlitveni status in doživljanje vključevanja v otrokovo šolanje kot obremenitev.  

 kot obremenitev Skupaj 

Delno velja/velja Ne velja zame 

Zaposlitveni 

status 

zaposleni 
Count 62 57 119 

Expected Count 59,0 60,0 119,0 

nezaposleni 
Count 3 9 12 

Expected Count 6,0 6,0 12,0 

Skupaj 
Count 65 66 131 

Expected Count 65,0 66,0 131,0 

Tabela 21: χ2- preizkus za primerjanje, ali starši glede na zaposlitveni status različno doživljajo svoje 

vključevanje v otrokovo šolanje (za postavko kot obremenitev). 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,203a 1 ,074   
Continuity Correctionb 2,210 1 ,137   
Likelihood Ratio 3,342 1 ,068   
Fisher's Exact Test    ,127 ,067 

Linear-by-Linear Association 3,178 1 ,075   
N of Valid Cases 131     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,95. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Izračuni za hipotezo H5: 
 

 

 
Tabela 24: Ocena staršev iz eno- in dvostarševskih družin, v kolikšni meri se strinjajo s trditvijo, da 

jim vključevanje v otrokovo šolsko delo doma predstavlja obremenitev. 

 
kot obremenitev 

Total velja ali delno velja ne velja 

 Tip 

družine 

Dvostarševska Count 63 58 121 

% within druzine 52,1% 47,9% 100,0% 

% within kot obremenitev2 94,0% 86,6% 90,3% 

% of Total 47,0% 43,3% 90,3% 

Enostarševska Count 4 9 13 

% within druzine 30,8% 69,2% 100,0% 

% within kot obremenitev2 6,0% 13,4% 9,7% 

% of Total 3,0% 6,7% 9,7% 

Total Count 67 67 134 

% within druzine 50,0% 50,0% 100,0% 

% within kot obremenitev2 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 50,0% 100,0% 
 

Tabela 22: Podatki za merjenje psihične obremenjenosti z vključevanje v otrokovo šolsko delo doma v eno- in 

dvostarševskih družinah (seštevek lestvice stališč). 
 Tip družine N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Psihična 

Obremenjenost 

dvostarševska 118 14,0508 3,86270 ,35559 

enostarševska 13 11,8462 3,28751 ,91179 

Tabela 23: T-test za primerjanje razlik v doživljanju vključevanja v otrokovo šolsko delo doma kot obremenitev pri 

starših v eno- in dvostarševskih družinah (na podlagi lestvice stališč). 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Psihična 

obremenjen

ost  

Equal 

variances 

assumed 

1,688 ,196 1,979 129 ,050 2,20469 1,11423 ,00017 4,40922 

Equal 

variances not 

assumed 

  
2,253 15,890 ,039 2,20469 ,97868 ,12883 4,28056 
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Tabela 25: χ2- preizkus za preverjanje, ali starši v eno in dvostarševskih družinah različno doživljajo 

svoje vključevanje v otrokovo šolsko delo doma (za postavko kot obremenitev). 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,130a 1 ,144   
Continuity Correctionb 1,363 1 ,243   
Likelihood Ratio 2,180 1 ,140   
Fisher's Exact Test    ,242 ,121 

Linear-by-Linear Association 2,114 1 ,146   
N of Valid Cases 134     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

Tabela 26: Prikaz podatkov za oceno sprejemljivosti stroškov v različnih tipih družine za postavko 

šolske potrebščine. 

 šolske potrebščine Skupaj 

Sprejemljivi stroški Previsoki stroški 

Tip 

družine 

dvostarševska 

Count 49 73 122 

Expected Count 47,9 74,1 122,0 

% within druzine 40,2% 59,8% 100,0% 

enostarševska 

Count 4 9 13 

Expected Count 5,1 7,9 13,0 

% within druzine 30,8% 69,2% 100,0% 

Skupaj 

Count 53 82 135 

Expected Count 53,0 82,0 135,0 

% within druzine 39,3% 60,7% 100,0% 
 

Tabela 27: χ2- preizkus za primerjanje razlik v oceni sprejemljivosti stroškov za šolske 

potrebščine glede na tip družine. 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,435a 1 ,510   
Continuity Correctionb ,130 1 ,718   
Likelihood Ratio ,447 1 ,504   
Fisher's Exact Test    ,567 ,366 

Linear-by-Linear 

Association 
,432 1 ,511 

  

N of Valid Cases 135     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,10. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Izračuni za hipotezo 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
  

Tabela 28: Korelacija med učnim uspehom otroka in količino časa, ki ga otrokovemu 

šolskemu delu doma namenijo starši. 

