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POVZETEK 

Obremenjenost otrok in družin s šolskim delom in obšolskimi dejavnostmi  v Sloveniji 

Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem je v zadnjih časih tarča različnih kritik in očitkov, da 

so osnovnošolski učenci preobremenjeni, oziroma neprimerno obremenjeni. Ti glasovi 

prihajajo večinoma s strani staršev in medijev, ki nas opominjajo na resnost problema. 

Diplomsko delo je osredotočeno na ugotavljanje dejanske obremenjenosti učencev, primerja 

obseg šolskega dela v slovenskih šolah s šolami v nekaterih tujih državah. Opredeli sam 

pojem in vrste obremenjenosti. Izpostavi vprašanje o tem, ali so osnovnošolci v Sloveniji 

dejansko preobremenjeni, ali pa so uporabljeni le kot medij za opozarjanje na 

preobremenjenost nekega drugega akterja v družbi. Razkriva, da se občutek obremenjenosti 

lahko pojavlja kot posledici nekega širšega družbenega konteksta in da najverjetneje ne 

prihaja le od učencev samih. Bolj globalno gledano je obremenjenost povezana tudi s 

spreminjanjem družbenih in družinskih struktur, predvsem vlogi ženske v njej. Ta se znajde 

vpeta med dolžnostjo formalnega in neformalnega dela, kar jo pogosto v veliki meri 

obremenjuje. Raziskava, ki je potekala med učenci treh različnih starostnih skupin in med 

njihovimi starši skuša preveriti teoretske predpostavke. Pozornost namenja tudi 

obremenjenosti učencev in staršev v času, ko otroci obiskujejo organizirane interesne 

dejavnosti ter koliko prostega časa jim pri vsem tem ostane in kako kvalitetno ga preživljajo. 

Klju čne besede: obremenjenost, osnovnošolci, starši, šolske obveznosti, organizirane 

interesne dejavnosti, prosti čas. 
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Pressure of school work and after school activities on children and families in Slovenia 

In the last few decades Slovene education system became a target of various critics saying 

that primary school students are under too much pressure or under incorrect pressure. The 

critics are mainly parents and the media reminding us of how serious the problem is. This 

thesis focuses on establishing actual pressures for the students and it compares the amount of 

schoolwork in Slovene schools with schools abroad. It explains the use of word »pressure«, 

the types of it and questions if primary school students really are under too much pressure or 

are they just being used as a medium to point out other parts of society fighting the same 

issue. It discovers that the sense of being under pressure can be caused by wider society and it 

probably doesn't come from students alone. Feeling under pressure is generally connected 

also with the changes in our society and family structure; mainly women which are split 

between new and traditional role. A research between students in three different age groups 

and their parents is trying to assess the theoretical assumptions and it focuses on pressures 

students and parents are under when students are involved with afterschool activities. How 

much free time they are left with and what they choose to do with that time.  

Keywords: pressure, primary school students, parents, school work, homework, afterschool 

activities, free time. 
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1 UVOD 

V zadnjih nekaj desetletjih se je na področji slovenskega javnega šolstva pojavil trend, ki kaže 

na preobremenjenost in neprimerno obremenjevanje osnovnošolcev. Obtožbe v večini 

prihajajo s strani staršev, medijev, v neki meri tudi s strani zdravnikov in nekaterih učiteljev, 

ki opozarjajo na vedno večjo resnost problema. Glede na to, da se je prav v tem času izvajala 

tudi prenova slovenskega izobraževalnega sistema so zahteve po razbremenitvi učencev 

postajale vse glasnejše, kljub temu, da niso imele nekih strokovno podkovanih argumentov. 

Desetletje po uvedbi novega edukacijskega sistema nekateri še vedno kritizirajo, da je bila 

prenova neuspešna in da so naši osnovnošolci še vedno preobremenjeni, da je obremenjenost 

neprimerno porazdeljena med starostne skupine (razrede) in da bi bilo znova potrebno 

ugotoviti kakovost obstoječega sistema in nato ustrezno ukrepati.  

Kakšno je dejansko stanje glede obremenjenosti v slovenskem izobraževalnem sistemu 

oziroma v naših šolah? Na to vprašanje sem skušala odgovoriti skozi celotno diplomsko delo. 

Prek podatkov mednarodnih raziskav, sem prikazala nek pregled obsega  obveznih ur pouka 

in tako slovenski edukacijski sistem primerjala s tujimi. Na tak način sem primerjala tudi 

zadovoljstvo učencev s šolo, koliko časa na dan porabijo za domačo nalogo in učenje ter kako 

obremenjene se pri tem počutijo. Pri tem sem namenila pozornost še dejavnostim, ki jih 

učenci počno izven šolskih obveznosti. Prevelik obseg in prevelika obremenitev s tovrstnimi 

dejavnostmi prav tako lahko prinaša stres. Zavedati se moramo, da je neka mera 

obremenjenosti dobrodošla, saj pozitivno vpliva na posameznikov razvoj. Pomembno je, da 

pri tem najdemo neko optimalno ravnovesje med obremenitvijo in sprostitvijo, počitkom, ki 

ga po tem potrebujemo. Izbira prostočasnih dejavnosti, ki naj bi ponujale ustrezno sprostitev 

je pri tem zelo pomembna, saj nekatere to nudijo le za kratek čas. 

Problem obremenjenosti v osnovnih šolah pa lahko pogledamo še z enega vidika. Pojavlja se 

lahko tudi kot medij nekega širšega družbenega konteksta, na katerega vpliva tako odkriti kot 

prikriti diskurz. Obstaja možnost, da je problem preobremenjenosti učencev le vrh ledene 

gore, pod katerim se skriva preobremenjenost drugih akterjev v družbi. Ti obremenjenost 

doživljajo zaradi prestrukturiranja družbe, družbenih vrednot, ki jim vneto sledijo, hkrati pa so 

še vedno vpeti v tradicionalne vloge in dolžnosti, ki prihajajo z njimi.  
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2 PROBLEM OBREMENJENOSTI UČENCEV 

Utrujenost se pri učencih v šolskem obdobju pojavlja pogosto. Nanjo opozarjajo učitelji, starši 

in zdravniki. Otrok je zasanjan, nerazpoložen, razdražljiv, pri pouku ne sledi, pojavljajo se 

lahko bolečine v trebuhu ali glavoboli. Kadar pri omenjenih simptomih ne gre za kakšno 

bolezen, je otrok zgolj utrujen. To lahko odkrijemo s preprosto analizo otrokovega dne in tako 

hitro ugotovimo, ali premalo spi, jé preveč časa porabi za šolsko delo, obšolske dejavnosti ali 

pa morda te obremenitve niso v skladu z njegovimi individualnimi sposobnostmi. Pomembno 

je tudi, da ugotovimo, koliko prostega časa ima otrok, kako kvalitetno ga preživlja in v 

kolikšni meri ga določena aktivnost obremenjuje.  

Poleg fizičnih simptomov, se pojavlja tudi občutek preobremenjenosti učencev, na katerega 

opozarjajo različni mediji, nekateri starši, učitelji in ravnatelji ter del stroke, ki obsoja 

ignoranco drugega dela stroke. Prvi menijo, da se tisti del stoke, ki je krojil novo šolsko 

reformo v začetku devetdesetih, ni primerno odzval na opozorila staršev, učiteljev, medijev 

idr., glede preobremenjenosti. Tako dr. Kristjan Musek Lešnik obsoja nekatere izjave, kot so: 

»V zakup moramo vzeti, da gre bodisi za subjektivne ocene staršev, menim da majhnega dela 
staršev, ki si kot obremenjenost otrok v šoli predstavljajo različne stvari.« Dr. Ljubica 
Marjanovič Umek, 2004. 
 
»Množična prisotnost teh medijev, dejstvo, da govorice ne navajajo argumentov, marveč o 
″preobremenjenosti″ učencev govorijo kot o ″samoumevnosti″, ki zahteva ″takojšnje″ 
ukrepanje … vse to opozarja, da je v ozadju teh medijev morda neki širši strokovni in politični 
kontekst, ki generira samoumevnost teze o ″preobremenjenosti učencev″ in ustvarjajo plodna 
tla za vero v preobremenjenost.« Dr. Mojca Kovač Šebart, dr. Janez Krek, dr. Miha Kovač, 
2004. 
 
»Ugotovitve evalvacije nasprotujejo enemu najbolj razširjenih stereotipov v šolstvu, 
preobremenjenosti otrok.« Dr. Janez Justin. 
(Musek Lešnik, 2011: 74.) 

 
Zgornje izjave Musek Lešnik označuje kot odgovore stroke na pritoževanje staršev, učiteljev 

in ravnateljev na obremenjenosti v osnovni šoli. Meni, da so avtorji šolske prenove s takimi in 

podobnimi izjavami o neargumentirani ali nestrokovni podstavki obremenjenosti najbolj 

uspešno utišale ″neprijetne glasove″. Avtor stroki očita, da so rezultati raziskave HBSC 

2009/2010, ki navajajo, da se osnovnošolci v Sloveniji čutijo nadpovprečno obremenjen ostali 

prezrti. (Musek Lešnik, 2011: 75.) 
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Ker je bilo ravno v času šolskih reform največ govora o preobremenjenosti v šolah, ne 

moremo mimo pomisleka, da je do neke mere problem lahko politično izpostavljen ali celo 

″nastavljen″. Pri vsem tem je vredno izpostaviti avtonomijo šole in v kolikšni meri je ta sploh 

možna. 

Janez Bečaj poudarja, da na strukturo šolskega sistema vsake posamezne države pomembno 

vpliva njena zgodovina. Država tako ne more poljubno izbirati, kakšno avtonomijo javnega 

izobraževanja bo imela, ampak ji to narekuje njena preteklost. Šolski sistemi, takšni ali 

drugačni, so bili vedno deležni kritik, saj je nemogoče oblikovati vzgojno-izobraževalni 

sistem, ki bi v vseh pogledih ustrezal vsem. Nezadovoljstvo se je vedno pojavljalo na enem 

ali več področjih, kot so učno-vzgojni procesi, vloge učencev in učiteljev, vloga in oblika 

avtoritete, socialnopolitični vpliv ipd. Da bi otrokom ustvarili boljše pogoje izobraževanja in 

se izognili krivicam, ki jih javna šola povzroča nekaterim, že tako zapostavljenim družbenim 

slojem, so se začele pojavljati razne alternativne oblike izobraževanja. Vendar pa je bila šibka 

točka vseh teh alternativnih šol ta, da je bil njihov uspeh v veliki meri odvisen od avtoritete 

ustanovitelja, saj je ob njegovi odsotnosti šola izginila ali pa se je zmanjšal njen pomen. 

(Bečaj v Döbert, Geißler, 2001: 69.) 

Pri vsem tem se je potrebno vprašati, kdo je pravzaprav nezadovoljen s šolo in kdo uvaja 

spremembe. Kot pravi Kallenom, so to vplivni posamezniki (politiki), ki imajo moč, da v 

sistem lahko uvajajo spremembe, saj je edukacijski sistem vedno služil številnim interesom.  

»Vloga stroke utegne biti pri tem zelo zanimiva. Gotovo ni reforme, ki se ne bi sklicevala na 
tako ali drugače strokovno utemeljena izhodišča in cilje. Vendar lahko po drugi strani 
pogosto odkrito dvomimo, ali so šolske reforme v resnici strokovno pravilno izpeljane, oz. ali 
bi v njih stroka v resnici imela glavno besedo.« (Bečaj v Döbert, Geißler, 2001:73.) 
 

Problem obremenjenosti ali preobremenjenosti otrok je lahko tudi posledica spreminjanja 

družbenih struktur. Izobrazba je postala vse bolj pomemben faktor in na nek način tudi vse 

bolj dostopna. Tega se zavedajo tudi mnoge družine, ki svoje otroke usmerjajo in jih 

spodbujajo k vse višji izobrazbeni stopnji. Ta visoka pričakovanja staršev, se izražajo v 

obliki: »Višja izobrazba, ti bo dala več možnosti, kaj lahko počneš v življenju.«, »Imaš boljše 

možnosti, kot smo jih imeli mi, izkoristi jih.« Vse več otrok, se ob takih pričakovanjih čuti še 

dodatno obremenjene, saj bodo ob neuspehu razočarali starše. Kljub navidezno enakim 

možnostim, ki jih ima vsak posameznik, to še ne pomeni, da so lahko vsi ″najboljši ″. Pri tem 
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se pojavi velik tekmovalni duh, ki v svojem procesu ″zmelje″ marsikoga in za seboj pušča 

veliko mero razočaranja. (Race to nowhere, 2009.)   

V Sloveniji se je kot posledica tega trenda pojavilo naraščanje vpisovanja v gimnazijske in 

univerzitetne programe, medtem pa so se zaradi majhnega števila vpisanih dijakov in 

študentov zapirali oddelki poklicnih šol in višješolskih programov. Razumljivo je, da so 

gimnazijski in univerzitetni programi za mnoge zelo zahtevni ali celo prezahtevni, in tako se 

je pojavila težnja po zniževanju standardov, kritika preobremenjujočih šolskih programov in 

preobremenjenosti šolarjev. Šolske svetovalne službe in starši, združeni v klubih staršev, so 

začeli množično izpostavljati problem zviševanja simptomov stresa in obremenjenosti v 

šolah, da se učenci učijo le za ocene in da ne pridobivajo bolj kvalitetnega in uporabnega 

znanja. Poleg tega se v šolah zanemarja čustveno, socialno, estetsko in etično zorenje 

posameznika (Cerar, M., v Družina – šola, 1998: 184.) 

Simptomi utrujenosti in stresa so neke vrste obrambni mehanizem, ki nas ščiti pred 

prekomerno izčrpanostjo. Je preprost fiziološki pojav, podobno kot lakota ali žeja, le da 

njegove simptome pogosto prezremo ali pa nanje napačno odreagiramo. Ustrezen odziv na 

simptome utrujenosti je počitek ali sprostitev, odvisno ali gre za fizično ali psihično 

utrujenost. Če pa se na utrujenost neustrezno odzovemo, ta prestopi v izčrpanost, ki lahko 

vodi tudi v različne bolezni, saj se zelo utrujenemu človeku močno zniža imunska odpornost. 

Okrevanje in počitek ob izčrpanosti tako trajata mnogo dlje, kot bi ob prvih znakih 

utrujenosti. (Mojca Pisanski v Novak idr., 1995, 75 – 86.) 
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2.1 OPREDELITEV UTRUJENOSTI IN OBREMENJENOSTI 

2.1.1 Vrste obremenitev  

 

Mojca Pisanski opredeljuje utrujenost kot fiziološko reakcijo osebe na psihični ali fizični 

napor. Ta se pojavi, kadar dlje časa opravljamo neko fizično ali psihično dejavnost, ali kadar 

ta presega našo razvojno stopnjo in sposobnosti. Utrujenost deli na psihično in fizično. 

Psihična utrujenost se pojavi pri daljšem miselnem naporu ali dejavnosti, ki zahteva veliko 

zbranosti. Pojavi se lahko tudi, kadar delamo v težkih razmerah, kot so zelo hrupno okolje, 

slabo razsvetljen prostor, zelo nizke ali zelo visoke temperature… V takih razmerah se 

utrujenost pojavi prej, kot bi se v normalnih delavnih razmerah. Tovrstna utrujenost se pojavi 

tudi pri monotonem delu. Posledice psihične utrujenosti so manjši obseg zaznanih informacij, 

slabše in počasnejše predelovanje informacij in slabše delovanje senzorično-motoričnih 

funkcij. Zmanjša se delovna učinkovitost, lahko se pojavi odpor do dela, glavobol ipd. 

Odpravimo jo lahko veliko hitreje, kot fizično utrujenost. Če se le za nekaj trenutkov lotimo 

kake druge, bolj zanimive dejavnosti, ta stimulira druge centre v možganih, med drugim tudi 

center za budnost. Avtorica pravi, da čustveno obremenitev pri posamezniku lahko merimo 

glede na njegovo subjektivno oceno počutja, pri določeni dejavnosti. Meni, da pri učencih na 

primer učni program pogosto sam po sebi ni vzrok za obremenjenost, temveč ta izvira iz 

čustvene obremenitve, ki spremlja učni proces. 

Fizična ali mišična utrujenost se pojavi zaradi statičnega ali dinamičnega delovanja mišic. Pri 

dinamični obremenitvi se mišice krčijo in raztezajo, kar poveča potrebo po kisiku in glukozi, 

to pa spodbudi in poveča krvni obtok. Statično delo mišic pa vzdržuje njihovo napetost. Pri 

takem delu je krvni obtok skoznje manjši, mišice prejemajo manj kisika, prihaja do 

anaerobnega procesa izgorevanja glukoze, pri čemer pride do kopičenja mlečne kisline. 

