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POVZETEK 
 
 

Vloga staršev je v 21. stoletju označena kot izjemno pomembna za otrokovo učno uspešnost. 

Psihološka spoznanja in različne študije primerov so sicer že v drugi polovici prejšnjega 

stoletja označile vlogo družine kot pomemben atribut pri otrokovega razvoja, na osnovi 

sodobnih raziskav pa se strokovno znanje o pomenu družine v človekovem razvoju le še 

poglablja in razširja ter povezuje z različnimi drugimi področji človekovega udejstvovanja.  

Osrednji namen diplomskega raziskovanja je bil ugotoviti, na kakšne načine starši spremljajo 

in spodbujajo svojega otroka za šolsko delo, v katere oblike sodelovanja s šolo se starši 

največkrat vključujejo, kakšna so njihova pričakovanja glede otrokovega izobraževanja ter v 

kolikšni meri stopnja izobrazbe staršev pogojuje/vpliva na učno uspešnost otroka. Izvedla sem 

empirično raziskavo, v kateri je sodelovalo 89 staršev otrok 4., 5. in 6. razreda osnovne šole. 

Iz rezultatov raziskave lahko povzamem, da starši največkrat spremljajo otrokovo šolsko delo 

tako, da preverijo, ali se je otrok v šoli kaj novega naučil, zelo pogosto pa tudi, če ima otrok 

domačo nalogo. Najpogosteje spodbujajo svojega otroka za učenje v domačem okolju, nudijo 

mu tudi pomoč pri opravljanju domače naloge ter učenju. Največkrat se starši udeležujejo 

govorilnih ur ali roditeljskih sestankov, pogosto obiskujejo tudi predavanja ali delavnice, ki 

jih za starše organizira šola. Starši, ki pridobijo s strani otrokove šole več informacij o načinih 

spodbujanja otroka, se pogosteje se tudi vključujejo v otrokovo šolsko delo. Starši, ki se bolj 

zanimajo o ustreznih vzgojnih prijemih in načinih spodbujanja, so pogosteje bolj zadovoljni z 

otrokovim učnim uspehom, prav tako pa imajo tudi višja pričakovanja glede otrokovega 

nadaljnjega izobraževanja.  Pomemben dejavnik vključevanja staršev je izobrazbena struktura 

staršev: večji interes za vključenost v otrokovo izobraževanje izražajo starši, ki imajo višjo 

stopnjo izobrazbe; njihovo zanimanje se kaže na področjih sodelovanja pri otrokovem 

šolskem delu in s šolo (vključevanje staršev na šolskem področju) ter v raznovrstnih načinih 

spodbujanja otroka za šolsko delo in pri preživljanju prostočasnih aktivnosti (vključevanje 

staršev v domačem okolju). 

 

 

KLJUČNE BESEDE: družina, starši, osnovna šola, sodelovanje staršev s šolo,  dejavniki 

učne uspešnosti, motivacija staršev.  
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ABSTRACT 
 

Parents’ role is of high importance for child’s teaching performance in 21st century. The 

psychological insights and various case studies had already denoted the family as important 

contributor to child’s development in the second half of previous century. On the basis of 

modern researches the professional knowledge about the importance of the family in human’s 

development is deepening and expending, and is connected to various areas of human 

engagement. 

The main purpose of this diploma thesis was to ascertain which methods are used by parents 

to accompany and encourage their child for school work, in which forms of cooperation with 

school are parents included, what are parents’ expectations regarding their child’s education, 

and in what extend does the level of parents’ education influences/conditions child’s teaching 

performance. We have executed an empirical research, which included 89 parents of children 

that visit  4th, 5 th or 6th grade of primary school. Results showed that parents accompany their 

child’s school work by examining the knowledge that the child’s acquired during the day, and 

by helping them with home work.  Furthermore, parents most often encourage the child to 

learn in home environment, and they help with home work/learning. In addition, they attend 

office hours or PTA meetings, and courses or workshops which school organises for the 

parents. Parents, who are more involved in cooperation with school, tend to seek more 

information about their child in school. The information that parents gather in such a way is 

later on likely to be included in child’s school work. Parents with greater interests in 

appropriate educational methods and manners of encouragement are more likely to be 

satisfied with their child’s teaching performance, and have higher expectations regarding their 

child’s further education. The important factor of parents’ involvement is their level of 

education: parents with higher education show greater interest for their child’s education. 