 Povprečni učni uspeh pri  

SLO in MAT 

čas v minutah 

Povprečni učni uspeh 

Pearson Correlation 1 -,334** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 133 129 

čas v minutah 

Pearson Correlation -,334** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 129 135 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tabela 29: Korelacija med povprečnim učnim uspehom otroka in doživljanjem staršev njihove 
vključenosti v otrokovo šolsko delo doma kot obremenitev.  

 Povprečni učni 

uspeh  

(SLO in MAT) 

Psihična 

obremenjenost  

Spearman's rho 

učni uspeh skupaj 

Correlation Coefficient 1,000 -,348** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 133 128 

obremenjenost 

skupaj 

Correlation Coefficient -,348** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 128 133 
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Izračuni za hipotezo H7: 
 

Tabela 30: Spol otroka in doživljanje vključevanja v otrokovo šolanje kot obremenitev. 

 

Dejavnost, ki mi predstavlja 

obremenitev 

Total velja ali delno velja ne velja 

spol otroka ženski Count 37 43 80 

Expected Count 40,6 39,4 80,0 

% within spol otroka 46,3% 53,8% 100,0% 

% within kot obremenitev2 53,6% 64,2% 58,8% 

% of Total 27,2% 31,6% 58,8% 

moški Count 32 24 56 

Expected Count 28,4 27,6 56,0 

% within spol otroka 57,1% 42,9% 100,0% 

% within kot obremenitev2 46,4% 35,8% 41,2% 

% of Total 23,5% 17,6% 41,2% 

Total Count 69 67 136 

Expected Count 69,0 67,0 136,0 

% within spol otroka 50,7% 49,3% 100,0% 

% within kot obremenitev2 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,7% 49,3% 100,0% 
 
 

Tabela 31: χ2- preizkus za primerjanje, ali starši deklic in dečkov različno doživljajo svoje 

vključevanje v otrokovo šolsko delo doma (za postavko kot obremenitev). 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,564a 1 ,211   
Continuity Correctionb 1,158 1 ,282   
Likelihood Ratio 1,568 1 ,211   
Fisher's Exact Test    ,227 ,141 

Linear-by-Linear Association 1,552 1 ,213   
N of Valid Cases 136     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,59. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Tabela 32: Prikaz podatkov za primerjanje aritmetičnih sredin povprečnega učnega uspeha deklic in 

dečkov. 
 spol otroka N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

učni uspeh skupaj Ženski 76 4,2368 ,68544 ,07863 

Moški 57 3,9561 ,70888 ,09389 

Tabela 33: T- test za primerjanje povprečnega učnega uspeha pri deklicah in dečkih. 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

učni 

uspeh 

skupaj 

Equal variances 

assumed 
,000 ,985 2,303 131 ,023 ,28070 ,12187 ,03961 ,52180 

Equal variances 

not assumed 
  2,292 

118,

548 
,024 ,28070 ,12247 ,03820 ,52321 



Vprašalnik o stališčih in vključenosti staršev v otrokovo šolsko delo doma 

Pozdravljeni! 
Sem Kristina Krašna, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Letos zaključujem študij 
socialne pedagogike in pišem diplomo, v kateri preučujem vlogo staršev pri šolskem delu 
svojih otrok. Največ boste o tej temi lahko povedali prav starši sami, zato se obračam na vas 
s prošnjo, da izpolnite tale vprašalnik. Vprašalnik naj izpolni eden od staršev. Vprašalnik je 
anonimen, zato vas prosim, da odgovarjate iskreno. Podatki bodo uporabljeni samo  za 
namene diplomskega dela. Izpolnjene vprašalnike oddajte v priloženi kuverti do 31. 5. 2012 
(vrnite jih razredniku vašega otroka).  
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem!  
 
 Vprašanja, ki se nanašajo na starša (tistega, ki izpolnjuje vprašalnik): 
1. Spol:              Ž               M 
2. Starost: _______________ 
3. Kraj bivanja:    a) podeželsko okolje                  b) mestno okolje 

4. Status:  a) Zaposlen    č) Upokojen/invalidsko upokojen
 b) Gospodinja  
 c) Brezposeln 

d) Drugo: ___________________ 
 

5. Izobrazba: Dokončana:               d) Višja šola (2-letna) 
a) Osnovna šola 
b) Poklica šola 
c) Srednja šola 
č) Gimnazija 

e) Visoka šola (3-letna) 
f) Fakulteta (4-letna, univerzitetna smer) 
g) Magisterij/doktorat 
h) Drugo: _________________________ 

 
Vprašanja, ki se nanašajo na družino: 
6. Število otrok v vaši družini: _________________ . 