Avtorica omenja, da pri pouku učenčeve mišice opravljajo predvsem statično delo. Tako je ob 

zvonjenju povsem razumljivo, da učenci planejo pokonci, iz razreda ipd., saj njihove mišice 

zahtevajo dinamično sprostitev od statične napetosti. (Mojca Pisanski v Novak idr., 1995: 75 

– 86.) 

»Paradoksno se sliši, vendar je res, da šolarjeva fizična utrujenost izvira iz prisilnega 
mirovanja in je posledica statičnega dela, ki v mišici vzdržuje napetost med učenjem. 
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Napetost v mišici se lahko dodatno poveča zaradi čustvene napetosti, ki jo šolar občuti npr. 
med preverjanjem znanja ali ob učenju nove snovi.« (Mojca Pisanski v Novak idr. 1995: 80.) 
 

Helena Novak obremenjenost učenca opredeljuje kot skupek fizičnih in psihičnih naporov, 

katerim je izpostavljen v neki časovni periodi. Stopnjo obremenitve posameznika je mogoče 

določiti kot razmerje med zahtevami in zmožnostmi učenca.  

»Obremenjenost se pri učencih manifestira kot psihofizično stanje, ki se pri posamezniku 
izraža skozi OSEBNO POČUTJE, prek FIZIOLOŠKIH SPREMEMB v organizmu in prek 
SPECIFIČNEGA OBNAŠANJA.« (Novak idr. 1995: 8.) 
 
Vrste obremenitev se lahko delijo tudi na psiho-motorne, telesne in čutne, čustvene ter 

intelektualne. Prav tako pa poudarjajo, da učenje od učenca zahteva različne obremenitve, ki 

se med seboj prepletajo. Do fizičnega napora ne prihaja le ob telesnih aktivnostih, ampak je ta 

prisoten tudi pri dolgotrajnem statičnem sedenju, hkrati se pojavi tudi obremenjenost na 

intelektualnem področju, saj ponavadi statične dejavnosti zahtevajo zbranost. Ne glede na 

dejavnost, ki jo učenec opravlja (branje, pisanje, poslušanje, govorjenje, razmišljanje…), ta od 

njega zahteva določeno mero koncentracije. Obremenitev se povečuje sorazmerno s trajanjem 

dejavnosti. Učenci v šolah veliko časa sedijo, kar omejuje njihovo primarno potrebo po 

gibanju, ki je potrebno za nemoten telesni in duševni razvoj. Kot posledica se pojavi 

utrujenost (pri mlajših otrocih se pojavi prej kot pri starejših), odraža pa se predvsem v 

otrokovem obnašanju. Učenec postane nemiren, manj pozoren, to pa zmanjšuje njegovo učno 

učinkovitost. (Möller, 1987, v Novak idr., 1995: 9.) Tovrstno utrujenost lahko omilimo z 

občasnimi motoričnimi dejavnostmi med samo statično obremenitvijo. 

Telesne obremenitve se pojavljajo tudi na področju čutil. Tu se osredotočamo predvsem na 

obremenitev določenih delov telesa, npr. med nošenjem šolske torbe, ob neprimernih šolskih 

stolih in klopeh, v  slabo osvetljenih prostorih ipd. Ti dejavniki vplivajo na učenčevo 

utrujenost in posredno na učno učinkovitost. Na problematiko tovrstnih obremenitev 

opozarjajo tudi zdravniki in kineziologi, saj zmanjšuje motorične sposobnosti otrok, 

neprimerna telesna drža krivi hrbtenico, pojavljajo se okvare vida. (Novak idr., 1995: 9 – 11.) 

Na področju čustvene obremenjenosti se v največji meri pojavlja čustvo strahu. Strah je 

popolnoma naravna reakcija posameznika na neko situacijo, za katero presodi, daj ji ni kos 

oziroma, da je ne more nadzorovati in povzroči aktiviranje obrambe. Najbolj tipične situacije, 

ki vzbujajo strah v šoli so strah pred ocenjevanje, pred kaznijo, nedoseganju pričakovanj 
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učiteljev in staršev, strah pred neuspehom, posmehovanjem ipd. Vse to je povezano s 

tipičnimi strahovi, s katerimi se osnovnošolci soočajo v tem starostnem obdobju. V obdobju 

srednjega otroštva se otroci soočajo predvsem s skrbmi o položaju v skupini. Trudijo se 

ugajati sovrstnikom, jim biti podobni, bojijo pa se nesprejetosti in drugačnosti. Pojavlja se 

tudi strah pred fizično bolečino. (Puklek in Gril, 1999, v Smrtnik Vitulić, 2007: 62 – 63.)  

Obremenjenost se pojavi takrat, kadar se to čustvo pojavlja zelo pogosto in s tem na nek način 

hromi posameznikovo delovanje. Strah lahko vpliva tudi na nespečnost, motnje hranjenja, v 

hujših primerih lahko pride tudi do psihosomatskih obolenj. 

Intelektualna obremenjenost izhaja iz zahtev učnega progama, ki je velikokrat ocenjen kot 

neprimeren ali preobširen, prezahteven. Do tega prihaja zaradi večjega poudarka obsega 

posredovanih učnih vsebin, kot kvalitete osvojenega znanja učne snovi. Poučevanje zato 

večkrat učenca postavlja v pasivno vlogo. Večino osvojenega znanja tako ostaja na receptivni 

ravni. (Novak idr., 1995: 11 – 12.) Učenec se uči predvsem z memoriziranjem in redkeje z 

razumevanjem ali preko lastnih izkušenj. Poleg tega, da je ob takšnem načinu pridobivanja 

znanja učenec veliko bolj obremenjen, je znanje večinoma le faktografsko in ga posameznik 

ne zna prenesti v druge situacije ali ga uporabiti v vsakdanjem življenju.     

2.1.2 Stopnje obremenjenosti 

 

Stopnja obremenjenosti se določa glede na njeno intenzivnost in trajanje. Obremenjenost s 

sorazmernostjo obeh faktorjev narašča. Pedagog Poljak obremenjenost razvršča v štiri 

skupine; nezadostno, povprečno, optimalno in preveliko. Poudarja, da je posameznik na 

stopnji povprečne in optimalne obremenjenosti primerno in uravnoteženo obremenjen, glede 

na njegove razvojne zmožnosti. Če pa je učenec nezadostno obremenjen ali preobremenjen, to 

ne zagotavlja optimalnega napredka in razvoja posameznika. (Poljak, 1988, v Novak 1995: 

13.) Moramo se zavedati, da je obremenjenost zelo subjektivno določena, saj jo vsak 

posameznik zaznava drugače in v drugačni meri. Kot opredeljuje Novakova: 

»stopnja učenčeve obremenjenosti z delom za šolo ni odvisna samo od količine in težavnosti 
učne snovi, temveč tudi od učiteljevega odnosa do učenca, tj. od njegove zahtevnosti, od 
pomoči, ki jo učencu nudi ali ne nudi, od prostorskih pogojev dela, od učenčevega interesa za 
učno snov, sposobnosti, znanja, interesa za učno snov. Odvisna je tudi od spodbud, ki jih dobi 
pri učenju od učitelja in staršev, od učenčevega zdravstvenega stanja in še od mnogih drugih 
dejavnikov.« (Novak idr. 1995: 13.)  
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Poudariti moramo, da obremenjenost (katera koli, v tem primeru s šolskim delom) ni zgolj 

subjektivna ocena občutka vsakega posameznika, niti ne samo objektivno določena količina 

obremenitve (kar nam razkrivajo analize števila ur). 

»Lahko izhajamo iz objektivnih meril (npr. čas v minutah ali urah, ki ga porabi učenec za 
učenje na dan), ki so objektivna v tem pomenu, da merilo ni sam subjekt – ta merila ne 
ocenjujejo mnenj oseb, njihovega občutka obremenjenosti z delom. Objektivna so tudi v tem 
pomenu, da merijo količino obremenitve (npr. čas za delo na dan), ki je navzgor v skrajnosti 
objektivno omejen z mejami, ki jih imamo kot človeška bitja. Tako izmerjena obremenitev 
seveda še nič ne pove o kakovosti vloženega dela, saj ni treba dokazovati, da je ista količina 
časa za delo lahko različno uporabljena – vendar se je o kakovosti, denimo dela za šolo, 
doma smiselno pogovarjati šele tedaj, če učenci temu namenjajo določeno količino časa. 
Nedvomno pa je količino obremenjenosti smotrno meriti tudi z druge strani, torej kot 
subjektivna mnenja o obremenjenosti – ko ta subjektivna mnenja (strokovnjakov, staršev, 
politikov, učencev) postajajo prevladujoča družbena menja, postajajo »objektivno« dejstvo in 
povratno vplivajo na (objektivno merljive) dejavnike, kot so število ur v kurikulumu, na 
predmetnik in vsebine kurikuluma, na količino dela za šolo doma itn. Toda ta subjektivna 
menja niso zgolj subjektivna, so tudi objektivno določena. Pri tem sedaj ne merimo na prej 
omenjene objektivno merljive količine, kot je čas, namenjen za delo, marveč na dejstvo, da 
smo kot človeška bitja – bitja govora (diskurza).« (Kovač Šebart, idr., 2004: 9.) 
 
To nam pove, da je merjenje obremenjenosti zelo kompleksno saj do neke mere na stopnjo 

obremenjenosti vpliva tudi širši družbeni kontekst, diskurz. (Kovač Šebart, idr., 2004) O tem 

bom govorila nekoliko kasneje. 
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2.1.3 Optimalni urnik 

 

Navedeni sta dve tabeli o optimalnem urniku otroka in mladostnika. Prvo je formiral šolski 

komite zveze švedskih zdravnikov leta 1885, drugo pa francoska delovna skupina Zveza za 

zaščito šolske mladine (sestavljali so jo učitelji in zdravniki) leta 1965.  

Tabela 2.1.3-1: Optimalni urnik (1885) 

STAROST 
(leta) 

SPANJE 
(ure) 

UMIVANJE, 
PREHRANA 
(ure) 

IGRA 
(ure) 

DELO 
DOMA IN V 
ŠOLI 
(ure/dan) 

DELO 
DOMA IN V 
ŠOLI 
(ure/teden) 

6 – 8 11 4 5 – 6 3 – 5 18 – 30 
9 – 11 10 - 11 4 3 – 4 6 – 7 36 – 42 
12 – 14 9 - 10 4 2,5 – 3 7 – 8,5 42 – 51 
15 – 17 8,5 - 9 4 2,5 8,5 - 9 51 – 54 
 

Tabela 2.1.3-2: Optimalni urnik (1965) 

LETA NAJDALJŠE 
TRAJANJE 
NEMOTENE 
DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO DELOVNIH UR REKREACIJA PRIPRAVA 
ZA POUK na dan na teden 

opt. max. opt. max. 

6 - 8 20 – 30 min 2 2,5 10 10 15 minut po 
vsaki učni uri, 
ki traja 40 – 50 
minut 

0 
8 - 10 25 – 35 min 3 3,5 15 17 0 
10 - 11 30 – 40 min 4 4 20 20 30 min 

 

Predloga o optimalnem urniku otrok sta nastala v razmiku 80 let in sta si med seboj po 

zahtevnosti precej različna. Treba je upoštevati, da se je v tem času tudi delovni čas skrajšal s 

70 na 40 ur na teden. Druga tabela je tako tudi bolj primerljiva z optimalnimi urniki, ki jih 

priporočajo danes. (Novak idr., 1995: 83.) 

Inštitut za varovanje zdravja republike Slovenije je 18. marca 2011, ob svetovnem dnevu 

spanja objavil podatke o priporočljivi koli čini spanja v določenem starostnem obdobju. 
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Tabela 2.1.3-3:Priporoč l j iva količ ina spanja 

STAROST PRIPOROČLJIVA 
KOLIČINA SPANJA 

3 – 12 mesecev 14 – 15 ur 
1 – 3 leta 12 – 14 ur 
3 – 5 let 11 – 13 ur 
6 – 12 let 10 – 11 ur 
12 – 18 let 8,5 – 9,5 ur 
(Vir: http://www.ivz.si/) 
 
Če primerjamo priporočljivo koli čino spanja v določenem starostnem obdobju s prve in tretje 

razpredelnice, lahko ugotovimo, da kljub dolgoletnem razmiku v nastanku, količina 

priporočljivega spanja ostaja skoraj enaka. Kljub temu, da se je način življenja v vseh teh letih 

močno spremenil, je optimalni čas počitka, ki ga kot človeška bitja nujno potrebujemo, ostal 

praktično nespremenjen. 

2.1.4 Zaključek 

Utrujenost je torej posledica fizične ali psihične obremenitve, najpogosteje pa kombinacije 

obeh. S to preprosto fiziološko reakcijo nam naše telo želi sporočiti, da potrebuje počitek ali 

sprostitev. Pogosto pa te prve znake spregledamo ali si jih narobe interpretiramo, to nas vodi 

v še večjo utrujenost ali celo izčrpanost. Primerna obremenitev je subjektivna in je za vsakega 

posameznika različna, a kljub temu se da postaviti neke okvire, glede na starost in psiho-

fizične sposobnosti homogene skupine. Primerna mera obremenitve je priporočljiva, zdrava, 

saj omogoča posameznikov razvoj. Kadar pa je prekomerna, neprimerna ali kadar je je 

premalo, ta zavira posameznikov napredek. Prav tako kot primerna obremenitev, je 

pomembna starosti zadostna količina kvalitetnega spanja in prostega časa, ki naj bi 

posamezniku nudil sprostitev. 
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2.2 OBREMENJENOST OSNOVNOŠOLCEV S ŠOLSKIM DELOM  V 

SLOVENIJI V PRIMERJAVI S SOVRSTNIKI V TUJINI 

Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem je v zadnjih časih tarča različnih kritik in očitkov, da 

so osnovnošolci preobremenjeni, oziroma neprimerno obremenjeni. Ti glasovi prihajajo 

večinoma s strani staršev in medijev, ki nas opominjajo na: 

»… resnost problema zaradi škodljivih posledic, ki jih ugotavljajo pri učencih, in opozarjajo, 
da je treba učence razbremeniti in uskladiti učne zahteve s potrebami in zmogljivostmi 
učencev.« (Novak, 1995: 5.)  
 
Tako se je leta 1995 začela prenova slovenskega šolskega sistema (od vrtca do srednješolskih 

programov), na katero pa še danes padajo sence očitkov o neuspešnosti oziroma o še večji 

obremenjenosti učencev in o potrebah po ponovnem ugotavljanju kakovosti in nato 

ustreznemu spreminjanju.  

»Naša javna šola je postala bolj storilnostna in tekmovalna, kakor je bila v času usmerjenega 
izobraževanja, kar je po eni strani razumljivo, ker mora samostojna Slovenija tekmovati s 
svetom tudi v primerljivem znanju. Slabo pa je, da je v njej več pozitivizma in faktografije, ki 
vodi k preobremenjevanju učencev.« (Novak, B., 1995: 101.) 
 
»Zadnja prenova osnovne šole je bila, je in bo ostala predvsem neuspešen projekt.« 
(Musek Lešnik, 2011: 16.) 

Kljub prenovi šolskega sistema, ki je naredila korak bližje k uspešno uveljavljenim šolskim 

sistemom ponekod v tujini, se tožbe o preobremenjujoči osnovni šoli v Sloveniji niso 

pomirile. Te govorice, ki ne navajajo argumentov, zahtevajo razbremenjen kurikulum, krajše 

šolske urnike in zmanjšanje obsega šolskega dela. (Kovač Šebart, idr, 2004, 2) Da bi 

ugotovila ali so osnovnošolci v Sloveniji res prekomerno obremenjeni s šolskim delom, 

koliko časa dejansko preživijo v šolskih klopeh in v kolikšni meri jih šola obremenjuje, sem 

naredila analizo zbranih podatkov in naredila primerjavo obremenjenosti osnovnošolcev pri 

nas in v tujini. V analizo sem vključila tudi podatke mnenj učencev in staršev o 

obremenjenosti s šolskim delom.  
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2.2.1 Analiza števila ur rednega pouka 

 

Tabela 2.2.1-1: Število načrtovanih ur pouka za učence in učenke v različnih starostnih 

obdobjih po posameznih državah. 

Povprečno število načrtovanih ur letno 
 7 – 8 let 9 – 11 let 12 – 14 let 
Estonija 595 683 802 
Finska 608 683 829 
Slovenija 621 721 791 
Rusija 493 737 879 
Švedska 741 741 741 
Koreja 612 703 867 
Norveška 656 730 826 
Madžarska 614 724 885 
Nemčija 634 784 883 
Japonska 707 774 868 
Danska 671 783 900 
Islandija 720 797 872 
Češka 687 806 915 
Luksemburg 847 847 782 
Avstrija 735 812 958 
Španija 793 794 956 
Turčija 864 864 864 
Belgija (FI) 835 835 960 
Portugalska 889 878 905 
Anglija 846 893 925 
Grčija 828 889 953 
Irska 941 941 907 
Izrael 878 884 1016 
Mehika 800 800 1167 
Francija 913 890 1060 
Belgija (Fr) 930 930 1020 
Avstralija 954 955 1006 
Nizozemska 940 1000 1027 
Italija 990 1023 1089 
Čile 1089 1089 1089 
OECD povprečje 790 835 926 
EU 19 povprečje 802 847 928 
(Vir: Education at a glance, v Marjanovič Umek, idr., 2012: 9.) 
 