Their interest is shown in overall cooperation with school and child's school work (parents’ 

inclusion in school environment), various methods of encouragement for school work, and by 

leisure activities (parents’ inclusion in home environment). 

 

KEY WORDS: family, parents, primary school, parents’ cooperation with school, 

teaching performance factors, parents’ motivation. 
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1 UVOD 
 

 

Gogala (1965) definira družino kot osnovno, avtonomno celico, saj sama odloča o svojih 

najrazličnejših zahtevah in potrebah. Družina ima svoje premoženje, svoj proračun ter svoj 

gospodarski, kulturni, vzgojni in občedružbeni načrt. Kar družino ustvarja in ohranja, so vezi, 

ki jo povezujejo na vseh nivojih bivanja. 

Družina je naravna skupnost, saj smo tudi ljudje po svoji naravni in socialni plati družabna 

bitja, ki nismo namenjena za samotno življenje. Kljub pogosto zelo zapletenim razmeram v 

sodobni družbi družina še vedno zagotavlja pridobivanje vrednot, kot so družinska harmonija, 

ljubezen, skupna lastnina … Na podlagi te povezanosti se njeni člani vedno bolj zbližujejo in 

gradijo intimnejši kontakt. 

 

»Družina nudi vsakemu svojemu članu privilegirano okolje pri vzgoji, pri socializacijskih 

procesih, rasti, blagostanju in svobodi.« (Žerovnik 1996, str. 26) 

Splošno dognano je dejstvo, da je družina otrokova primarna celica, kjer je otrok najprej 

deležen socializacije. Ta poteka v okviru družine v času najzgodnejšega otroštva. Je družbeno 

in kulturno pogojena, kar pomeni, da je odvisna od kulture, ki ji posameznik pripada. Za vse 

življenje zaznamuje posameznikov odnos do družbe in kulture ter predstavlja temelj za 

nadaljnji proces socializacije. Če v primarni družinski socializaciji nismo ponotranjili 

temeljnih vrednot, tega poslanstva tako rekoč nihče ne bo zmogel opraviti v zadostni meri. 

Zato se starši ne morejo in ne smejo odreči svojim temeljnim vzgojnim nalogam.  

 

Sicer šola ni samo izobraževalna, ampak je tudi vzgojna inštitucija, vendar vseeno ne more 

učencu privzgojiti tistih vrednot, ki bi jih morali starši vključiti v svojo vzgojo, še preden je 

otrok začel z vzgojno-izobraževalnim programom. Starši imajo namreč ključno vlogo tako pri 

otrokovi vzgoji in socializaciji kot tudi pri čim bolj kompleksnem vključevanju v otrokovo 

šolsko delo. 
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2 DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI 
  

 

Učno uspešnost določa splet številnih dejavnikov. Vsakdo, ki se ukvarja z vzgojno-

izobraževalnim delom, naj bi poznal glavne dejavnike uspešnega učenja, jih s pridom 

izkoriščal pri svojem poučevanju ter nanje tudi vplival, kadar je to le omogoče. 

 

V strokovni literaturi zasledimo, da se dejavniki učne uspešnosti delijo na zunanje (ki delujejo 

v njegovem, družinskem in šolskem okolju oziroma v celotni učni situaciji.) in notranje (ki so 

v učencu samem) dejavnike. 

 

Notranji dejavniki se delijo na (Marentič Požarnik, 1988): 

1) fiziološke dejavnike učenja, ki izvirajo iz učenčevega telesnega stanja, zdravja in 

počutja: 

 splošni nivo telesne energije in kondicije – nujen pogoj za učno uspešnost, a ne vpliva 

na rezultate; če je otrok bolehen, slabokrven, kronično podhranjen itd., ne more tako 

zbrano slediti pouku in tudi njegov organizem ni sposoben prenašati naporov, ki jih 

zdrav otrok opravi brez kakršnih koli problemov; 

 stanje čutil – največ motenj je na področju sluha in vida; zavedati se moramo, da 

otrok, ki slabo sliši, tudi slabo bere in se počasneje dokoplje do informacij 

 funkcioniranje živčnega sistema; 

 psihomotorična/senzomotorična koordinacija;  

 hormonalno ravnotežje. 