7. Vašo družino sestavljajo naslednji člani: 
a) Oče + mati + otrok/otroci 
b) Samo oče ali samo mati + otrok/otroci 
c) Mati + njen partner + otrok/otroci 
č) Oče + njegova partnerka + otrok/otroci 
d) drugo: _________________________________ 

8. Koliko oseb šteje vaše gospodinjstvo? ____________ . 
9. Označite skupni mesečni dohodek vašega gospodinjstva: 
a) do 1000€ 
b) nad 1000€ - do 1500€  
c) nad 1500€ - do 2000€ 

č) nad 2000€ - do 2500€ 
d) nad 2500€ - do 3000€ 
e) nad 3000€ - do 3500€ 

f) nad 3500€ - do 4000€ 
g) nad 4000€

 
Vprašanja, ki se nanašajo na otroka (četrto- ali osmošolca): 
10. Spol:           Ž              M 
11. Razred:   4.      8.  
12. Kateri po vrsti je otrok rojen v družini? ________________ . 
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13. Uspeh v preteklem letu (če je bil otrok že ocenjen): MAT: ____,  SLO: _____ . 
Če otrok še ni bil ocenjen, zapišete predviden uspeh v letošnjem letu: MAT: ____, SLO: ____. 
14. Otrok se udeležuje obšolskih dejavnosti (športne, glasbena šola, krožki, verouk).   DA    NE 
15. Če ste odgovorili z DA, navedite število otrokovih obšolskih dejavnosti: _______ . 

16. Pri naslednjih  trditvah izberite eno od možnosti. 
1. Otroka bi označil/a kot: 
   a) NESAMOSTOJNEGA 
   b) DOKAJ SAMOSTOJNEGA    pri šolskem delu. 
   c) ZELO SAMOSTOJNEGA 

3. Menim, da učitelji z mojim otrokom:     
  a) NIMAJO TEŽAV.  
  b) IMAJO OBČASNO TEŽAVE.  
  c) IMAJO POGOSTO TEŽAVE.  
  d) IMAJO VEDNO TEŽAVE. 

2.Menim, da je moj otrok :    
  a) PREMALO OBREMENJEN 
  b) RAVNO PRAV OBREMENJEN     s šolskim delom. 
  c) PREVEČ OBREMENJEN 

4. Menim, da moj otrok z razumevanjem snovi: 
  a) NIMA TEŽAV.  
  b) IMA OBČASNO TEŽAVE.  
  c) IMA POGOSTO TEŽAVE.  
  d) IMA VEDNO TEŽAVE.

 

Vprašanja, ki se nanašajo na pomoč staršev pri šolskem delu: 
17. Kdo (in kako pogosto) pomaga otroku pri pisanju domačih nalog in delu za šolo?  

 NIKOLI VČASIH POGOSTO REDNO 
a) jaz (izpolnjevalec vprašalnika)     
b) mož/žena/partner     
c) brat/sestra     
d) sošolec/sošolka     
e) prijatelj/prijateljica     
f) sorodnik     
g) učitelj     
h) inštruktor     
i) drugo: _____________________     

 
18. Kaj obsega vaša vključenost v otrokovo šolsko delo doma? Lahko izberete več odgovorov, 
odgovarjajte pa le za enega otroka (četro- ali osmošolca, kakor ste označili pri vprašanju  št. 11). 

 NIKOLI VČASIH POGOSTO REDNO 
a) povprašam, če je dobil kakšno novo oceno     
b) vprašam ga, ali ima opravljeno domačo nalogo     
c) pregledam njegove domače naloge     
č) pomagam mu pri domačih nalogah     
d) opozarjam ga na šolske obveznosti     
e) spodbujam ga k učenju     
f) učim se skupaj z otrokom     
g) snov mu dodatno razložim     
h) preverjam njegovo znanja/sprašujem otroka     
i) pomagam mu pri izdelovanju izdelkov za šolo     
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 NIKOLI VČASIH POGOSTO REDNO 
j) pomagam mu pri iskanju informacij (za referate, 
plakate, predstavitve) 

    

k) preverim, ali ima pripravljeno vse za naslednji dan     
l) dogovarjam se za inštrukcije/dodatno pomoč     
m) drugo: _______________________________     

19. Koliko časa (v urah) povprečno posvetite otrokovemu delu za šolo na dan? __________ . 
20. Izrazite svoje osebno mnenje:  Menim, da posvetim otrokovim šolskim obveznostim doma:  

                                a) primeren obseg časa. 
b) preveč časa. 
c) premalo časa. 