Iz zbranih podatkov je moč razbrati, da učenci v Sloveniji v vseh treh starostnih obdobjih 

preživijo manj ur v šoli, kot njihovi sovrstniki v tujini (z izjemo v Estoniji in na Finskem, kjer 
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pa se v zadnjem starostnem obdobju delež načrtovanih ur v obeh omenjenih državah že 

dvigne nad število načrtovanih ur pri nas).  V primerjavi s povprečnim številom načrtovanih 

ur držav EU (2577 ur) imajo učenci v Sloveniji, skozi vsa tri starostna obdobja 444 ur pouka 

manj. Če pa naš načrtovani osnovnošolski kurikulum, glede na število načrtovanih ur 

primerjamo s povprečjem držav OECD (2551 ur), imajo naši učenci 418 ur pouka manj. 

(Marjanovič Umek, idr., 2012: 9.) 

Zanimiv je tudi podatek, da kar v dveh tretjinah držav OECD učenci vstopijo v šolo pri 

starosti 6 let in le v eni petini držav OECD pri sedmih letih. V Avstraliji, Angliji, Novi 

Zelandiji, na Irskem in Škotskem učenci s šolanjem začnejo s petim letom. Na Irskem zakon 

dovoljuje, da se v šolo vključi otroka starega 4 leta in kar 40% staršev se za to odloči. 

(Education at a Glance, 2013.) 

Tabela 2.2.1-2: Mnenje staršev, uč iteljev in ravnateljev o obstoječem številu ur v 1. triletju 

 Mnenje o obstoječem številu ur v 1. triletju 
prenizko primerno previsoko 

starši otrok 1. triletja 4,9 % 92,1% 3,0% 
učitelji 1. triletja 2,3% 88,1% 9,6% 
ravnatelji 12,0% 86,0% 2,0% 
(Vir: Marjanovič Umek, idr., 2012: 24.) 
 

Starši učitelji in ravnatelji, glede na zbrane podatke, v veliki večini menijo, da je obstoječe 

število ur v 1. triletju osnovne šole primerno. Zanimivo je, da je delež staršev in ravnateljev, 

ki menijo, da je obstoječe število ur prenizko večji od deleža staršev in ravnateljev, ki menijo, 

da je obstoječe število ur previsoko. 

Tabela 2.2.1-3: Mnenje staršev, uč iteljev in ravnateljev o obstoječem številu ur v 2. tr iletju 

 Mnenje o obstoječem številu ur v 2. triletju 
prenizko primerno previsoko 

starši otrok 2. triletja 3,7 % 87,2% 9,1% 
učitelji 2. triletja 2,1% 91,0% 6,9% 
ravnatelji 12,3% 85,7% 2,0% 
(Vir: Marjanovič Umek, idr., 2012: 25.) 
 

Prav tako, kot v 1. triletju, starši učitelji in ravnatelji v veliki večini menijo, da je obstoječe 

število ur v 2. triletju primerno. Se pa nekoliko poveča odstotek staršev, ki menijo, da je 

število ur previsoko. 
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Tabela 2.2.1-4: Mnenje staršev, uč iteljev in ravnateljev o obstoječem številu ur v 3. triletju 

 Mnenje o obstoječem številu ur v 3. triletju 
prenizko primerno previsoko 

starši otrok 3. triletja 5,4 % 74,4% 20,2% 
učitelji 3. triletja 11,9% 74,6% 13,5% 
ravnatelji 24,5% 71,4% 4,1% 
(Vir: Marjanovič Umek, idr., 2012: 26.) 
 
Približno tri četrtine staršev in učiteljev meni, da je v 3. triletju delež načrtovanih ur primeren. 

Več kot 20% staršev pa meni, da je število ur previsoko, med tem ko četrtina ravnateljev 

meni, da je prenizko. 

2.2.2 Čas, ki ga učenci porabijo za delo za šolo doma 

 

Podatki so bili zbrani v okviru raziskave TIMSS 2011. Učenci osmih razredov so navajali, 

koliko časa porabijo za domačo nalogo pri predmetu matematike, biologije, kemije, fizike in 

geografije. 

Tabela 2.2.2-1: Čas, ki ga učenci tedensko porabijo za matematično domačo nalogo 

DRŽAVA 3 ure ali več Več kot 45 minut, 
vendar manj kot 3 
ure 

45  minut ali manj 

Italija 25 % 54 % 21 % 
Slovenija 16 % 45 % 38 % 
Litva 16 % 44 % 40 % 
Norveška 9 % 51 % 40 % 
Madžarska 10 % 36 % 54 % 
Finska 2 % 23 % 76 % 
Švedska 2 % 23 % 75 % 
Anglija 1 % 25 % 74 % 
Mednarodno 
povprečje 

15 % 38 % 48 % 

(Vir: TIMMS 2011.) 
 
V primerjavah s predhodnimi rezultati raziskave TIMSS (1995 in 1999) se je odstotek otrok, 

ki več časa porabijo za matematične domače naloge, nekoliko povečal. Rezultati z leta 1999 

so pokazali, da je delež tistih učiteljev v Sloveniji, ki dajejo domačim nalogam iz matematike 
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»velik poudarek«1 le 17%, kar pa je precej pod povprečjem ostalih držav (38 držav), ki so bile 

zajete v raziskavo. Če pa te rezultate primerjamo še s predhodno raziskavo  TIMSS 1995, pa 

ugotovimo, da se je v štirih letih delež tovrstnih učiteljev  (ki dajejo matematičnim domačim 

nalogam »velik poudarek«) znižal za 5%. (Mullis, Martin idr., 2000, v Kovač Šebart, idr., 

2004: 2.) 

Tabela 2.2.2-2: Čas, ki ga učenci tedensko porabijo za domačo nalogo iz biologije 

 3 ure ali več Več kot 45 minut, 
vendar manj kot 3 
ure 

45  minut ali manj 

Slovenija 1 % 8 % 91 % 
Mednarodno 
povprečje 

5 % 23 % 72 % 

(Vir: TIMMS 2011.) 
 
 

Tabela 2.2.2-3: Čas, ki ga učenci tedensko porabijo za domačo nalogo iz kemije 

 3 ure ali več Več kot 45 minut, 
vendar manj kot 3 
ure 

45  minut ali manj 

Slovenija 3 % 13 % 85 % 
Mednarodno 
povprečje 

8 % 27 % 65 % 

(Vir: TIMMS 2011.) 
 

Tabela 2.2.2-4: Čas, ki ga učenci tedensko porabijo za domačo nalogo iz fizike 

 3 ure ali več Več kot 45 minut, 
vendar manj kot 3 
ure 

45  minut ali manj 

Slovenija 6 % 23 % 71 % 
Mednarodno 
povprečje 

8 % 29 % 63 % 

(Vir: TIMMS 2011.) 
 
  

                                                 
1 »Velik poudarek« na domače naloge je v raziskavi TIMSS 1999 definiran tako, da učitelj najmanj enkrat ali 
dvakrat na teden naloži domačo nalogo, v tolikšnem obsegu, da učenci zanjo v povprečju porabijo več kot 30 
minut. 
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Tabela 2.2.2-5: Čas, ki ga učenci tedensko porabijo za domačo nalogo iz geografi je 

 3 ure ali več Več kot 45 minut, 
vendar manj kot 3 
ure 

45  minut ali manj 

Slovenija 2 % 7 % 91 % 
Mednarodno 
povprečje 

6 % 23 % 72 % 

(Vir: TIMMS 2011.) 
 
Z zbranih podatkov lahko vidimo, da osmošolci v Sloveniji porabijo manj časa za domačo 

nalogo kot povprečni delež njihovih sovrstnikov v tujini. Le za domače naloge iz matematike 

naši učenci porabijo več časa, kot je mednarodno povprečje. 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je z raziskavo o zdravju mladostnikov HBSC 

20042 pokazala, da je glede domačih nalog Slovenija pri dnu razpredelnice. Pri analizi 

rezultatov enajstletnikov, ki za domačo nalogo med delavniki porabijo več kot tri ure, so se 

učenci iz Slovenije znašli na osemindvajsetem mestu od štiriintridesetih držav.3 Glede na 

primerjavo med petintridesetimi državami sodelujočimi v raziskavi, so trinajstletniki v 

Sloveniji, glede na prej omenjeno časovno obremenjenost z domačimi nalogami na tridesetem 

mestu, petnajstletniki pa na enaintridesetem. (HBSC 2004, v Kovač Šebart, idr., 2004: 2.) 

  

                                                 
2 HBSC 2004 – Health Behaviour in School-age Children Study. Podatke so zbirali leta 2001/2002 v 
petintridesetih državah. 
3 V celotni raziskavi je sodelovalo 35 držav, vendar ti določeni podatki za Dansko niso dostopni. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Urška Jekovec: Obremenjenost otrok in družin s šolskim delom in obšolskimi dejavnostmi  v Sloveniji 

17 
 
 

2.2.3 Obremenjenost s šolskim delom 

 

Tabela 2.2.3-1: Obremenjenost s šolskim delom 

 Obremenjenost s šolskim delom 
11 let 13 let 15 let vsi skupaj 

Turčija 55,5 % 67 % 68,5 % 63,7 % 
Španija 32,5 % 54 % 61,5 % 49,3 % 
Slovenija 39,5 % 52,5 % 54 % 48,7 % 
Portugalska 29,5 % 46,5 % 65,5 % 47,2 % 
Finska 26,5 % 45 % 60,5 % 44 % 
Islandija 27,5 % 47,5 % 55,5 % 43,5 % 
Anglija 31,5 % 39 % 58,5 % 43 % 
Italija 30 % 42 % 51 % 41 % 
Grčija 23,5 % 48 % 49,5 % 40,3 % 
Irska 25 % 35 % 51,5 % 37,2 % 
Estonija 24,5 % 36,5 % 42,5 % 34,5 % 
Norveška 14,5 % 30,5 % 52 % 32,3 % 
Češka 25,5 % 34 % 37 % 32,2 % 
Danska  25 % 27 % 39 % 30,3 % 
Belgija (Fl) 19,5 % 31 % 36 % 28,8 % 
Luksemburg 15 % 27,5 % 38 % 26,8 % 
Hrvaška 18,5 % 27,5 % 34 % 26,7 % 
Švica 19 % 27 % 27,5 % 24,5 % 
Nemčija 21,5 % 23 % 27 % 23,8 % 
Belgija (Fr) 20 % 24 % 26 % 23,3 % 
Švedska 4,5 % 16,5 % 42 % 22 % 
Poljska 15 % 22,5 % 27 % 21,5 % 
Francija 17 % 22,5 % 23 % 20,8 % 
Avstrija 11,5 % 21 % 26,5 % 19,7 % 
Slovaška 16 % 23 % 18 % 19 % 
Madžarska 11,5 % 21,5 % 21,5 % 18,2 % 
Nizozemska 9 % 17,5 % 24 % 16,8 % 
(Vir: HBSC survery 2009/2010.) 

Slovenski učenci se čutijo nadpovprečno obremenjene s šolskim delom, glede na večino  

sovrstnikov iz drugih evropskih držav, kljub temu, da v šolskih klopeh preživijo veliko manj 

časa, kot učenci v veliki večini evropskih držav. Zanimivo je, da se npr. na Nizozemskem 

učenci čutijo razmeroma neobremenjene s šolskim delom, medtem ko imajo v obdobju od 

sedmega do štirinajstega leta, načrtovanih kar 834 ur več, kot učenci v Sloveniji.  

Razloga za obremenjenost osnovnošolcev v Sloveniji torej ne gre iskati v časovnem obsegu 

šolskega pouka. Nekdanji minister za šolstvo, znanost in šport, Slavko Gaber, je v intervjuju 
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leta 2004 izpostavil, da učence v veliki meri obremenjuje slaba kvaliteta pouka. Na podlagi 

tega so se začele uvajati tudi spremembe na področju izobraževanja učiteljev ter na področju 

učnih načrtov. 

»Pouk mora biti kakovosten, zanimiv, da otroka vključuje v delo. To so temelji nove šole. 
Obče obremenjenosti ni, je le strukturirana. Če šolar ne dela nič drugega, kot hodi v šolo in 
se pripravlja na tisto, kar mora, potem ne more biti pretirano obremenjen. Še posebno, če se 
tudi doma starši vsaj dvakrat na teden pozanimajo, kako mu gre. Dejstvo je, da imamo pri nas 
po številu ur manj pouka kot v večini primerljivih držav. Tudi mednarodne raziskave so 
pokazale, da naši šolarji za učenje doma ne porabijo bistveno več časa, kot njihovi sovrstniki 
v Evropi.« (Aleš Čakš, 2004: 11.) 
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2.2.4 Kako so mladostniki zadovoljni s šolo 

 

Tabela 2.2.4-1: Zadovoljstvo s šolo 

 Zadovoljstvo s šolo 
11 let 13 let 15 let vsi skupaj 

Turčija 66 % 50 % 30,5 % 48,8 % 
Islandija 47,5 % 39,5 % 40,5 % 42,5 % 
Norveška 46,5 % 40,5 % 30% 39 % 
Nizozemska 48,5 % 44 % 23,5 % 38,7 % 
Danska 35 % 26,5 % 41 % 34,2% 
Anglija 45 % 24,5 % 15 % 28,2 % 
Avstrija 50,5 % 25,5 % 26,5 % 34,2 % 
Nemčija 51 % 29 % 20 % 33,3 % 
Francija 47,5 % 25 % 25 % 32,5 % 
Madžarska 33 % 23,5 % 38 % 31,5 % 
Slovenija 31 % 13,5 % 37,5 % 27,3 % 
Španija 43,5 % 21 % 14 % 26,2 % 
Belgija (Fl) 37 % 28 % 13,5 % 26,2 % 
Belgija (Fr) 37,5 % 23 % 13 % 24,5 % 
Švedska 38 % 20,5 % 14 % 24,2 % 
Irska 26,5 % 29 % 16,5 % 24 % 
Portugalska 32 % 18,5 % 19 % 23,2 % 
Grčija 33,5 % 25 % 10 % 22,8 % 
Švica 30 % 18,5 % 14,5 % 21 % 
Poljska 22,5 % 22,5 % 16,5 % 20,5 % 
Slovaška 25,5 % 19 % 17 % 20,5 % 
Luksemburg 32 % 18,5 % 10 % 20,2 % 
Češka 21 % 15,5 % 16 % 17,5 % 
Finska 20,5 % 15,5 % 10,5 % 15,5 % 
Italija 27 % 9,5 % 8,5 % 15 % 
Estonija 14 % 7 % 7 % 9,3 % 
Hrvaška 14 % 5,5 % 6 % 8,5 % 
(Vir: HBSC survery 2009/2010.)  

Tabela nam prikazuje, da so slovenski učenci, glede na druge države, kjer je potekala 

raziskava, nekako povprečno zadovoljni s šolo. Pričakovano je, da skoraj v vseh državah 

zadovoljstvo s starostjo upada. Če pa rezultate primerjamo s prvo tabelo (povprečno število 

načrtovanih ur letno) ugotovimo, da imajo vse države, v katerih so učenci bolj zadovoljni s 

šolo, večje število načrtovanih ur letno kot v Sloveniji. 
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2.2.5 Zaključek 

 

Učenci v Sloveniji se čutijo nadpovprečno obremenjeni z delom za šolo, glede na sovrstnike v 

drugih evropskih državah. Kot ključni faktor za ta pojav, pa ne moremo imenovati števila ur, 

ki jih preživijo v šoli, saj je obseg kurikuluma po številu načrtovanih ur v Sloveniji nizko pod 

evropskim povprečjem. Tudi glede na čas, ki ga učenci pri nas porabijo za delo za šolo doma, 

je krajši kot pri sovrstnikih v Evropi. Glede na vse to se nam zdi nekoliko nelogično, da se 

naši šolarji čutijo do take mere obremenjeni, kot se. Morda je razlog za utrujenost tudi v 

številnih obšolskih dejavnostih, ki se jih otroci udeležujejo, ali pa v kvaliteti preživljanja 

prostega časa, ki jim morda ne nudi počitka in/ali ustrezne sprostitve. 
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2.3 UČENCI IN PROSTI ČAS 

2.3.1 Prostočasne dejavnosti 

 

Prosti čas je nekaj, kar vsak posameznik potrebuje, za razvedrilo ali počitek od vsakodnevnih 

obveznosti. Kako ga razporedimo, oziroma za kaj ga porabljamo in v kolikšni meri, pa je 

odvisno od vsakega posameznika. Doktorica socialne psihologije Metka Kuhar je preživljanje 

prostega časa razdelila v dve glavni kategoriji, pasivno in aktivno. Pasivno usmerjene 

dejavnosti so tiste, pri katerih posameznik le absorbira informacije in med njimi ne dela 

selekcije. Take dejavnosti omogočajo nek miselni »izklop«. Določena mera tovrstnih 

dejavnosti ni ravno problematična, saj omogoča neke vrste popolno sprostitev. Ko pa tovrstno 

preživljanje prostega časa preide v navado, vsakodnevno rutino, to negativno vpliva na 

kakovost življenja in ne prispeva k razvoju dobre samopodobe posameznika. Aktivno 

preživeti prosti čas, je čas, v katerem oseba razvija svoje potenciale, bodisi preko športnih 

aktivnosti, igranja inštrumenta, slikanja, branja ipd. Tako preživeti prosti časa posamezniku 

omogoča notranje zadovoljstvo in razvijanje pozitivne samopodobe.  