 

Na učno uspešnost vplivajo tako začasna (pretirana lakota, utrujenost ...) kot tudi trajnejša 

stanja organizma (bolehnost, naglušnost …). Nekatera od teh stanj bolj neposredno vplivajo 

na učno uspešnost kot druga.  

 

2) psihološke dejavnike učenja 

 predznanje – vpliva na šolsko uspešnost že s tem, da ima učenec o neki stvari že nekaj 

znanja, vpliva pa tudi tako, da se učenec raje uči o stvari, ki ga zanima in o njej že 

nekaj ve, svoje znanje torej le še poglablja; 

 umske sposobnosti; 
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 kognitivni stil – način umskega funkcioniranja, sprejemanja in predelovanja 

informacij ter reševanja problemov; 

 kognitivna struktura – količina in urejenost predhodnega znanja; 

 učne navade, spretnosti in metode učenja, ki omogočajo racionalno in uspešno 

pridobivanje novih znanj; 

 motivacija za učenje – ni enkratno dejanje, ampak proces, ki ga je potrebno stalno 

izzivati in usmerjati, da se motivacija (zanimivost) vzdržuje; 

 osebnostno-čustvene posebnosti, predvsem stopnja splošne osebne prilagojenosti in 

mentalnega zdravja. 

 

Zunanji dejavniki pa se delijo na (Marentič Požarnik, 1988): 

1) fizikalne dejavnike učenja, ki izvirajo iz neposrednega učnega okolja: 

 osvetljenost, hrup, temperatura; 

 urejenost učnih pripomočkov; 

 opremljenost in oblikovanost prostorov za učenje 

 

2) družbene ali socialne dejavnike učenja: 

 učenčeva družina – stopnja varnosti in ljubezni, ki je je učenec deležen, mesto, ki ga 

zavzema v spletu družinskih odnosov, vzgojni stil v družini, spodbujanje k 

samostojnosti in dosežkom, vrednotenje, izobraževanje, možnosti, ki jih otroku daje 

družina za njegov intelektualni in siceršnji razvoj ter za šolanje, socialno-ekonomsko 

stanje družine in vrednote, ki vladajo v širšem družbenem okolju, katerega del je 

družina; 

 šola – s svojimi vzgojno-izobraževalnimi smotri in učno vsebino, s kvaliteto učnih 

metod in sredstev, z nivojem zahtevnosti, s celotno atmosfero in medsebojnimi 

odnosi; 

 širše družbeno okolje – potrebuje družbeno vsestransko razvite ljudi ali podpira le 

razvijanje ožjega področja znanj in spretnosti, vloga izobraževanja v določenem 

sistemu, vpliv komunikacijskih sredstev na razgledanost ljudi ter vredotenje 

izobraževanja. 
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Zunanji in notranji dejavniki se med seboj tesno prepletajo. Zunanji dejavniki samo včasih 

neposredno vplivajo na učno uspešnost, saj se največkrat spremenijo v notranje psihološke 

oziroma nanje bistveno vplivajo. 

Učenci različno sprejemajo pozitivne in negativne vplive zunanjih dejavnikov. Odvisno je od 

njihovih umskih sposobnosti, motiviranosti in osebnostnih lastnosti. Tako bo otroku z 

minimalnimi dispozicijami za umski razvoj bolj malo pomagalo ukvarjanje staršev ter 

pozitivne spodbude, na drugi strani pa bo otrok z dobrimi umskimi dispozicijami veliko 

pridobil tudi od bolj skromnih pobud v njegovem okolju. Slabe socialno-ekonomske razmere 

in nizke spodbude za kognitivni razvoj lahko vodijo do slabih učnih uspehov, ti pa s svoje 

strani sprožijo val čustvenih konfliktov ter zmanjšujejo željo po nadaljnjem učenju in 

izobraževanju (Marentič Požarnik, 1988). 