21. Ali si želite, da bi mož/žena/partner šolskemu delu otroka posvetil več časa?     DA      NE 
 Zakaj? (kratko obrazložite svoj odgovor) ______________________________________ 
______________________________________________________________________ . 
22. Ali si želite, da bi otrok v času, ko je v šoli, opravil več svojih šolskih obveznosti?    DA        NE      

23. Če menite, da ste obremenjeni s šolskimi obveznostni svojih otrok, vas prosim, da 
navedete konkreten primer ali izkušnjo, kdaj je to obremenjujoče. _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ . 

24. Moja pomoč otroku se z njegovo starostjo spreminja.  DA NE 
Če ste obkrožili DA, kratko obrazložite, kako se spreminja.  __________________________ 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ . 

25. Če imate več šoloobveznih otrok:  
Ali pomagate vsem otrokom pri njihovem šolskem delu doma?      DA NE 
Se vaša pomoč različnim otrokom razlikuje?  DA NE 
Če se vaša pomoč posameznemu otroku v čem razlikuje, vas prosim, da razložite, kako.       
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ . 

26. V naslednji tabeli opredelite svoje sodelovanje s šolo. Označite tudi, kakšne izkušnje 
imate s posameznimi oblikami sodelovanja. 
 SODELUJEM IZKUŠNJE 

udeležujem se roditeljskih sestankov NIKOLI VČASIH REDNO DOBRE SLABE 

obiskujem govorilne ure NIKOLI VČASIH REDNO DOBRE SLABE 

udeležujem se predavanj za starše NIKOLI VČASIH REDNO DOBRE SLABE 

udeležujem se šolskih prireditev NIKOLI VČASIH REDNO DOBRE SLABE 

sem v svetu staršev/ svetu šole NIKOLI VČASIH REDNO DOBRE SLABE 

prostovoljno pomagam pri aktivnostih šole NIKOLI VČASIH REDNO DOBRE SLABE 

27. Če s šolo sodelujete še na druge načine, jih naštejte:  ____________________________ 
__________________________________________________________________________ . 
28. Bi si želeli še več sodelovanja s šolo?   DA  NE  



Vprašalnik o stališčih in vključenosti staršev v otrokovo šolsko delo doma 

Najlepša hvala za sodelovanje! 
 

Vaše mnenje: 
29. V nadaljevanju vas prosim, da obkrožite številko, ki bo najbolje prikazala v koliko posamezna 
trditev velja za vas.   

1. – ne velja zame  
2 – delno velja 

3 – velja  
4 – popolnoma velja

Pogosto razmišljam o šolskih obveznostih svojega otroka.   1 2 3 4 
Težko mi je, ker s svojim znanjem ne morem pomagati  
svojemu otroku.        1 2 3 4 
Ko razmišljam o šolanju svojega otroka, so te misli prijetne.  1 2 3 4 
Skrbi me, ali bo moj otrok v šoli uspešen.     1 2 3 4 
Šolanje mojega otroka me kot starša čustveno ne obremenjuje.  1 2 3 4 
S svojim znanjem lahko pomagam otroku pri njegovem  
domačem delu za šolo.       1 2 3 4 
Kot starš se čutim odgovornega za ocene svojega otroka.   1 2 3 4 
Letos sem s šolanjem svojega otroka bolj obremenjen kot  
v preteklem šolskem letu.       1 2 3 4 
Šolsko delo z otrokom doma me ne obremenjuje v tolikšni meri, 
da bi to vplivalo na moje počutje.      1 2 3 4 
Z razrednikom/razredničarko svojega otroka sem v dobrem odnosu.  1 2 3 4 

Na svojo vključenost v otrokovo šolsko delo doma gledam kot na (obkrožite za vsako ponujeno možnost): 
- dejavnosti, ki jih opravljam z veseljem.           VELJA ZAME       DELNO VELJA       NE  VELJA ZAME 

- svojo starševsko dolžnost.       VELJA ZAME       DELNO VELJA        NE VELJA ZAME 
- način skupnega preživljanja časa.      VELJA ZAME       DELNO VELJA        NE VELJA ZAME 
- dejavnosti, ki mi predstavljajo obremenitev.    VELJA ZAME          DELNO VELJA        NE VELJA ZAME 

30. V naslednji tabeli označite, ali imate s šolanjem svojega otroka katerega od spodaj navedenih stroškov 
in kako višino stroškov ocenjujete glede na vašo življenjsko situacijo (kot sprejemljive oz. previsoke). 

  NIMAM STROŠKOV PREVISOKI SPREJEMLJIVI 
šolske potrebščine/delovni zvezki/učbeniki    
malica/kosilo    
ekskurzije in izleti    
šola v naravi    
prevoz v šolo/domov    
inštruktor    
drugi stroški:________________________    

 
Za konec 
Če bi radi še kaj dodali: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ . 
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