Leta 2004 je bila na področju Ljubljane izvedena raziskava o preživljanju prostega časa 

mladih v Ljubljani. Čeprav je bila izvedena lokalno, bi lahko neke smernice posplošili tudi na 

druga urbana področja Slovenije. Rezultati so pokazali, da s starostjo upada vključevanje v 

organizirane interesne dejavnosti. Osnovnošolci se v organizirane interesne dejavnosti 

vključujejo veliko pogosteje kot srednješolci, pa se mlajši (glede na podatke, ki sem jih 

prikazala v prejšnjem poglavju) čutijo mnogo manj obremenjene kot starejši. Le 17,4% 

mlajših mladostnikov ne obiskuje nobene organizirane prostočasne dejavnosti. Osnovnošolci 

se tako povprečno vključujejo v dva krožka. Najpogosteje navedene organizirane prostočasne 

dejavnost so tuji jezik, košarka, verouk, ples, glasbena šola, odbojka, pevski zbor in nogomet. 

Pri prehodu v srednjo šolo se pojavi velik porast tistih srednješolcev, ki ne obiskuje nobene 

organizirane prostočasne dejavnosti, takih je kar 44,2%. Velik razlog je modra tudi to, da 

srednje šole v primerjavi z osnovnimi, v svojih programih ponujajo veliko manj organiziranih 

interesnih dejavnosti. (Kuhar, 2007, 453 – 472.) 
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Vpogled v preživljanje prostega časa mladih navaja raziskava Eurobarometer 2003.1., ki je 

bila izvedena v desetih državah.4 Raziskava je potekala med mladimi, starimi 15 – 24 let. 

Tabela 2.3.1-1: Prostočasne dejavnosti 

DEJAVNOST % 
druženje s prijatelj 84 
gledanje televizije 77 
poslušanje glasbe 75 
šport 71 
obiskovanje kina, gledališča ali koncertov 62 
sprehod, vožnja z avtom, kolesarjenje 60 
uporaba računalnika, video iger, splet itd. 58 
branje 50 
nakupovanje 44 
ples 44 
honorarno delo 21 
dejavnosti tipa »naredi sam« 15 
igranje inštrumenta 14 
pomoč ljudem, prostovoljno delo itd. 11 
slikanje 9 
(Vir: Eurobarometer 2003.1, v Kuhar, 2007: 458.) 
 
Raziskava je pokazala, da na način preživljanja prostega časa najbolj vpliva starost in spol 

anketirancev. Tako so pri ženskem spolu najpogostejše aktivnosti branje, nakupovanje, ples in 

pomoč doma, medtem ko so pri moškem spolu šport, delo z računalnikom in honorarno delo. 

S starostjo upadajo aktivnosti kot so: šport, delo z računalnikom, igranje inštrumenta, ples in 

slikanje, naraščajo pa honorarno delo, obiskovanje kina, gledališča in koncertov. Razumljivo 

je, da na izbiro prostočasne dejavnosti do neke mere vpliva tudi kraj bivanja anketirancev.  

2.3.2 »Pasti« pri preživljanju prostega časa 

 

Pri preživljanju organiziranih ali neorganiziranih prostočasnih dejavnosti Metka Kuhar 

opozarja na »pasti«, ki se pojavljajo pri usmerjanju v vrsto interesne dejavnosti mladih. 

Govori o problemu prevlade pasivnih, nekreativnih prostočasnih vzorcev, ki so medijsko in 

potrošniško oblikovani. Problem komercializacije prostega časa razlaga kot sodobno 

množično spodbujene aktivnosti, ki naj bi ponujale tako imenovani »izklop«. Med tovrstne 

                                                 
4 Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija – takratne kandidatke 
za vstop v EU. 
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dejavnosti sodi nakupovanje, obsedenost z računalniškimi/video igricami, neselektivno 

branje, prekomerno gledanje televizije ipd. Tako imenovano »zabijanje« prostega časa, 

pomaga pri preusmerjanju od vsakodnevne napetosti, vendar je problematično z drugega 

vidika, saj ne prinaša dolgoročnega zadovoljstva. To je tudi namen potrošniške družbe, saj 

stremi k vedno novim potrebam po sprostitvi, s tem pa se posledično še bolj poudarja socialno 

in ekonomsko neenakost posameznikov.  

Vedno pogostejše zatekanje mladih v individualno zasebnost svoje družine, predstavlja 

problematiko na področju eksistencialnega in emocionalnega razvoja. Opaža se, da se vse več 

mladih zateka v individualne sfere, saj se med »štirimi stenami doma« počutijo bolj varne, kot 

v vrstniških skupinah. Družina tako postane še pomembnejši morda celo edini ponudnik 

socialnih in emocionalnih opor, to pa postane še bolj problematično za tiste mladostnike, ki 

jim družina ne ponuja ustreznih opor, oziroma jim ponuja neprimerne vzorce. 

Kot naslednje problematično področje se pojavlja velik/prevelik poudarek na striktni 

organiziranosti prostega časa za nabiranje kompetenc, certifikatov itd., kar prispeva k 

dodatnim prekomernim obremenitvam posameznika. Mlade se vse bolj opominja, naj mladost 

jemljejo kot osebni strateški trening, da bi bili čim bolj kompetentni tudi v svetu odraslih. 

Prosti čas naj bi v čim večji meri izkoristili za nabiranje kompetenc, ambicij, znanj (tuji jeziki, 

različna tehnološka usposabljanja, pridobivanje socialnih veščin ipd.). Tovrstna problematika 

se pogosteje pojavlja v družinah z višjim ali visokim ekonomskim in kulturnim kapitalom. 

Tako programiran in storilnostno naravnan prosti čas pa ne ponuja več sprostitve, temveč le še 

dodatno povzroča stres in občutek obremenjenosti. (Kuhar, 2007: 453 – 472.) S tem se strinja 

tudi pedagoginja Anica Sečnik, ki razlaga, da so obšolske dejavnosti lahko ravno tako 

obremenjujoče, pa čeprav so posamezniku v interes. Pri njih je ravno tako potrebno vlagati 

trud in delo, ter pri tem vztrajati. Od osebe zahtevajo fizični ali mentalni napor, po navadi pa 

kombinacijo obeh. (Karolina Vrtačnik, 2004: 9 – 12.) 

Kot neke vrste rešitev M. Kuhar predlaga, da bi se mladim v večji meri ponujale dejavnosti, ki 

bi mladim predstavljale izzive za dodatno učenje, a ob tem ne bi predstavljale prevelike 

dodatne obremenitve. Take dejavnosti bi lahko ponujali različni centri, mladinske 

organizacije, klubi ipd. Poudarja, da bi morale biti te dejavnosti brezplačne in tako 

dostopnejše širši množici. Obenem pa bi tovrstno zbiranje mladih omogočilo avtonomno 
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druženje s sovrstniki, kar bi pripomoglo tudi k razvijanju vsakega posameznika in njegovih 

socialnih veščin. 

2.3.3 Zaključek 

 

Prosti čas je čas, v katerem si posameznik v sklopu organiziranih ali neorganiziranih 

dejavnosti »napolni baterije«, se sprosti, spočije za nove naloge, obveznosti. Ob tem pa se 

pojavlja problem pri izbiri dejavnosti. Mladi so vse manj zainteresirani za raznovrstno, pestro 

izbiro različnih dejavnosti, poleg tega pa se pojavljata dve skrajnosti. Na eni strani so mladi, 

pri katerih v večini prevladujejo dejavnosti, ki ponujajo »odklop« in popolno pasivnost, na 

drugi strani pa so tisti, ki vsako minuto prostega časa izkoristijo za nabiranje kompetenc, 

novih znanj ipd. Pri obeh se pojavi preprost problem, da prosti čas ne služi več svojemu 

namenu, torej ne omogoča več počitka, sprostitve in nekega zadovoljstva, ki pripomore, k 

ponovnem zagonu za nove obveznosti posameznika. Poleg tega se z vidika porabljanja 

prostega časa močno opaža razlika med socialno-ekonomskimi sloji. 
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2.4 OBREMENJENOST KOT POSLEDICA ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA 

KONTEKSTA 

 

Tožbe o preobremenjenosti učencev so postale nekakšna stalnica, o problemu pa se govori, 

kot o samoumevnem dejstvu. Mojca Kovač Šebart nas pri tem opominja, da je takšna 

posplošitev ali samoumevnost problema obremenjenosti plod nekega širšega strokovnega in 

političnega konteksta. Tako nastaja neka vera v občutek preobremenjenosti vse bolj realna in: 

»Ker ni konceptualizirana, se preobremenjenost nekritično sprejema, verovanje pa gradi 
diskurz, ki meri na učinek ″promoviranja sodobnih pedagoških doktrin in metod″, vključno z 
besedili, ki pretendirajo na znanstvenost.« (Kovač Šebart idr. 2004: 2.) 
 
V nadaljevanju članka nam razloži, kako to promoviranje novih pedagoških praks, ki nosijo 

nalepko »dobro, boljše, edino pravo«, avtomatično zasenči vse staro, tradicionalno oz. vse kar 

je obstajalo prej. Pojavita se dva pola, kot črno in belo, dveh nasprotujočih si pedagogik, 

»modelov«. S tem se ta »ustvarjena« vera v dobro novega, »pravega« razširi med populacijo, 

ki nima izkušenj, znanja o enem ali drugem polu, saj je kritična analiza onemogočena. Temu 

sledi težnja po izključevanju starega in vključevanju novega, kažejo se zahteva po 

ugotavljanju kakovosti in spreminjanju obstoječega sistema (v tem primeru vzgojno-

izobraževalnega sistema). (Kovač Šebart idr. 2004: 1 – 23.) 

Tudi Bogomir Novak izpostavlja problem očitanja napak šolskemu sistemu, kot da se ta lahko 

v celoti sam regulira. 

»Če bi sprejeli stališče, da šola ni le funkcija družbe, ampak je tudi družba funkcija šole, bi 
isti problemi dobili drugačne interpretacije in možne praktične rešitve. Javne razprave o šoli 
razočarajo zato, ker dajo prav tisto, kar se od njih pričakuje, da so stari grehi izpovedani v 
kritičnem jeziku … Šola sicer ne obstaja v praznem političnem prostoru, vendar njene 
vrednote niso odvisne samo od političnega pragmatizma.« (Novak, B., 1995, str. 100) 
 

2.4.1 Preverjanje kakovosti edukacijskega sistema 

 

Zahteva po ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu se je 

pojavila vzporedno s povečano vlogo znanja, povečanjem števila posameznikov vključenih v 

edukacijo, povečano zahtevo po javnih finančnih sredstvih ipd. Sočasno se je tudi v tujih 
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državah oblikovala zahteva po primerjanju znanja osnovnošolcev in dijakov na mednarodni 

ravni. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja sta se zelo uspešno uveljavili mednarodni 

raziskavi TIMMS in PISA, ki ocenjujeta in rangirata dosežke učencev osnovnih in srednjih 

šol, v katere je vključeno več držav po vsem svetu. (Gaber, Kos Kecojević 2011: 13 – 23.) 

Potrebe po kakovosti v izobraževanju, znanosti, gospodarstvu in politiki niso le odgovor na 

mednarodni tekmovalni duh, ampak so lahko kazalci na krizo več vrst dejavnosti. Kvaliteto 

lahko v veliki meri ogroža industrializacija, ki na ravni blaginje ustvarja različne sloje glede 

na varnost, nasilja na osebno integriteto, svobodo, moč državne kontrole ipd.  

»Pogoji za kvaliteto so v odpravi samovolje, normativizma, podpovprečnosti in nekritične 
samozadostnosti politikov ter v izpeljavi pluralizma interesov od spodaj navzgor. Kvaliteta je 
vrednota, ki lahko kot druge vrednote zaživi le v ustreznem kontekstu.« (Novak, B., 1995: 
102.) 
 
V prej omenjene mednarodne raziskave se je vključila tudi Slovenija, kljub glasnemu 

nasprotovanju določenega dela (pripadnikov novega srednjega razreda – kot to definira 

Bernstein) stroke, staršev in medijev, ki so menili, da tovrstno preverjanje znanja ni skladno z  

»moderno permisivno« pedagogiko in da spodbuja nepotrebno tekmovalnost. Vendar pa se je 

potrebno zavedati, da niti nenehno preverjanje, niti njegova popolna odsotnost ne pripomoreta 

k optimalnemu oblikovanju kakovostnega dela v šolah. Potrebno je najti neko »zdravo mero« 

preverjanja in primerjanja osvojenega znanja učencev in tako s smiselnim spremljanjem 

zagotavljati kakovost. V Sloveniji je nekaj desetletno delo pripeljalo do preoblikovanja starih 

pristopov v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Nov pristop je usmerjen k vsakemu 

posamezniku in njegovemu uspehu (do katerega je upravičen vsak individuum) v vsaki 

osnovni šoli ali vrtcu pri nas, saj je država dolžna zagotoviti enake pogoje vzgoje in 

izobraževanja. (Gaber, Kos Kecojević 2011: 13 – 23.) 

2.4.2 Spremembe v edukacijskem sistemu 

 

Osamosvojitev je v Slovenijo prinesla mnoge spremembe na področju politike, gospodarstva, 

sociale, družbene ideologije … Težnja odpiranja v Evropo in v svet je zahtevala mnoge 

temeljite spremembe tudi na področju šolstva. Edukacijski sistem je bilo potrebno prilagoditi 

zahtevam po humani in demokratični šoli. Spreminjati se je začela vloga učitelja, učenca, 
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staršev, predvsem pa je do sprememb prišlo v medsebojnih relacijah; učenec – učitelj, učitelj 

– starši, otrok – starši. 

»Šola mora po eni strani skrbeti za intelektualni razvoj otroka z vsemi učnimi vsebinami, po 
drugi strani pa mora poskrbeti za kulturno stran otroka, za njegove čustvene, vedenjske in 
socializacijske potrebe. Želimo človeka, ki je kulturen, izobražen ter v korist in ponos družbi. 
Poudarjati je treba kritično mišljenje, razumsko presojanje, oblikovanje lastne življenjske 
filozofije, kulturno izmenjavo mnenj in usklajevanje mišljenj.« (Ucman, I. v Družina – šola, 
1998: 129.) 
 
V interesu države je čim številnejše vključevanje otrok v šolo. Prenovo šolskih programov so 

sprožile pretekle izkušnje o preobširnih  učnih vsebinah, prevelikem obsegu faktografskega 

znanja, veliki psihični obremenitvi in pojavljanju psihosomatskih obolenj zaradi 

preobremenjenosti. Prenova se je osredotočila tudi na posredovanje znanja. Učenci naj bi 

aktivno kreirali pouk, učitelj pa bi postal permisivna avtoriteta v razredu. Vse te spremembe 

so posledično zahtevale tudi večje sodelovanje in povezanost šole in staršev. 

Pri prenovi nekega sistema, v tem primeru edukacijskega, pa je pomembno vedeti, da ni 

strukturiran le s strani tistih nekaj posameznikov, ki ga oblikujejo, temveč je skupek nekega 

širšega diskurza, v katerem se pojavlja tako primarni (notranji) kot sekundarni (zunanji) 

pedagoški kontekst. (Bernstein 1990: 165.) Ni potrebno posebej poudarjati, da je šola 

institucija srednjega razreda, a je ta sam razdeljen na dva dela. V preteklosti je bil srednji 

razred večkrat predstavljen kot razred nasprotji, saj naj bi zajemal tako spodnjo kot srednjo 

raven zaposlitvenega statusa. Pojavljajo se pomembne razlike med tistimi, ki so zaposleni v 

proizvodnji in produkciji materialnih dobrin in storitev in tistimi, ki so zaposleni v produkciji 

t.i. »simboličnega znanja«. To delitev imenujemo tudi delitev na stari in novi srednji razred. 