 

V diplomskem delu se bom osredotočila na preučevanje samo enega elementa zunanjih 

socialnih dejavnikov, in sicer na to, kako družina vpliva oziroma pogojuje otrokovo učno 

uspešnost. 

 

2.1 Vpliv dejavnikov družine na učno uspešnost 
 
Kot sem že omenila, je vpliv različnih dejavnikov na učno uspešnost neizpodbiten. Mnogi 

dejavniki učne uspešnosti pa ne delujejo na učne dosežke le neposredno, ampak je lahko 

njihov učinek tudi (ali le) posreden. 

 

Neposreden učinek ima na primer socialno-ekonomski status družine, v kateri živi učenec. 

Vpliv le-tega se lahko kaže v tem, da imajo starši z višjo izobrazbo v povprečju tudi učno 

uspešnejše otroke od tistih, ki imajo doseženo nižjo stopnjo izobrazbe. Posredna povezava pa 

se lahko kaže v tem, da so starši z višjo izobrazbo tudi bolj pozorni za otrokovo šolanje, se 

bolj vključujejo v otrokovo izobraževanje, sodelujejo s šolo, se z otrokom več pogovarjajo, ga 

spodbujajo k raznovrstnim dejavnostim ipd. Dobro tudi poznajo otrokove dosežke ter so 

pozorni na otrokove uspehe. Tako delujejo na učno uspešnost tudi posredno: sami so otroku 

vzgled s svojim vedenjem, s tem pa pri otroku krepijo in zvišujejo raven motivacije za učenje 

in otrokovih poklicnih aspiracij. Ne smemo pa zanemariti pomembnosti pozitivnega odnosa, 

ki ga ima otrok s starši, ker tudi to vpliva na učno uspešnost. Pomembno pa je poudariti še to, 

da se nizka izobrazba staršev ne povezuje nujno tudi z manjšim zanimanjem za otrokovo 
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šolanje. Nizka izobrazba je lahko dejavnik tveganja za učno neuspešnost v kombinaciji z 

neugodnimi socialno-ekonomskimi pogoji v družini, z različnimi stresnimi dogodki v 

družinskem življenju, z neučinkovitim slogom socializacije ali pa z negativnim (ali celo 

odklonilnim) odnosom staršev do izobraževanja in učenja (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009).  

 

Marjanovič Umek, Sočan in Bajc (2007) opisujejo, da otrokove intelektualne sposobnosti v 

obdobju srednjega otroštva delujejo kot zaščitni dejavnik učne uspešnosti. V obdobju 

mladostništva se intelektualne sposobnosti pozitivno povezujejo z učno uspešnostjo le pri 

tistih mladostnikih, ki izhajajo iz spodbudnega družinskega okolja. Visoke intelektualne 

sposobnosti pa ne morejo kompenzirati negativnega učinka manj spodbudnega okolja v 

celotnem obdobju izobraževanja. 

 

Negativni ali pozitivni učinki različnih dejavnikov učne uspešnosti se lahko tudi kopičijo. Kot 

primer je to lahko učenec, ki živi v neugodnih družinskih razmerah (slabi socialni in 

ekonomski pogoji za življenje, nizka izobrazba staršev, kakršno koli nasilje v družini ali pa 

brezbrižnost staršev), ki mu šolsko delo ne predstavlja vrednote. Del težave je lahko v tem, 

ker doma nima modela identifikacije, ki bi mu te vrednote predstavljal. Ima nizke učne in 

poklicne aspiracije, šolanje želi čim prej zaključiti, zelo malo časa posveti učenju, posledično 

pa ima tudi nižji učni uspeh. Zaradi posledice kopičenja številnih negativnih dejavnikov tako 

v okolju kot tudi v otroku, mu upade samozavest ter volja do učenja in doseganja uspešnih 

rezultatov, pričakovanja do uspešnosti v življenju ipd. S tem zapade v začaran krog učne 

neuspešnosti. Ni redkost, da lahko takšni otroci predčasno končajo šolanje – t. i. osipniki. 

Rezultati novejših raziskav pa odkrivajo področja, kjer več posameznih dejavnikov skupaj 

deluje na učno uspešnost. Vpliv je tako lahko (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009): 

 

 seštevalen, npr. vpliv osebnostnih potez; 

 interaktiven, npr. vključevanje staršev v učenčevo šolsko delo se lahko 

povezuje z učno uspešnostjo pri tistih učencih, ki so učno nizko motivirani, pri 

visoko motiviranih pa ne; 

 posreden, npr. učitelj spodbuja učence k obvladanju učne snovi in s tem deluje 

tudi na zaznano učno samoučinkovitost učencev, ta pa se dalje povezuje z 

njihovo učno uspešnostjo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Kozjan Rosana, diplomsko delo 
 

 - 6 -

Stopnja dosežene formalne izobrazbe staršev, ki se pozitivno povezuje tudi z višjimi 

aspiracijami glede otrokovega nadaljnjega izobraževanja, se navezuje tudi z značilnostmi 

družinskega okolja (npr. večje število knjig doma, starševsko vplivanje na mladostnikovo 

učenje, vključenost staršev v otrokove prostočasne in igralne dejavnosti ter kakovost socialnih 

interakcij med otrokom in staršem, ki se kaže s pozitivnimi čustvi, izkazano toplino v odnosu 

starš – otrok, z odzivnostjo staršev). Višje izobraženi starši imajo ponavadi tudi višje dohodke 

in s tem večje možnosti za ustvarjanje bolj ugodnih pogojev za otrokovo šolanje (jezikovni 

tečaji doma in v tujini, večje število podpornih pripomočkov, kot so knjige, leksikoni, 

slovarji, priročniki, računalnik, internet, obisk kulturnih prireditev itd.). Pogosteje tudi iščejo 

načine za spodbujanje otrokovega kognitivnega in socialnega razvoja (prav tam). 

 

Tomori (2002) opredeljuje učno uspešnost, ki jo v ožjem smislu definirajo šolske ocene in 

spričevala, v širšem pomenu pa sklop slednjih razvojnih nalog, kot: 

 

 sposobnost pridobivanja in izkazovanja znanja; 

 razvoj samostojnega razmišljanja, presoje, oblikovanja stališč, opredeljevanja, iskanja 

novih rešitev; 

 razvoj delovnih navad, sistematičnega izpolnjevanja nalog, načrtovanja in 

organiziranja dela individualno in v skupini; 

 učenje sodelovanja z drugimi; 

 razvijanje različnih spretnosti in veščin; 

 oblikovanje ustreznega vedenja v preizkušnjah in učinkovitega obvladovanja stresov; 

 prevzemanje odgovornosti za lastno prizadevanje in prispevek k delu skupine; 

 preizkušanje izvirnih načinov spoprijemanja z intelektualnimi in delovnimi izzivi; 

 sprejemanje in izražanje čustvenega odziva na lasten uspeh in neuspeh ter na uspeh in 

neuspeh drugih. 

 

Marjanovič Umek, Sočan in Bajc (2007) ocenijo, da so najboljši napovedovalci učne 

uspešnosti med značilnostmi družinskega okolja izobrazba mladostnikovih staršev, starševski 

pritisk za delo v šoli in pomoč pri šolskem delu. Posredni vpliv izobrazbe staršev pa bi lahko 

razložili tudi z delovanjem genetskih dejavnikov. Otroci staršev z višjo izobrazbo podedujejo 

predispozicije za višje spoznavne sposobnosti. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Kozjan Rosana, diplomsko delo 
 

 - 7 -

2.2 Vključevanje staršev v otrokovo izobraževanje 
 
Starši so otrokovi svetovalci, pomočniki in pa predvsem vzorniki. Pomembno je, da pokažejo 

zanimanje za otrokovo šolo, in da se, kolikor je v njihovi moči, vključujejo v vzgojno-

izobraževalni proces šole.  