Pojavita se dve ideologiji, ki na eni strani (s strani starega srednjega razreda) podpira 

tradicionalno delitev vlog in trdno zastopa svoj status, prepričanja in usmerja posameznika v 

reprodukcijo družbe, na drugi strani (s strani novega srednjega razreda) pa daje poudarek na 

usmerjanje posameznika v njegove individualne ambicije, kjer ni točno definiranih meja, poti, 

ki vodijo v »uspeh« (ali dajejo možnost za uspeh) vsakega individuuma. (Bernstein 1971 v 

Power, Whitty 2002: 595 – 606 in Bernstein 1990: 156 – 180.) V tem novem srednjem 

razredu so zelo pomembno in posledično bolj vplivno vlogo dobile tudi ženske. Povečala se je 

vrednost samega znanja (na nek način je postalo kapitalno vrednoteno) in s tem se je povečala 

tudi težnja po višji izobrazbi. Ženske omenjenega razreda so »izkoristile« to možnost, dosegle 
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za stopnjo ali dve višjo izobrazbo kot predhodnice v prejšnjih generacijah in začele zasedati 

višje položaje v družbi, s tem pa je rasla tudi njihova moč. 

V slovenskem prostoru se je s strani novega srednjega razreda pojavila težnja po 

strukturiranju vzgoje in izobraževanja kot polja nevidne avtoritete in permisivne pedagogike. 

S tem naj bi se, po mnenju staršev (predvsem žensk), zmanjšala obremenjenost otrok v šolah, 

predvsem z zmanjševanjem preverjanja znanja. Podlago za to zahtevo najdemo v dejstvu, da 

je gotovost novega srednjega razreda v veliki meri:  

»… določilno povezana z izobrazbo, je občutljivost za ugotavljanje dejanskega znanja otrok, 
za razvidnost procesa učenja in znanja toliko bolj v ospredju. V tem okolju so družine 
(posebej matere) pripravljene nase vzeti prevelik del šolske obveznosti, da se te ne bi občutile 
kot pretirane.« (Gaber, Kos Kecojević 2011: 23.) 
 
Geslo preobremenjenosti osnovnošolcev se je z delovanjem medijev (podobno kot delujejo 

reklame) močno zasidralo v slovenskem prostoru. Najprej so ga »slišali« tisti, ki so v največji 

meri odgovorni za otroke, to so seveda starši. Če še nekoliko natančneje definiramo, so to 

pretežno matere, ki v večinski meri prevzemajo odgovornost nase in se v tem diskurzu 

prepoznajo kot pomembne pobudnice k spremembam, kar pa znova v ozadju izhaja iz 

konteksta mnogih faktorjev. Seveda ni naključje, da so v večinski meri ženske/matere glasne 

podpornice »gesla« preobremenjenosti otrok, in prav tako ima svoje ozadje odgovornost, ki jo 

prevzemajo one in le redko kdaj partnerji/očetje. 

2.4.3 Spreminjanje družinskih struktur  

 

Ugotovili so, da se družinske strukture in oblike v Sloveniji v zadnjih desetletjih pomembno 

spreminjajo zaradi tako imenovane družinske pluralizacije. To so pokazali statistični podatki 

raziskav na področju študije mladine, starejše populacije, družin in njihovih oblik. Več 

pojavov, ki so se odvijali vzporedno, je privedlo do pluralizacije družinskih oblik. 

• Zmanjševanje števila nuklearnih družin. 

• Naraščanje števila reorganiziranih družin in enostarševskih družin. 

• Naraščanje števila istospolnih družin in enočlanskih gospodinjstev. (Rener idr. 2006: 

35.) 

Kot omenja Alenka Švab, so naslednji trendi vzrok spreminjanja družinskih struktur. 
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• Zmanjšanje povprečnega števila članov in članic gospodinjstev. 

• Naraščanje števila otrok, rojenih zunaj zakonske zveze. 

• Zviševanje povprečne starosti matere ob otrokovem rojstvu in rojstvu prvega otroka. 

• Zmanjševanje števila porok. 

• Upadanje števila razvez. (Švab 1998 v Prevodnik 2007: 24.) 

Zavedati se moramo, da se vloge spolov še vedno razumejo predvsem v tradicionalnem 

smislu. Razlogi za to so prepričanja v družbi, da: je očetova vpletenost v skrb in nego otrok 

bolj avtoterapevtskega značaja, da je delo, ki ga moški opravi doma, razumljeno ko pomoč 

ženski, da so percepcije in vrednote o delitvi dela med spoloma zelo trdno zasidrane v 

družbeni miselnosti in da to delo samo po sebi pripada ženski vlogi. (Švab 2001: 151.) 

Ženske tako po večini prevzemajo vlogo matere, gospodinje, žene, skrbijo za vodenje 

družinske ekonomije in v najrazličnejših pogledih skrbijo za ostale družinske člane. Tako se 

ženskam, v sklopu z vse večjimi možnostmi sodelovanja v javnem življenju, posredno vzbuja 

občutek krivde, da zanemarjajo družinske obveznosti. Z dajanjem takega občutka, se jim 

posredno znova zapira možnost za sodelovanje v javnem življenju. (Švab 1998 v Prevodnik 

2007: 24.) 

2.4.4 Dvojna obremenjenost žensk 

 

V sociologiji se pojavlja pojem »dvojne obremenjenosti žensk«, ki se ga razlaga, kot dvojno 

zaposlenost žensk. Prva zaposlitev je formalno, plačano delo na delovnem mestu, drugo pa je 

neformalno, neplačano delo doma (gospodinjska dela, skrb za druge družinske člane, skrb in 

vzgoja otrok ipd.) Ker se domače delo izvaja v zasebni sferi in neposredno ne pripomore k 

zviševanju družinskega proračuna5, se ga ne jemlje kot enakovrednega formalnemu delu in je 

označeno bolj kot »naravna« vloga žensk. Tako je kljub vse višjemu številu zaposlenih žensk 

v službah delež domačih opravil neenakomerno razdeljen po spolu. Ženske se tako velikokrat 

čutijo preobremenjene, diskriminirane na trgu dela in v položaju, v katerem se morajo 

odločati med kariero in družino. Pokazalo se je, da obseg obveznosti, ki jih imajo ženske 

doma, pomembno vpliva na zaposlitveni status žensk v EU, predvsem tistih, med starostjo 25 

                                                 
5 Tu omenjam neposrednost zgolj zato, ker se mnogokrat ne zavemo, da če bi to delo opravljala tretja oseba, ki bi 
ji za delo plačevali, bi se to štelo v porabo družinskega proračuna. Le redko kdaj je domače delo gledano kot 
prihranek, ki ga ženska prispeva k ekonomskem stanju družine. 
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in 54 let. Na podlagi tega si je Evropski svet (let 2003) postavil cilj, da do leta 2010 omogoči 

varstvo vsaj 33% otrok, ki so stari od 0 do 3 leta. Prav tako naj bi bilo v 90-odstotnem deležu 

omogočeno varstvo otrok starih od 3 do 6 let. (Kanjuo 2005 v Prevodnik 2007: 26.) 

2.4.5 Zaključek 

 

Na nastanek ali prenovo nekega vidnega »produkta« družbe (kot je edukacijski sistem) vpliva 

več dejavnikov. Poleg stroke, ki programe oblikuje in jih piše, je v njem moč zaznati tudi 

vplive širšega konteksta, diskurza med primarnim in sekundarnim, ki sistem izkoristi kot 

medij, za uveljavljanje idej, vrednot ipd. V Slovenskem prostoru se je v preteklih desetletjih 

kot posledica tovrstnega diskurza uveljavilo prepričanje o preobremenjenosti učencev in 

dijakov. Pri tem, da je šolski sistem potrebno spremeniti in razbremeniti otroke, so najbolj 

vztrajali starši, še posebej mame (novega srednjega razreda). To pa ni naključje, saj ko 

pogledamo vlogo ženske danes ugotovimo, da je razpeta med modernim in tradicionalnim. 

Izkorišča pravice in možnosti v javnem življenju (se izobražuje, si gradi kariero), medtem pa 

vzporedno prevzema še popolno tradicionalno vlogo žene, matere, gospodinje (opravlja 

neformalno delo doma, skrbi za druge družinske člane, vzgaja in skrbi za otroke, nase 

prevzema odgovornost o položaju družine v družbi ipd.). Tako v idejo o obremenjenosti otrok 

s šolskim delom zrcali svojo preobremenjenost.  
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3  RAZISKAVA IN EVALVACIJA 

3.1 NAMEN RAZISKAVE 

Cilj mojega raziskovalnega dela je usmerjen v ugotavljanje, v kolikšni meri  se osnovnošolci 

dejansko čutijo obremenjeni s šolskim delom in v kolikšni meri pomoč pri šolskih 

obveznostih obremenjuje njihove starše. Kakšno breme učencem predstavlja čas, ki ga morajo 

preživeti v šoli, koliko časa namenijo šolskemu delu doma in kako jih to obremenjuje. Prav 

tako sem skušala ugotoviti, koliko časa učenci namenijo organiziranim obšolskim 

dejavnostim, kako obremenjujoče je to zanje, kdo jih pri tem spremlja in v kolikšni meri 

ga/jo/jih to obremenjuje. Pozornost sem namenila tudi temu, koliko prostega časa (izven 

organiziranih dejavnosti) imajo učenci in kako ga preživljajo. Ob vsem tem sem skušala 

ugotoviti še ali ima na vidik obremenjenosti staršev kakšen vpliv tudi struktura družine ter 

njen socialno-ekonomski položaj.   
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3.2 METODOLOGIJA RAZISKAVE 

3.2.1 Raziskovalna metoda 

Za raziskovalno metodo sem uporabila anketiranje in s pomočjo anonimnih vprašalnikov (I in 

II; v prilogi) zbrala statistične podatke. 

3.2.2 Vzorec 

Raziskovalni vzorec so bili učenci in njihovi starši. Raziskava je potekala v maju 2014 v treh 

paralelnih četrtih razredih, treh paralelnih šestih razredih in treh paralelnih osmih razredih 

osnovne šole Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem ter med starši omenjenih učencev. V 

raziskavi je sodelovalo 315 anketirancev; 170 učencev in 145 staršev.  

3.2.2.1 Učenci 

Med 170 učenci, ki so sodelovali v raziskavi, je 48 % deklet in 52 % dečkov. Njihova 

povprečna starost je 11,7 let (33,5 % starih 9 – 10 let, 25,3 % starih 11 – 12 let, 41,2 % starih 

13 – 14 let). Zajetih je 57 četrtošolcev (47 % deklet in 53 % dečkov), 43 šestošolcev (60 % 

deklet in 40 % dečkov) in 70 osmošolcev (50 % deklet in 50 % dečkov). 

3.2.2.2 Starši 

Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 145 staršev, med njimi je kar 83 % žensk in samo 17 % 

moških. 59,22 % staršev ima srednješolsko stopnjo izobrazbe, 14,18 % visokošolsko, 16,31 % 

univerzitetno, 4,26 % magistrsko, 0,70 % doktorsko, 4,97 % osnovnošolsko izobrazbo, 

0,36 % pa nima dokončane osnovne šole. Zaposlenih je 92,20 % staršev, nezaposlenih pa 

7,80 %. 10,3 % staršev skrbi za enega otroka, 42,1 % za dva, 33,1 % za tri, 9,0 % za štiri, 

3,5 % za pet, 0,7 % za šest in 1,3 % za sedem otrok. Med njimi jih 94,5 % zanje skrbi skupaj s 

partnerjem, 5,5 % pa samih. Večina družin ima po dva (42,1 %)  ali tri (33,1 %) otroke, 10, 3 

odstotkov družin vzgaja edince, 13,5 % družin pa ima od štiri do sedem otrok. 

3.2.3 Postopek zbiranja podatkov 

Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov (vprašalnik I in II; v prilogi). Prvi del vprašalnika so 

učenci izpolnili v šoli, drugi del pa odnesli staršem/skrbnikom, tako da je izpolnjevanje 

potekalo ločeno. Vprašalniki so bili šifrirani, tako da sem lahko med vrnjenimi vprašalniki 

zopet našla ustrezne pare. 
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3.3 REZULTATI IN EVALVACIJA 

3.3.1 Obremenjenost učencev v času, ki ga preživijo v šoli 

 

Graf 3.3.1-1: Stopnja obremenjenosti, ki jo doživljajo učenci v šoli 

 

Raziskava je pokazala, da je skoraj polovici učencev (48 %) čas, ki ga preživijo v šoli 

občasno obremenjujoč. Tretjini učencev (33 %) je šola oz. čas, ki ga preživijo v njej, v 

veselje, 12 % pa v veliko veselje. 4 odstotke je takih učencev, ki jim omenjeni čas predstavlja 

stres in 3 % takih, ki jim je v veliko breme oz. so v tem času pod velikim stresom.  
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Graf 3.3.1-2: Stopnja obremenjenosti, ki jo doživljajo učenci v šoli, glede na starost 

 

Pri analizi stopnje obremenjenosti, ki jo doživljajo učenci v šoli, glede na njihovo starost 

lahko vidimo, da je v četrtih razredih manj kot petina (16 %) tistih učencev, ki jih čas, ki ga 

preživijo v šoli, včasih obremenjuje. Ostali četrtošolci se v šoli razmeroma dobro počutijo 

(51 %) ali pa jim je šola v veliko veselje (33 %). Nekoliko drugačno razmerje je pri 

šestošolcih, pri katerih radost do šole nekoliko upade. Le 2 odstotka je tistih učencev, ki jim je 

čas v šoli v veliko veselje, a je še vedno kar 40 % takih učencev, ki z veseljem hodijo v šolo. 

Dobra polovica šestošolcev ocenjuje, da je čas v šoli občasno stresen. 5 % učencev, starih 11 -

 12 let je ocenilo, da jih čas, ki ga preživijo v šoli, obremenjuje, dvema odstotkoma pa 

predstavlja velik stres. Razmerja so nekoliko različna tudi pri osmošolcih. Skoraj tri četrtine 

(72 %) je učencev, ki jih šola kdaj pa kdaj obremenjuje. 16 odstotkov jih z veseljem hodi v 

šolo (od tega 1 % z velikim veseljem), medtem ko 13 % predstavlja stres (od tega 6 % velik 

stres). 

3.3.1.1 Zaključek 

Povzamemo lahko, da večina učencev z veseljem obiskuje šolo, skoraj polovica učencev čas v 

šoli doživlja kot občasno obremenjujoč, med tem ko le 7 % učencev šola predstavlja stres ali 

velik stres. Glede na starost je nekoliko razumljivo, da veselje do šolanja z leti nekoliko upada 

ter da je občutek obremenjenosti nekoliko bolj pogost in bolj intenziven.  
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Koliko časa učenci namenijo šolskemu delu doma, kdo jim pri tem pomaga in v kolikšni meri 

jih to obremenjuje 

 

Graf 3.3.1-3: Koliko časa učenci namenijo šolskemu delu doma (odgovori učencev) 

Graf 3.3.1-4: Koliko časa učenci namenijo šolskemu delu doma (odgovori staršev) 

  

Dobra polovica (55 %) učencev šolskemu delu doma nameni 1- 2 uri na dan. Tretjina (33 %) 

eno uro ali manj, 12 odstotkov pa je takih, ki dnevno za šolsko delo doma porabijo več kot 

dve uri. Pri odgovorih (ki so jih navedli starši) vidimo, da imajo starši občutek, da učenci za 

šolsko delo doma porabijo na splošno nekoliko več časa, kot so to presodili otroci sami. Pri 

starših je za več kot polovico manjši delež tistih, ki menijo, da njihovi otroci posvečajo 

domačim nalogam in učenju eno uro ali manj na dan. Podobno se dogaja pri deležu tistih, ki 

za to porabijo od ene do dve uri na dan. Mnenja staršev so v primerjavi z učenci v 8-

odstotnem odstopanju. Prav tako je v primerjavi z učenci 8 % višji delež staršev, ki menijo, da 

otrok za šolske obveznosti doma porabi več kot dve uri na dan. 

odgovori učencev odgovori staršev
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Graf 3.3.1-5: Koliko časa učenci namenijo šolskemu delu doma, glede na starost 

 

Ko pogledamo, koliko časa učenci porabijo za šolske obveznosti doma, glede na starost 

ugotovimo, da povprečni četrtošolec šolskemu delu nameni od pol ure do uro in pol na dan. 

Nekoliko presenetljiv je podatek, da dva odstotka četrtošolcev temu namenita več kot tri ure. 

Večina šestošolcev in osmošolcev za domačo nalogo, učenje in pripravo za šolo porabi 

dnevno od ene do dve uri. Približno desetina učencev v vseh treh starostnih obdobjih 

šolskemu delu doma nameni od dve do tri ure, med njimi pa je za malenkost več osmošolcev. 