 

V literaturi se starševska vpletenost pojasnjuje kot stopnja, na kateri se starši zavedajo svoje 

starševske vloge in pospešujejo otrokov optimalni razvoj (Maccoby in Martin, 1983; Grolnick 

in Slowiaczek, 1994; po Cugmas, 1999), prav tako pa se izraža tudi s količino truda, 

usmerjenega k otroku, v primerjavi z ostalimi aktivnostmi (Pulkkinen, 1982; Grolnick in 

Slowiaczek, 1994; po Cugmas, 1999). 

 

2.2.1 Starševska vključenost pri domačem delu 
 

V času šolanja želijo starši svojemu otroku vcepiti, da je izobraževanje ena izmed zelo 

pomembnih vrednot. Kako in koliko se bodo v tem času naučili pisati, brati, reševati 

probleme ter komunicirati, jih bo označevalo in opredeljevalo tudi v odrasli dobi. Tako se 

njihov vpliv izraža predvsem na področju oblikovanja družinskih vrednot, njihovih prepričanj 

o otrokovi šolski uspešnosti in s konkretnim obnašanjem, s katerim svojemu otroku pošiljajo 

sporočila o njihovem odnosu do šole in šolskega učenja. Zelo pomembno vlogo ima vpliv 

staršev predvsem v prvih letih šolanja, ko otrok izgrajuje osnovne motivacijske elemente 

(Juriševič, 2010). S pridobljenimi in izoblikovanimi vrednotami (mislim predvsem na tiste, ki 

so vezane na izobraževanje) v času odraščanja si bodo zagotovili dostojno in človeka vredno 

življenje.  

 

Priprava na šolo se ne prične nekaj mesecev pred vstopom v njo, temveč uvajanje poteka že v 

predšolski dobi. V tem času je ravnanje staršev ključnega pomena za otrokov razvoj. Starši 

morajo izrabiti otrokovo navdušenje in zanimanje nad okoljem okoli njega. Prevečkrat 

zavrnjena otrokova radovednost se lahko v šolski dobi reflektira v obliki nezanimanja za 

učenje, šolsko delo, sodelovanje. Takšen otrok ne želi poslušati in zatre vsako željo po 

spoznavanju novega.  

 

Kakšen pristop, ki bo obrodil največ uspeha, bodo starši uporabili, je odvisno od vsake 

družine posebej. Menim, da veliko staršev dela napako s tem, da se sami preveč čustveno 
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vključujejo v otrokovo izobraževanje, kar vključuje tudi to, da namesto njih delajo domače 

naloge, referate, se skupaj z njimi učijo (predvsem v višjih razredih), vse v želji, da bi njihov 

otrok (p)ostal najboljši. Zavedati se je potrebno, da njihova metoda ne bo preveč učinkovita, 

če bodo delovali preveč nadležno in vsiljivo, v želji, da bi končno izzvali pri otroku »tisto 

nekaj«, torej, da bi se začel učiti.  

 

Anderman in Anderman (2010; po Juriševič, 2010) predlagata številne aktivnosti za 

spodbujanje učne motivacije pri otroku, kot so: 

 spodbujanje in nudenje podpore za otrokovo šolsko delo, ki se lahko kaže na različne 

načine: skupno reševanje težjih nalog, pregledovanje šolskega in domačega dela, 

zbiranje gradiva za pouk itd. Ta vidik je še posebej pomemben za tiste družine, ki 

prihajajo iz drugačnih sociokulturnih okolij, saj si na takšen način krepijo vezi z 

novim socialnim okoljem (iz vidika vrednost, navad in aktivnosti); 

 nudenje spodbudnih pogojev za učenje v domačem okolju, bodisi z nakupom 

spodbudnih učnih materialov (priročniki, knjige, računalnik, internet) ali obisk v eni 

izmed okoliških knjižnic ali kulturnih ustanov; 

 aktivno vključevanje staršev v vsebinsko različne aktivnosti z otrokom. Z različnimi 

aktivnostmi (npr. didaktične igre, didaktične knjige itd.) namreč vplivajo tudi na 