Dejstvo, da sorazmerno s starostjo narašča tudi čas, ki ga učenci namenijo učenju in domačim 

nalogam je razumljivo, saj se v višjih razredih povečuje tudi število obveznih učnih 

predmetov in obseg učne snovi.  
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Graf 3.3.1-6: Kdo učencem najpogosteje pomaga pri delu za šolo doma (odgovori učencev) 

Graf 3.3.1-7: Kdo učencem najpogosteje pomaga pri delu za šolo doma (odgovori staršev) 

 

Na vprašanje, kdo učencem najpogosteje pomaga pri delu za šolo, so odgovarjali tako učenci 

kot starši in odgovori so si nekoliko različni med seboj. Vidimo, da v obeh primerih slabima 

dvema tretjinama učencev pomoč nudijo starši (oče, mati ali oba starša). Vendar pa so si 

razmerja nekoliko različna. 30 odstotkov učencev je navedlo, da jim pri domačem delu 

večinoma pomagajo matere, medtem ko so starši navedli, da one same nudijo pomoč kar v 55- 

odstotnem deležu. Tu je potrebno poudariti, da so na starševske vprašalnike v veliki večini 

(83 %) odgovarjale matere. Seveda pa polovica odgovora »oba starša« zajema tudi matere. 

Otroci so veliko pogosteje navajali, da jim pri domačem delu za šolo ne pomaga nihče (23 %), 

kot so to navajali starši (10 %). 11-odstotno odstopanje je tudi pri pomoči, ki jo nudijo sestre 

ali bratje. Razmeroma enotno pa so učenci in starši navedli v kolikšni meri pomoč nudijo stari 

starši ter drugi (tu so zajeti prijatelji, sošolci in inštruktorji). 

Ker je raziskava pokazala nekaj razlik med odgovori staršev in učencev, sem za naslednjo 

analizo (Kdo učencem najpogosteje pomaga pri delu za šolo doma, glede na starost učencev?) 

njune rezultate združila in tako dobila neko povprečje, ki prikazuje domnevno najbolj 

verodostojno stanje. 

odgovori učencev odgovori staršev
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Graf 3.3.1-8: Kdo učencem najpogosteje pomaga pri delu za šolo doma, glede na starost 

učencev 

 

Rezultati so pokazali, da večinski delež pomoči v vseh starostnih obdobjih prihaja s strani 

mater in precej manjši delež s strani očetov. Vendar moram ponovno poudariti, da se delež 

očetove pomoči skriva tudi v odgovoru »oba starša«. V četrtem razredu kar velik odstotek 

(28 %) nudita oba starša, to je pomembno več, kot v šestem (14 %) in osmem (12 %). Stari 

starši pomoč nudijo le v sedmih odstotkih, od tega v največjem deležu (5 %) četrtošolcem.  

Opazimo tudi, da samostojno delo (možni odgovor »nihče«) s starostjo narašča, kar je nekako 

logično, saj predvidevamo, da so učenci vse bolj samostojni. Zanimivo je, da se enako dogaja 

s pomočjo, ki prihaja s strani bratov in sester, saj vidimo, da si pri šolskem delu s starostjo vse 

bolj pomagajo med seboj.  

Dejstvo je, da so učenci v vseh starostnih obdobjih v največji meri deležni pomoči s strani 

mater. Glede na to, da so starši (po večini ženske) navedli, da v večinskem deležu nudijo 

pomoč mame, bi to lahko bil, že nekakšen pokazatelj, da imajo ravno one občutek, da so one 

za to delo odgovorne in se tako čutijo obremenjene. 
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Graf 3.3.1-9: V kolikšni meri delo za šolo doma obremenjuje učence in njihove starše 

(1 – me ne obremenjuje, 2 – me redko obremenjuje, 3 – me včasih obremenjuje, 4 – me 
več inoma obremenjuje, 5 – me zelo obremenjuje) 
 
Raziskava je pokazala, da so si pri oceni obremenjenosti s šolskim delom doma (učenci) in 

obremenjenosti z nudenjem pomoči pri tem (starši), učenci in starši precej enotni. Nekoliko 

pričakovano so odstotki tistih, ki jih šolsko delo doma ne obremenjuje dokaj nizki (13 % 

učencev in 15 % staršev), največji odstotek je tistih učencev in staršev, ki se včasih čutijo 

obremenjene (39 % učencev in 38 % staršev), odstotek z višanjem intenzivnosti 

obremenjenosti upada in je pri najvišji oceni obremenjenosti najnižji (4 % učencev in 2 % 

staršev). Ravno tako raziskava ni zaznala pomembnih razlik med občutkom obremenjenosti 

učencev s šolskim delom doma glede na spol. 
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Graf 3.3.1-10: Občutek obremenjenosti učencev s šolskim delom doma, glede na spol 

(1 – me ne obremenjuje, 2 – me redko obremenjuje, 3 – me včasih obremenjuje, 4 – me 
več inoma obremenjuje, 5 – me zelo obremenjuje) 

Graf 3.3.1-11: Občutek obremenjenosti staršev pri nudenju pomoč i, glede na spol staršev 

(1 – me ne obremenjuje, 2 – me redko obremenjuje, 3 – me včasih obremenjuje, 4 – me 

več inoma obremenjuje, 5 – me zelo obremenjuje) 

 

Pregled podatkov o stopnji obremenjenosti staršev pri nudenju pomoči učencem (pri šolskem 

delu doma) razkrije, da se matere čutijo pomembno bolj obremenjene, kot očetje. V 

primerjavi z materami je delež očetov, ki ne čutijo nobene obremenitve za 5 odstotkov višji. 
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Podobno razmerje je pri oceni tistih, ki pravijo, da jih nudenje pomoči le redko obremenjuje. 

Razmeroma enak odstotek očetov (38 %) in mater (37 %) navaja, da jih pomoč otroku pri 

šolskem delu včasih obremenjuje. Dejstvo pa je, da se pri nudenju pomoči dobra petina (21 

%) žensk večino časa čuti obremenjene medtem, ko je delež takih moških skoraj za polovico 

manjši (12 %). Štiri odstotke mater navaja, da so z otrokovim šolskim delom doma zelo 

obremenjene.  

3.3.1.2 Zaključek 

Večina pomoči otrokom (pri njihovem šolskem delu doma) prihaja s strani staršev, od tega 

pomembno večji delež s strani mater. V višjih starostnih obdobjih se pokaže, da so učenci vse 

manj deležni pomoči in da narašča samostojno delo. Domače naloge, učenje in priprava za 

šolo doma učence povprečno obremenjujejo (rezultati gredo nekako po Gaussovi krivulji). 

Pomembnih razlik pri obremenjenosti z nudenjem pomoči pri domačih šolskih obveznosti s 

strani staršev raziskava ni zaznala, ravno tako ne med posameznim spolom učencev. 

Ugotovimo pa, da matere večji del nudenja pomoči otrokom jemljejo nase in se pri tem na 

splošno v primerjavi s partnerjem čutijo nekoliko bolj obremenjene. 

3.3.2 Koliko časa učenci namenijo organiziranim obšolskim dejavnostim, kdo 

jih pri tem spremlja in v kolikšni meri jih to obremenjuje 

 

Graf 3.3.2-1: Katere organizirane obšolske dejavnosti obiskujejo učenci in v kolikšni meri 
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Daleč najbolj obiskana obšolska dejavnost je verouk, kar nam lahko pove, da je v tem delu 

Gorenjske (kjer je raziskava potekala) velik del podeželskega prebivalstva še vedno 

krščanskega. Sledijo mu ekipni športi, med katerimi so bili navedeni košarka, rokomet in 

nogomet. 27 odstotkov učencev igra inštrument ali se uči solo petja (zajeti v dejavnosti 

»glasbena šola«). Dokaj pogosto (okrog 20 %) se učenci odločajo za organizirane prostočasne 

dejavnosti, kot so: prostovoljno gasilstvo, petje v pevskem zboru, individualni športi 

(smučanje, smučarski skoki, tenis, jahanje, ritmična gimnastika, joga in meditacija) in različne 

krožke (med navedenimi so bili modelarski, keramični, ribiški, čebelarski, ekološki, Unicefov 

krožek ter ministriranje). V kategorijo »ples« so zajeti: balet, folklora in hip-hop, »taborniki« 

pa zajemajo tudi skavtsko organizacijo ter planinski krožek.  

Tudi pri pregledu podatkov po posameznih starostnih obdobjih (Graf 2.3.3 2: Kako starost 

vpliva na izbiro organiziranih prostočasnih dejavnosti) lahko vidimo, da je v vseh treh 

razredih najpogostejša organizirana prostočasna dejavnost verouk. Četrtošolci se poleg 

verouka najštevilčnejše udeležujejo ekipnih športov, glasbene šole in individualnih športov. V 

šestem razredu učenci poleg verouka številčno obiskujejo še glasbeno šolo, gasilske vaje ter 

petje v pevskem zboru. Pri osmošolcih pa sta po obiskanosti na drugem mestu petje in ekipni 

športi. Tema dvema pa sledi prostovoljno gasilstvo in individualni športi.    
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Graf 3.3.2-2: Kako starost vpliva na izbiro organiziranih prostočasnih dejavnosti 

 

Graf 3.3.2-3: Kako spol vpliva na izbiro organiziranih prostočasnih dejavnosti 

 

Pri analizi podatkov o izbiri organiziranih prostočasnih dejavnosti glede na spol otroka se 

pojavijo nekako pričakovane razlike. Dekleta se bolj množično udeležujejo aktivnosti kot so 
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petje, ples, verouk in individualni športi, medtem ko je delež fantov večji v ekipnih športih, 

pri različnih krožkih (predvsem ribiškem, čebelarskem in modelarskem) in v prostovoljnem 

gasilstvu. Pri dejavnostih kot so taborniki, učenje tujega jezika in obiskovanje glasbene šole 

so razlike med spoloma skoraj zanemarljive. 

Graf 3.3.2-4: Kdo učence najpogosteje spremlja pri organiziranih prostočasnih dejavnostih 

(odgovori učencev) 

Graf 3.3.2-5: Kdo učence najpogosteje spremlja pri organiziranih prostočasnih dejavnostih 

(odgovori staršev) 

 

Raziskava je pokazala, da so na vprašanje, kdo učence najpogosteje spremlja pri organiziranih 

prostočasnih dejavnostih, učenci zopet odgovarjali nekoliko drugače kot starši. Iz obeh grafov 

lahko razberemo, da približno dve tretjini učencev na tovrstne dejavnosti spremlja eden ali 

oba starša, vendar so deleži med posameznimi starši različno razporejeni. V obeh primerih 

vidimo, da deset od stotih učencev pri aktivnostih večinoma spremljajo očetje. Starši (tu zopet 

poudarjam, da so starševske vprašalnike v 83 % izpolnjevale matere) so navedli, da v 38 

odstotkih spremstvo opravijo ženske, medtem ko so učenci ocenili, da jih matere spremljajo le 

v 28 odstotkih. Ti »izgubljeni« procenti se v večinskem deležu skrivajo pod kategorijo »oba 

starša«. Tu je moč zaznati, kako matere nase jemljejo večji del starševske odgovornosti. To, 

da v obeh primerih kar petina učencev obiskuje interesne dejavnosti brez spremstva, je 

posledica tega, da je večina krožkov organizirana v okviru šole, te dejavnosti pa običajno 

potekajo takoj po rednem pouku, zato spremstvo ni potrebno. V veliko primerih pa se je na 

odgovori čencev odgovori staršev
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vprašalnikih s strani staršev pojavil dopis, da otrok ne spremljajo zato, ker ti niso dovolj 

samostojni, temveč zato, ker dejavnosti potekajo v oddaljenih krajih in je do tja potreben 

prevoz. 

Graf 3.3.2-6: V kolikšni meri organizirane obšolske dejavnosti obremenjujejo učence in 

njihove starše 

(1 – me ne obremenjuje, 2 – me redko obremenjuje, 3 – me včasih obremenjuje, 4 – me 

več inoma obremenjuje, 5 – me zelo obremenjuje) 

Dobra tretjina učencev je navedla, da jih organizirane prostočasne dejavnosti ne 

obremenjujejo. To je v neki meri razumljivo, saj si dejavnosti po vsej verjetnosti izbirajo 

sami. Polovica učencev je ocenila, da jih organizirane prostočasne dejavnosti le redko (30 %) 

ali včasih (22 %) obremenjujejo. Desetim odstotkom učencev se zdi, da jih te dejavnosti 

večino časa obremenjujejo, enemu od stotih učencev pa predstavljajo zelo veliko breme. Pri 

pregledu odgovorov, ki so jih navajali starši, ugotovimo, da večina ne čuti obremenitve (25 

%) ali so redko obremenjeni (32 %) s spremstvom otrok pri prostočasnih dejavnostih. Slaba 

tretjina staršev (29 %) je z otrokovimi prostočasnimi »obveznostmi« večino časa 

obremenjena, dvema odstotkoma pa to predstavlja zelo veliko breme. Rezultati nam kažejo, 

da se starši v večji meri čutijo obremenjene z otrokovimi popoldanskimi dejavnostmi, kot 

učenci sami. Po navedbah staršev jih večinoma obremenjuje to, da morajo otroku nuditi 

prevoz do lokacije, kjer dejavnost poteka, tam počakati, da se ta zaključi in nato otroku nuditi 
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prevoz nazaj domov. S tem »zapravijo« veliko časa, ki bi ga sicer porabili »bolj pametno« 

npr. za opravila doma. 

Graf 3.3.2-7:V kolikšni meri organizirane obšolske dejavnosti obremenjujejo učence, glede na 

spol 

(1 – me ne obremenjuje, 2 – me redko obremenjuje, 3 – me včasih obremenjuje, 4 – me 
več inoma obremenjuje, 5 – me zelo obremenjuje) 
   

Raziskava je pokazala, da se več kot dve tretjini fantov in deklet ne čuti obremenjene z 

organiziranimi obšolskimi dejavnostmi (43 % dečkov in 33 % deklic) ali pa jih te le redko 

obremenjujejo (26 % dečkov in 35 % deklic). Med tistimi, ki jih te dejavnosti včasih 

obremenjujejo, je razlika med spoloma zanemarljiva, ravno tako je pri deležu tistih učencev, 

ki se ob tem večino časa čutijo obremenjene. Tri odstotke fantov je navedlo, da jih obšolske 

dejavnosti zelo obremenjujejo, medtem ko dekleta tovrstne obremenitve ne občutijo oz. je 

niso navedle.  
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Graf 3.3.2-8: V kolikšni meri matere in očete obremenjuje spremstvo otrok na organizirane 

obšolske dejavnosti 

(1 – me ne obremenjuje, 2 – me redko obremenjuje, 3 – me včasih obremenjuje, 4 – me 

več inoma obremenjuje, 5 – me zelo obremenjuje) 

Očetje se po večini ne čutijo obremenjene ali se čutijo redko obremenjene pri spremljanju 

otrok pri interesnih dejavnostih, saj je dobra tretjina obkrožila možni odgovor dva in 19,1 % 

možni odgovor ena. 35,7 odstotkov očetov se včasih čuti obremenjene, slaba desetina pa 

ocenjuje, da so ob tem večino časa obremenjeni. Pri materah je moč razbrati, da se jih večina 

ne čuti obremenjene (18,1 %) ali pa so le redko obremenjene (33,7 %), kadar spremljajo 

otroke pri obšolskih dejavnostih. Slabi tretjini žensk to občasno predstavlja obremenitev, 

medtem ko je skoraj petina takih, ki jim obšolske dejavnosti otrok večino časa predstavljajo 

breme (14,5 %) ali pa jih zelo obremenjujejo (3,6 %). 
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Graf 3.3.2-9:Primerjava povprečnega časa, ki ga učenec porabi za domače šolsko delo in 

organizirane obšolske dejavnosti 

 

Učenci v vseh treh starostnih obdobjih povprečno več časa namenijo domačemu delu za šolo, 

kot organiziranim obšolskim dejavnostim. V četrtem razredu tako povprečen učenec porabi 

6,5 ure na teden za domačo nalogo in učenje za organizirane obšolske dejavnosti pa 4 ure na 

teden. V šestem razredu v povprečju učenec porabi 6,7 ure tedensko za domače šolske 

obveznosti, za obšolske pa 5,4 ure na teden. V osmem razredu se čas dela za šolo doma še 

podaljša in sicer traja v povprečju 7 ur in 20 minut na teden, čas, ki ga povprečen osmošolec 

porabi za organizirane obšolske dejavnosti pa se skrajša na 3,2 ure/teden 

3.3.2.1 Zaključek 

Raziskava je pokazala, da imajo učenci dokaj širok spekter organiziranih obšolskih 

dejavnosti. Med organiziranimi interesnimi dejavnostmi je daleč najbolj obiskan verouk, 

sledijo mu ekipni in individualni športi, različni krožki, obiskovanje glasbene šole in/ali petje 

v pevskem zboru. Razmeroma slabo pa so obiskani tečaji tujih jezikov ter taborniki, skavti in 

planinski krožek. Priljubljenost določenih organiziranih obšolskih dejavnosti niha med 

različnimi starostnimi skupinami in spolom, nekatere pa so ne glede na ta dva dejavnika s 

strani učencev vedno pogosto izbrane. Pri teh dejavnostih učenci pogosto potrebujejo 

spremstvo, ki se v večini primerov pojavi kot potreba po prevozu do lokacije, kjer dejavnost 
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poteka. To spremstvo večinoma nudijo starši (matere, očetje, ali pa oba starša), v večinskem 

deležu matere, ki pri tem nase jemljejo večjo odgovornost kot očetje (vsaj glede na razlike 

med odgovori učencev in staršev).  

Otroci pri teh dejavnostih ne čutijo nekih pretiranih obremenitev, oziroma je odstotek tistih, ki 

jih dejavnosti zelo obremenjujejo razmeroma nizek, medtem, ko se starši čutijo nekoliko bolj 

obremenjene. Ugotavljamo, da se ne le pri otrokovih šolskih zadolžitvah doma, ampak tudi 

pri otrokovih organiziranih obšolskih dejavnostih matere čutijo v večji meri obremenjene kot 

njihovi partnerji, ali tisti očetje, ki večinoma sami opravljajo to delo.  

Pri primerjavi povprečnega časa, ki ga učenci porabijo za šolsko delo doma in organizirane 

obšolske dejavnosti ugotovimo, da otroci v vseh treh starostnih obdobjih porabijo več časa za 

domače naloge in učenje kot za obšolske dejavnosti. 
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3.3.3  Primerjava obremenjenosti s šolskim delom in organiziranimi 

interesnimi dejavnostmi 

 

Graf 3.3.3-1: Obremenjenost učencev s šolskim delom v primerjavi z obremenjenostjo z 

organiziranimi obšolskimi dejavnostmi 

(1 – me ne obremenjuje, 2 – me redko obremenjuje, 3 – me včasih obremenjuje, 4 – me 
večinoma obremenjuje, 5 – me zelo obremenjuje) 
 
Učenci so navedli, da so s šolskim delom doma znatno bolj obremenjeni kot z obveznostmi, 

ki jih prinašajo organizirane interesne dejavnosti. To je razumljivo, saj si te dejavnosti izbirajo 

sami in na nek način sodijo v njihov prosti čas, čeprav jim predstavljajo 

obveznost/odgovornost. Le ena desetina učencev se ob omenjenih dejavnostih čuti večino 

časa obremenjena (9 %) ali zelo obremenjena (1 %). Takih učencev je pri obremenjenosti s 

šolskimi obveznostmi doma še enkrat več. Več kot dve tretjini učencev tovrstne dejavnosti ne 

obremenjujejo (38 %) ali jih le redko obremenjujejo (30 %). 
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Graf 3.3.3-2: Obremenjenost staršev s šolskim delom v primerjavi z obremenjenostjo z 

organiziranimi obšolskimi dejavnostmi 

(1 – me ne obremenjuje, 2 – me redko obremenjuje, 3 – me včasih obremenjuje, 4 – me 
večinoma obremenjuje, 5 – me zelo obremenjuje) 
 
Podobno kot pri otrocih opažamo pri starših, da jih pomoč pri šolskem delu doma nekoliko 

bolj obremenjuje kot spremstvo otrok pri obveznostih izven šole. Odstopanja so nekoliko 

manjša kot pri učencih. Kar dobro polovico staršev občasno (38 %) ali pa večino časa (17 %) 

obremenjuje nudenje pomoči pri domačih nalogah in učenju, medtem ko se pri spremstvu 

otrok tako počuti 13 odstotkov manj staršev. V obeh primerih sta dva odstotka staršev zelo 

obremenjena. 

3.3.3.1 Zaključek 

Raziskava je pokazala, da učence in starše v večjem obsegu obremenjuje obvezno delo za šolo 

doma, kot jih obremenjuje udeležba/spremstvo pri organiziranih obšolskih dejavnostih. 
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3.3.4 Kako na občutek obremenjenosti staršev vpliva družinska struktura 

 

Graf 3.3.4-1: Kako na stopnjo obremenjenosti staršev vpliva število otrok v družini 

(1 – me ne obremenjuje, 2 – me redko obremenjuje, 3 – me včasih obremenjuje, 4 – me 

več inoma obremenjuje, 5 – me zelo obremenjuje) 

Raziskava je zajela učence in starše iz 145 družin, vendar je potrebno upoštevati, da obstaja 

verjetnost, da se je katera od družin z dvema ali več otroki pojavila večkrat (verodostojnost 

podatkov pri tem ostaja nespremenjena, saj so v takem primeru starši odgovarjali na več 

vprašalnikov – za vsakega otroka posebej). Glede na rezultate vidimo, da se najmanj 

obremenjene s šolskimi obveznostmi doma in otrokovimi obšolskimi dejavnostmi, čutijo 

družine, ki skrbijo za pet ali več otrok. Tu predvidevamo, da družine zaradi številčnosti, 

dajejo večji poudarek samostojnemu učenju in/ali starši otrokom »zožijo« spekter interesnih 

dejavnosti, med katerimi ti lahko izbirajo, tako da je spremstvo čim manjkrat potrebno. Kljub 

temu se dobra tretjina staršev s tovrstnimi družinami čuti občasno obremenjena (23,8 %) ali 

pa obremenjenost čutijo večino časa (14,3 %). Obremenjenost v največji meri občutijo starši, 

ki imajo po enega ali tri otroke. V obeh primerih se jih dobra polovica čuti dokaj 

neobremenjene, vendar pa je odstotek tistih, ki večino časa čutijo obremenitev ali so zelo 

obremenjeni, tu najvišji (v obeh primerih 24 %). 
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Graf 3.3.4-2: Občutek obremenjenosti glede na to ali za otroke skrbi eden ali oba starša 

(1 – me ne obremenjuje, 2 – me redko obremenjuje, 3 – me včasih obremenjuje, 4 – me 

več inoma obremenjuje, 5 – me zelo obremenjuje) 

Če izračunamo povprečje vseh odgovorov, ki so jih navedli samohranilci in na drugi strani 

tisti, ki za otroke skrbijo skupaj s partnerjem vidimo, da je povprečna ocena obremenjenosti 

2,5 v obeh primerih, torej se čutijo redko ali včasih obremenjene. Glede na graf lahko 

opazimo, da so proporcije pri posameznih odgovorih zelo različne. Med družinami, kjer za 

otroke skrbi en sam starš, je skoraj dve tretjini takih, ki se pri otroških obveznostih čutijo 

včasih ali večinoma obremenjene. 37 odstotkov pa je tistih, ki ne čutijo ali le redko čutijo 

obremenitev, medtem ko več kot polovica staršev, ki so v partnerskih razmerjih, niso ali so le 

včasih obremenjeni. Približno tretjina družin, kjer za otroke skrbita oba starša, včasih občuti 

obremenitev z otrokovimi šolskimi in obšolskimi zadolžitvami, 18 % pa se čuti obremenjene 

večino časa ali pa jih te dolžnosti zelo obremenjujejo. 

3.3.4.1 Zaključek 

Pokazalo se je, da na občutek obremenjenosti do neke mere vpliva tudi struktura družine. 

Zanimivo je, da v najmanjši meri obremenjenost občutijo starši, ki skrbijo za pet ali več otrok, 

najbolj pa tisti starši, ki vzgajajo edince, ali tisti, ki skrbijo za tri otroke. Razlike v 

obremenjenosti staršev se pojavljajo tudi glede na to, ali za otroke skrbi eden od staršev ali 
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oba. Nekoliko bolj obremenjene se čutijo samohranilci/samohranilke, vendar se ti nikoli ne 

čutijo zelo obremenjeni.  
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3.3.5 Kako na občutek obremenjenosti staršev vpliva materialni položaj družine 

 

Graf 3.3.5-1: Kako na občutek obremenjenosti staršev vpliva materialni položaj družine 

(1 – me ne obremenjuje, 2 – me redko obremenjuje, 3 – me včasih obremenjuje, 4 – me 

več inoma obremenjuje, 5 – me zelo obremenjuje) 

Kot kažejo rezultati raziskave, so družine, ki ocenjujejo, da imajo povprečni materialni 

položaj, v najmanjši meri obremenjeni z otrokovimi šolskimi dolžnostmi doma in njegovimi 

interesnimi dejavnostmi. Več kot polovica ne čuti nobenih obremenitev ali pa so le redko 

obremenjeni, medtem ko je takih staršev z družinami v nadpovprečnem ekonomskem 

položaju le 37 %. V vseh treh primerih (družine z nadpovprečnim, povprečnim in 

podpovprečnim ekonomskim stanjem) je približno trideset odstotkov staršev, ki se včasih 

čutijo obremenjene. V najvišjem deležu (29 %) so večino časa obremenjeni tisti iz družin s 

podpovprečnim materialnim položajem, s 16 % jim sledijo družine z nadpovprečnim 

materialnim stanjem. Zanimivo je, da se »premožnejše« družine, glede na ostale z manj 

ekonomskimi sredstvi, v največji meri (5 %) čutijo zelo obremenjene, v srednjem razredu je 

takih štiri odstotke, v nižjem ekonomskem razredu pa le trije odstotki. Morda pa pri vsem tem 

ni zanemarljiv podatek, da je skoraj polovica organiziranih obšolskih dejavnosti, ki se jih 

učenci udeležujejo, brezplačnih.  
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3.3.5.1 Zaključek 

V primerjavi z ostalimi so družine z nižjim materialnim položajem navedle, da se čutijo bolj 

obremenjene z otrokovimi šolskimi obveznostmi doma in njihovimi organiziranimi 

dejavnostmi izven šole. V najmanjši meri se čutijo obremenjene starši z družinami na 

povprečni ekonomski ravni. Zanimiv pa je podatek, da je delež tistih staršev, ki se čutijo zelo 

obremenjene, najvišji pri družinah z nadpovprečnim materialnim položajem. 

3.3.6 Koliko prostega časa imajo učenci 

 

Graf 3.3.6-1: Koliko prostega časa imajo učenci 

 

Kljub dnevnim zadolžitvam s šolskimi obveznostmi in obšolskimi dejavnostmi ima skoraj 

polovica učencev več kot tri ure prostega časa na dan. Glede na predloge optimalnih urnikov 

je to zadostna količina, ki naj bi nudila ustrezno sprostitev. Skoraj tretjina učencev ocenjuje, 

da imajo na dan od 2 – 3 ure prostega časa, kar še vedno spada v optimalne okvire. Petina pa 

je takih učencev, ki menijo, da imajo manj kot dve uri prostega časa. Pri analizi sem prišla 

tudi do ugotovitve, da imajo povprečno največ prostega časa učenci z zadostnim (3,3 ure) in 

pravdobrim (3,1 ure) uspehom. Odličnjaki in tisti z dobrim šolskim uspehom imajo povprečno 

nekaj manj kot tri ure prostega časa na dan (2,9 ure), medtem ko tisti z nezadostnim uspehom 

navajajo, da imajo na dan manj kot dve uri prostega časa.   
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Graf 3.3.6-2: Koliko prostega časa imajo učenci, glede na njihovo starost. 

 

Glede na starost je logično, da imajo učenci osmih razredov najmanj prostega časa, saj smo že 

ugotovili, da za delo za šolo doma porabijo največ časa. Skoraj dve tretjini osmošolcev 

ocenjuje, da imajo manj kot tri ure prostega časa, od tega 44 % od 2 – 3 ure in 21 % manj kot 

dve uri. Ravno obratno je pri četrtošolcih, saj slabi dve tretjini ocenjujeta, da imata na dan več 

kot tri ure prostega časa, 21 odstotni delež 9 – 10 letnikov pa ocenjuje, da imajo tovrstnega 

časa manj kot dve uri na dan. V sredini pa se znajdejo šestošolci, pri katerih jih približno dve 

tretjini ocenjuje, da imajo od dve do štiri ure prostega časa, preostali pa so dokaj enakomerno 

porazdeljeni med dva skrajna pola, torej med tiste, ki imajo manj kot dve uri (19 %) in več kot 

štiri ure (21 %) prostega časa. 

3.3.6.1 Zaključek 

Učenci v večini ocenjujejo, da imajo kljub šolskim zadolžitvam doma in organiziranim 

interesnim dejavnostim še vedno več kot dve uri prostega časa na dan. Dobra petina pa jih 

ocenjuje, da so z obveznostmi zelo zaposleni in da imajo manj kot dve uri prostega časa na 

dan. Raziskava je pokazala, da premosorazmerno z naraščanjem starosti upada prosti čas 

učencev. To lahko razlagamo kot logično posledico tega, da starejši učenci porabijo več časa 

za učenje in domače naloge kot mlajši učenci. 
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3.3.7 Kako učenci preživljajo prosti čas 

 

Graf 3.3.7-1: Kako učenci najpogosteje preživljajo prosti čas. 

 

Otroci pretežni del svoje prostega časa (izven organiziranih interesnih dejavnosti) namenijo 

igri na prostem, v to so vključene tudi različne neorganizirane športne aktivnosti. Razmeroma 

veliko svojega časa namenijo ali »morajo« nameniti tudi pomoči doma. V tem času otroci tudi 

pogosto gledajo televizijo in/ali se družijo s prijatelji. Glede na rezultate približno tretjina 

učencev svoj prosti čas posveča branju, igranju video oz. računalniških igric, komuniciranju 

prek spleta ter sprehajanju (v to kategorijo so zajeti tudi tisti, ki sprehajajo ali se igrajo s 

svojimi hišnimi ljubljenčki). Nekaj otrok je navedlo, da prosti čas med drugim posvečajo 

izdelovanju in sestavljanju modelov iz različnih materialov npr. lego kock, risanju, 

ustvarjanju in ukvarjanju z glasbo (navedeno pod odgovorom »drugo«). 
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Graf 3.3.7-2:  Kako učenci najpogosteje preživl jajo prosti čas, glede na starost 

 

Razumljivo je, da se interesi po dejavnostih v prostem času s starostjo spreminjajo. Pri 

četrtošolcih opazimo, da je daleč najbolj priljubljena igra na prostem. Prav tako se v veliki 

meri posvečajo druženju s prijatelji in pomagajo doma. Dokaj radi berejo, gledajo televizijo, 

se sprehajajo in igrajo igrice. Razmeroma malo pa v tem starostnem obdobju (9 – 10 let) 

uporabljajo različna socialna omrežja, medtem ko vidimo, da se v veliko večjem deležu tega 

poslužujejo šestošolci (vsak tretji šestošolec). Otroci stari od 11 do 12 let se še vedno v veliki 

meri posvečajo igri na prostem, druženju s prijatelji ter pomagajo doma. Skoraj polovica jih v 

prostem času rada gleda televizijo, bere in/ali se sprehaja. Ugotovimo lahko, da imajo starejši 

učenci v primerjavi s mlajšimi bolj pester izbor dejavnosti, ki jim v prostem času namenjajo 

pozornost. Kot prikazuje graf zgoraj (Kako učenci najpogosteje preživljajo prosti čas glede na 

starost), se osmošolci najpogosteje sproščajo ob gledanju televizije in/ali igri na prostem. 

Podobno kot pri šestošolcih se pojavi porast uporabe medmrežja, kot komunikacijskega 
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kanala. To počne vsak drugi otrok star od 13 – 14 let. Približno enako pogosto kot ostali dve 

starostni skupini pomagajo doma in se družijo s prijatelji, pojavi pa se velik porast deleža 

tistih, ki igrajo računalniške ali video igrice. 

Graf 3.3.7-3: Kako učenci najpogosteje preživljajo prosti čas glede na spol 

 

Pri izbiri dejavnosti, ki jih učenci počnejo v prostem času, se pojavljajo razlike tudi glede na 

spol. Oboji se ponovno najraje igrajo na prostem, le s to razliko, da to fantje počno v večjem 

številu kot dekleta. Podobna razlika se pojavi na področju nudenja pomoči doma, saj to z 11 

odstotnim deležem pogosteje delajo dekleta. Razmeroma enako pogosto fantje in dekleta radi 

gledajo televizijo, berejo in/ali se družijo s prijatelji. Večja odstopanja se pojavljajo pri 

igranju igric, saj to dečki počno štirikrat pogosteje kot deklice. One se v primerjavi s fanti še 

enkrat pogosteje sprehajajo in/ali komunicirajo prek socialnih omrežji. 