otrokovo področje motivacijskega razvoja; 

 spodbujanje oblikovanja konstruktivnih atribucij, tj. kako si otroci razlagajo vzroke za 

neuspeha/uspeh; 

 ohranjanje visokih pričakovanj glede otrokove šolske uspešnosti, kar je vezano 

predvsem na realna pričakovanja otrokovih dosežkov; 

 spodbujanje otrok k ciljem učenja, to je obvladovanje nalog ter učenje kot tako, brez 

vnaprejšnjega nagrajevanja; 

 dobro premišljeno nagrajevanje otrok za učenje in uspehe pri učenju (npr. denarna 
nagrada, nagrada v okviru kupljenega novega učnega pomagala ali v obliki skupne 
prostočasne aktivnosti).   

 

Davies (2010) navaja, da je izredno pomembno, kje in kako otroci opravljajo domače naloge 

(vsak dan ob istem času in na istem mestu, prostor mora biti tih in varen – rutina je ključnega 

pomena). Starši naj z otroki berejo knjige in nadzirajo, kaj otroci gledajo po televiziji in kaj 

počnejo za računalnikom (predvsem opozarja na internet). Tudi Lavše (1985; po Strojin, 

2010) navaja, da morajo starši spremljati in kontrolirati otrokovo učenje. To je na začetku 
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šolanja vsakodnevno in neposredno. Sem spada pregled domačih nalog, otrokovega dnevnega 

dela v šoli, šolske torbe, zanimanje za otrokovo na novo pridobljeno znanje, preverjanje 

znanja ipd., s tem namreč starši dobijo vpogled v to, kakšne so otrokove zmožnosti in potrebe 

glede šolanja. Nato pa z leti in z otrokovim razvojem postane nadzor le še posreden. Ravno s 

takšnim načinom kontrole krepimo otrokovo samozavest, samozaupanje in samostojnost, 

otrok pa se nauči postavljati zahteve samemu sebi, preverjati svoje znanje in naloge.  

 

Pomembna je tudi družinska dinamika, ki se kaže v pogovorih ob kosilu ali večerji, na izletih 

(pa četudi je to zgolj sprehod v naravo), v izvajanju družinskih športnih aktivnostih ter v 

obiskovanju kulturnih ustanov (muzeji, knjižnice, gledališča itd.). Bistvena je kvaliteta in ne 

kvantiteta časa, ki ga starši preživijo skupaj s svojim otrokom.  Starši morajo pomagati otroku 

pri ločevanju dela od igre. Predvsem igre mu ne smejo popolnoma odtegniti, saj je še vedno 

zelo pomembna za njegov razvoj. S pomočjo igre se tudi lažje vživi v dejavnosti, zahtevnosti 

in dolžnosti, ki jih nalaga šola. (Davies, 2010) 

 

Vse te dejavnosti se kot rezultat reflektirajo v otrokovem učnem uspehu. 

 

Dave (1963; po Krumm, 1998) je opozoril, da ni pomembno to, kaj starši v družini so 

(velikost družine, socialno-ekonomski status družine, poklic in izobrazbena struktura), ampak 

kaj starši delajo, kaj v družino vlagajo oziroma koliko se ji posvečajo. Te dejavnosti se kažejo 

na ravni: 

 

 delovnih navad, ki jih imajo v družini, tj. kakšne stopnje družinske rutine se starši 

poslužujejo; poudarek temelji na tem, da je potrebno šolske naloge delati redno (ob 

istem času in v istem prostoru) in da imajo prednost pred vsemi ostalimi aktivnostmi; 

 podpore za šolski uspeh, ki jo otroci prejmejo v domačem okolju glede na 

razpoložljivost in kvaliteto motivacije ter pomoči; 

 intelektualne klime v družini, ki je vezana na nadaljnje vzpodbude otrokovega 

raziskovanja širšega okolja; 

 modelnega obnašanja v povezavi z rabo pravilnega govorjenja, pomemben je 

predvsem način, kako starši govorijo z otroki ali pred njimi; 

 starševskih pričakovanj glede otrokovega nadaljnjega izobraževanja. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Kozjan Rosana, diplomsko delo 
 