3.3.7.1 Zaključek 

Povzamemo lahko, da učenci dokaj kvalitetno preživljajo svoj prosti čas (izven organiziranih 

interesnih dejavnosti). Ne glede na starost ali spol se otroci najraje gibajo na prostem (z 

izjemo osmošolcev, pri katerih je ta dejavnost druga najpogostejša). Priljubljeno je druženje s 
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prijatelji in gledanje televizije, pogosta pa je tudi pomoč doma. S starostjo narašča 

komunikacija prek socialnih omrežji ter igranje video oz. računalniških igric. Razlike pri 

izbiri prostočasnih dejavnosti se pojavljajo tudi glede na spol otrok. Za razliko od deklet se 

fantje veliko več ukvarjajo z igranjem igric. Nekoliko večji delež se jih tudi giba na prostem. 

Dekleta pomembno pogosteje kot dečki komunicirajo prek spleta, se sprehajajo in v nekoliko 

večji meri pomagajo doma.  
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4 SKLEP 

 

Raziskava je pokazala, da večina učencev z veseljem obiskuje šolo, skoraj polovici učencev 

čas v šoli doživlja kot občasno obremenjujoč, med tem ko le za 7 % učencev šola predstavlja 

stres ali velik stres. Glede na starost je deloma razumljivo, da veselje do šolanja z leti 

nekoliko upada ter da je občutek obremenjenosti nekoliko bolj pogost in bolj intenziven.  

Večina pomoči otrokom (pri njihovem šolskem delu doma) prihaja s strani staršev, od tega 

pomembno večji delež s strani mater. V višjih starostnih obdobjih se pokaže, da so učenci vse 

manj deležni pomoči in da narašča samostojno delo. Domače naloge, učenje in priprava za 

šolo doma učence povprečno obremenjujejo (rezultati gredo nekako po Gaussovi krivulji). 

Pomembnih razlik med učenci in starši pri obremenjenosti z nudenjem pomoči pri domačih 

šolskih obveznosti raziskava ni zaznala, ravno tako ne med posameznim spolom učencev. 

Ugotovimo pa, da matere večji del nudenja pomoči otrokom jemljejo nase in se pri tem na 

splošno glede na partnerje čutijo nekoliko bolj obremenjene. Tu lahko potrdimo našo hipotezo 

o tem, da se starši, v večjem delu matere, čutijo bolj obremenjene. Še vedno se dogaja to (kot 

pravi Alenka Švab), da je vloga ženske precej tradicionalno opredeljena in da se za pomoč 

otrokom čutijo odgovorne ravno matere. Glede na Bernsteinovo opredelitev novega srednjega 

razreda, pa se ženske (omenjenega razreda) zavedajo pomembnosti izobrazbe in zato 

posledično težijo, da bi otroci dosegli čim višjo. Pri tem skušajo na nek način razbremeniti 

otroke in jim v največji možni meri pomagati, kar pa posledično obremenjuje njih same. 

Možna pa je tudi druga razlaga, saj so rezultati pokazali, da je stopnja izobrazbe žensk skoraj 

za pol stopnje višja od izobrazbe moških, da se matere čutijo bolj kvalificirane za nudenje 

učne pomoči.  

Učenci kar nekaj ur na teden posvečajo tudi organiziranim interesnim dejavnostim, ki so v 

določeni meri namenjene razvijanju njihovih potencialov in nabiranju kompetenc. Otroci 

imajo dokaj širok spekter organiziranih obšolskih dejavnosti. V povprečju se vsak učenec 

udeležuje dveh do treh interesnih dejavnosti. Analiza je razkrila tudi to, da povprečna 

dejavnost traja dve uri na teden, torej so učenci s tovrstnimi obveznostmi zaposleni v 

povprečju štiri do šest ur na teden. Med organiziranimi interesnimi dejavnostmi je daleč 

najbolj obiskan verouk, sledijo mu ekipni in individualni športi, različni krožki, obiskovanje 

glasbene šole in/ali petje v pevskem zboru. Razmeroma slabo so obiskani tečaji tujih jezikov 
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ter taborniki, skavti in planinski krožek. Priljubljenost določenih organiziranih obšolskih 

dejavnosti niha med različnimi starostnimi skupinami in spolom, nekatere pa so ne glede na ta 

dva dejavnika s strani učencev vedno pogosto izbrane. Pri teh dejavnostih učenci pogosto 

potrebujejo spremstvo, ki se v večini primerov pojavi kot potreba po prevozu do lokacije, kjer 

dejavnost poteka. To spremstvo večinoma nudijo starši (matere, očetje, ali pa oba starša), v 

večinskem deležu zopet matere. Že razlike med odgovori staršev in učencev (glede na to, da 

so kar na 82 % starševskih vprašalnikov odgovarjale mame) v deležu spremstva mater pri 

obšolskih dejavnostih nam pove, da ravno one pri tem nase jemljejo večjo odgovornost kot 

očetje. 

Otroci pri teh tovrstnih dejavnostih ne čutijo nekih pretiranih obremenitev, oziroma je 

odstotek tistih, ki jih zelo obremenjujejo razmeroma nizek, medtem, ko se starši čutijo 

nekoliko bolj obremenjene. Ugotavljamo, da se ne le pri otrokovih šolskih zadolžitvah doma, 

ampak tudi pri otrokovih organiziranih obšolskih dejavnostih matere čutijo v večji meri 

obremenjene kot njihovi partnerji, ali očetje, ki sami večinoma časa opravljajo to delo. 

Pomembno je tudi spoznanje, da so tako učenci kot starši v večjem obsegu obremenjeni z 

obveznostmi za šolo doma, kot jih obremenjuje udeležba/spremstvo pri organiziranih 

obšolskih dejavnostih. 

Pri ugotavljanju ali struktura družine vpliva na občutek obremenjenosti staršev nismo prišli do 

nekih pretresljivih spoznanj, saj so bile strukture družin pretežno klasične (oče, mati in 

otroci). Vzorec je zajemal le dobrih pet odstotkov družin, ki jih formirajo otroci in samo eden 

od staršev, ostalih oz. drugačnih družinskih struktur vzorec ni zajel. Pokazalo se je, da na 

občutek obremenjenosti do neke mere kljub temu vpliva struktura družine. Nekoliko bolj 

obremenjeni se čutijo samohranilci/samohranilke, vendar se ti nikoli ne čutijo zelo 

obremenjeni. Glede na število otrok v družini je zanimivo, da v najmanjši meri obremenjenost 

občutijo starši, ki skrbijo za pet ali več otrok, najbolj pa tisti starši, ki vzgajajo edince ali tisti, 

ki skrbijo za tri otroke. Tu predvidevamo, da družine zaradi številčnosti, dajejo večji poudarek 

učenju samostojnosti. Tu po vsej verjetnosti pomoč pri domačih nalogah in učenju 

prevzemajo tudi starejši bratje in sestre. Manjša obremenjenost pri spremstvu je lahko tudi 

posledica tega, da starši »zožijo« spekter interesnih dejavnosti, med katerimi otroci lahko 

izbirajo, tako da je spremstvo čim manjkrat potrebno. Pri primerjavi povprečnega časa, ki ga 

učenci porabijo za šolsko delo doma in organizirane obšolske dejavnosti, ugotovimo, da 
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otroci v vseh treh starostnih obdobjih porabijo več časa za domače naloge in učenje kot za 

obšolske dejavnosti. 

Subjektivna ocena materialnega položaja, po kateri sem spraševala v starševskem vprašalniku, 

je dovoljevala precej fleksibilne meje med nadpovprečno, povprečno in podpovprečno 

stopnjo. Kljub temu je raziskava zaznala, da se v primerjavi z ostalimi, družine z nižjim 

materialnim položajem čutijo nekoliko bolj obremenjene z otrokovimi šolskimi obveznostmi 

doma in njihovimi organiziranimi dejavnostmi izven šole. V najmanjši meri se čutijo 

obremenjene starši z družinami na povprečni ekonomski ravni. Zanimiv pa je podatek, da je 

delež tistih staršev, ki se čutijo zelo obremenjene, najvišji pri družinah z nadpovprečnim 

materialnim položajem. 

Učenci v večini ocenjujejo, da imajo kljub šolskim zadolžitvam doma in organiziranim 

interesnim dejavnostim še vedno več kot dve uri prostega časa na dan. Dobra petina pa jih 

ocenjuje, da so z obveznostmi zelo zaposleni in da imajo manj kot dve uri prostega časa na 

dan. Raziskava je pokazala, da premo sorazmerno z naraščanjem starosti upada prosti čas 

učencev. To lahko razlagamo kot logično posledico tega, da starejši učenci porabijo več časa 

za učenje in domače naloge kot mlajši učenci. Vidimo tudi, da učenci dokaj kvalitetno 

preživljajo svoj prosti čas (izven organiziranih interesnih dejavnosti). Prevladujejo tiste, ki 

spodbujajo otrokovo aktivnost, nekaj pa je tudi pasivnih. Tu je moč zaznati neko optimalno 

območje med kvalitetno sprostitvijo od stresa in med dejavnostimi, ki ponujajo »izklop« kot 

to poimenuje M. Kuhar. (Kuhar, 2007: 453 – 472.) Ne glede na starost ali spol se otroci 

najraje gibajo na prostem (z izjemo osmošolcev, pri katerih je ta dejavnost druga 

najpogostejša). Priljubljeno je druženje s prijatelji in gledanje televizije, pogosta pa je tudi 

pomoč doma. S starostjo narašča komunikacija prek socialnih omrežji ter igranje video oz. 

računalniških igric. Razlike pri izbiri prostočasnih dejavnosti se pojavljajo tudi glede na spol 

otrok. Za razliko od deklet se fantje veliko več ukvarjajo z igranjem igric. Nekoliko večji 

delež se jih tudi giba na prostem. Dekleta pomembno pogosteje kot dečki komunicirajo prek 

spleta, se sprehajajo in v nekoliko večji meri pomagajo doma. 

Zaključimo lahko s tem, da se na splošno učenci v času, ki ga preživijo v šoli, med delom za 

šolo doma in med obveznostmi v sklopu interesnih dejavnosti ne čutijo preobremenjene. V 

primerjavi z njimi se v večji meri čutijo obremenjeni njihovi starši (še posebej matere), toda 

tudi tu, razen nekaj izjem, ni nekega pretiranega občutka obremenjenosti oz. stresa. Morda 
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lahko povzamemo, da zunanji diskurz v slovenskem šolstvu glede preobremenjenosti 

osnovnošolskih učencev temelji le na nekaj odstotkih skrajnih primerov in da je bil morda 

ustvarjen bolj kot politična provokacija. Seveda pa se zavedam, da bi težko na podlagi moje 

raziskave to potrdila, saj je zajemala premajhen in premalo pester vzorec. Da bi lahko 

rezultate posplošila na celoten slovenski prostor, bi morala vzorec razširiti tudi na druge regije 

in ne le med podeželsko, ampak tudi mestno populacijo. 
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6 PRILOGE 

Šifra vprašalnika:    xxx  

VPRAŠALNIK (I) 

Spoštovani učenci, 
sem Urška Jekovec, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru 
diplomskega dela izvajam raziskavo o obremenjenosti osnovnošolcev in njihovih družin s šolskim 
delom in obšolskimi dejavnostmi. 
Anketni vprašalnik je v celoti anonimen, vsi zbrani podatki v raziskavi pa bodo uporabljeni izključno 
za študijske namene. Vljudno vas vabim k sodelovanju in se vam že v naprej iskreno zahvaljujem. 

Urška Jekovec 
 

1. Obkroži ustrezni spol:  M  Ž 
2. Star sem____________let. 
3. Obiskujem __________razred osnovne šole. 
4. Čas, ki ga preživim v šoli (ustrezno obkroži) 

• mi je v veliko veselje, 
• mi je v veselje, 
• me včasih obremenjuje, 
• mi predstavlja stres, 
• mi predstavlja velik stres. 

 
5. Približno koliko časa dnevno nameniš šolskemu delu doma (domače naloge, učenje, priprava 

za naslednji dan…)? Obkroži ustrezen odgovor. 
• 1 uro ali manj. •  Od 1 do 2 uri.  • Od 2 do 3 ure.  • Več kot 3 ure. 

V kolikšni meri te to obremenjuje? (Obkrožite oceno 1-5, 1-me ne obremenjuje, 5-me zelo 
obremenjuje.) 
1  2  3  4  5 
 

6. Kdo ti največkrat pomaga pri domačem delu za šolo? (Obkroži) 
• Oče. • Mati.   • Oba .   • Sestra / brat. • Nihče. • Drugo_________. 
 

7. Obiskuješ dejavnosti izven rednega pouka (različni krožki, verouk, glasbena šola, plesna šola, 
gasilske vaje, nogomet…)?  (Obkroži.)  DA   NE 
Če si obkrožil DA, navedi katere in izpolni spodnjo tabelo. 

VRSTA DEJAVNOSTI KOLIKO ČASA TRAJA 
DEJAVNOST 

KOLIKOKRAT NA TEDEN 
JO OBISKUJEŠ 
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V kolikšni meri te obšolske dejavnosti obremenjujejo? (Obkrožite oceno 1-5, 1-me ne 
obremenjuje, 5-me zelo obremenjuje.) 

1  2  3  4  5 
8. Kdo te največkrat spremlja pri obšolskih dejavnostih? (Obkroži) 

• Oče.    • Mati.   • Oba.    • Sestra / brat.   • Drugo_____________. 
9.  Približno koliko prostega časa imaš na dan, ki ga porabiš izven organiziranih dejavnosti. 

• Manj kot 2 uri. • Od 2 do 3 ure. • Od 3 do 4 ure. • Več kot 4 ure. 
Obkroži, kaj v tem času najpogosteje počneš. (obkrožiš lahko več odgovorov) 

• Berem. 
• Gledam televizijo. 
• Igram računalniške / video igrice. 
• S prijatelji komuniciram preko spleta (elektronska pošta, FB ipd.). 
• Igram se zunaj. 
• Se sprehajam. 
• Druženje s prijatelji. 
• Pomagam doma. 
• Drugo:_______________________________________________________. 

10.  Kako bi sam/a ocenil/a svoj šolski uspeh? 
• Zelo uspešen. • Pravdober.  • Dober. • Zadosten   •  Neuspešen. 
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Šifra vprašalnika:  xxx  

VPRAŠALNIK (II) 

Spoštovani, 

sem Urška Jekovec, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru 
diplomskega dela izvajam raziskavo o obremenjenosti osnovnošolcev in njihovih družin s šolskim 
delom in obšolskimi dejavnostmi. 

Anketni vprašalnik je v celoti anonimen, vsi zbrani podatki v raziskavi pa bodo uporabljeni izključno 
za študijske namene. Vljudno vas vabim k sodelovanju in se vam že v naprej iskreno zahvaljujem. 

Urška Jekovec 

 

1. Spol:   M   Ž 

 

2. Otroku ste (obkroži) 

• oče.   • mati.  • očim.  • mačeha. • (drugo)_____________. 

3. Število otrok, za katere skrbite? _____________ 

4. Za otroke skrbim (obkroži) 

• sam/a. • s partnerjem.  • s starši. • (drugo) s/z__________________. 

 

5. Stopnja vaše izobrazbe.    Stopnja izobrazbe vašega partnerja.

 Nedokončana OŠ. 

• Osnovnošolska. 

• Srednješolska. 

• Visokošolska. 

• Univerzitetna. 

• Magisterij. 

• Doktorat. 

 

• Nedokončana OŠ. 

• Osnovnošolska. 

• Srednješolska. 

• Visokošolska. 

• Univerzitetna. 

• Magisterij. 

• Doktorat. 
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6. Obkrožite ustrezni zaposlitveni status. 

Sem   •  zaposlen/a.   • nezaposlen/a.  

Partner je   •  zaposlen/a.   • nezaposlen/a.  

 

7. Vaša subjektivna ocena materialnega položaja družine. 

 

• Nadpovprečno. • Povprečno.  • Podpovprečno. 

 

 

8. Približno koliko časa otrok dnevno nameni šolskemu delu doma (domače naloge, učenje, 
priprava za naslednji dan…)? ______________________. 

 

9. Pri delu za šolo otroku največkrat pomaga/m 

• jaz.  • partner. • otrokovi stari starši.  • (drugo)______________. 

 

V kolikšni meri vas/ga/jo/jih to obremenjuje? (Obkrožite oceno 1-5, 1-me ne obremenjuje, 5-me zelo 
obremenjuje. 

1  2  3  4  5 

10.  Ali otrok obiskuje organizirane dejavnosti izven rednega pouka (različni krožki, verouk, 
glasbena šola, plesna šola, gasilske vaje, nogomet…)?  (Obkroži.)  DA  
 NE 

 

11. Koliko časa tedensko otrok porabi za organizirane dejavnosti izven rednega 
pouka?____________. 

12. Kdo ga najpogosteje spremlja pri omenjenih dejavnostih? 

• Jaz.  • Partner. • Otrokovi stari starši.  • (Drugo)______________. 

 

V kolikšni meri vas/ga/jo/jih to obremenjuje? (Obkrožite oceno 1-5, 1-me ne obremenjuje, 5-me zelo 
obremenjuje. 

1  2  3  4  5 