 - 10 -

Rezultati te raziskave v povezavi z šolskim uspehom so pokazali, da kvalitetno domače učno 

okolje pojasnjuje kar dvakrat toliko razlik v šolskem uspehu kot inteligenca (nadarjenost) 

učenca. (Krumm, 1998) 

 

2.2.2 Starševska vključenost pri šolskem delu 
 

Starševska vpletenost se razlikuje glede na področja otrokovega delovanja. Starši posvečajo 

določeno količino časa in truda glede na svoja prepričanja, vrednote, časovne, finančne in 

druge zmožnosti. Na šolskem področju se to odraža preko številnih dejavnosti, ki se jih starši 

udeležujejo (oziroma imajo možnosti za to).  

 

Vključevanje staršev je opredeljeno kot interakcija med starši in šolarjem, ter se navezuje na 

(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009): 

 

 posredno vključevanje staršev – to so izobraževalne dejavnosti izven šolskega časa in 

 neposredno vključevanje staršev – so vezane na direktno sodelovanje s šolo. 

 

Med posredne oblike vključevanja sodijo: pomoč pri domačih nalogah, preverjanje 

otrokovega znanja, spodbujanje branja literarnih del in druge poljudno-znanstvene literature, 

spremljanje otrokovega učnega napredka ter organizacija otrokovega časa, ki ga posveti 

učnim in prostočasnim aktivnostim.  

Neposredne oblike sodelovanja s šolo pa se kažejo v: udeležbi staršev na govorilnih urah in 

roditeljskih sestankih, sodelovanju na izobraževanjih, ki jih šola organizira za starše, 

prisotnosti na učnih urah, prostovoljnem delu za potrebe razreda ali šole idr. (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009) 

 

Poleg posrednega in neposrednega vključevanja pa sta Grolnickova in Slowiaczekova (1994; 

po Cugmas, 1999) opredelili še vedenjsko, osebno in kognitivno vpletenost: 

 

 vedenjska 

 

Najpogosteje se odraža v učni pomoči, v udeležbi na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, 

dnevih odprtih vrat, v stikih z razrednikom ipd.   
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 osebna 

 

Kaže se na ravni zanimanja staršev za to, kaj se otroku v šoli dogaja, kaj v šoli počne, kaj so 

se novega naučili ipd. Pomemben je tudi njihov odnos do tega, ali učenec opravlja domače 

naloge, saj neposredno vpliva na otrokovo pripravljenost, da jih piše. Ko otroci odrastejo, se 

odgovornost, da je naloga narejena, prenese s staršev na otroka.  

 

 kognitivna (intelektualna) 

 

S to obliko starši seznanjajo otroka z dejavnostmi in materiali (knjige, dogodki, aktivnosti), ki 

spodbujajo razvoj njegovega mišljenja. Starši so tudi sami intelektualno vpleteni, npr. radi 

berejo knjige in časopise, obiskujejo knjižnice in ostale kulturne ustanove … Intelektualna 

vpletenost staršev pomaga otroku usvojiti spretnosti, ki mu pridejo prav tudi pri šolskem delu. 

 

Tisti starši, ki bodo bolj aktivno vključeni v otrokovo izobraževanje, bodo imeli bolj visoka 

pričakovanja glede otrokove šolske uspešnosti, visoke pa bodo tudi njihove aspiracije glede 

otrokovega nadaljnjega izobraževanja. Ne smemo pa zanemariti tudi dejstva, da imajo otroci 

aktivnih staršev boljše učne uspehe kot otroci pasivnih. (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009) 

 

Cugmas (1999) je sklepala, da vpletenost sama po sebi ni značilna zgolj za bolj izobražene 

starše, ampak da le-ti močneje izražajo določene vrste vpletenosti kot manj izobraženi starši.  

 

Iz tega lahko izpeljem, da se starševsko vključevanje v izobraževanje otrok pomembno 

povezuje z otrokovim učnim uspehom. Tak otrok ima razvita pozitivna stališča do šole, 

razvite izobraževalne in poklicne aspiracije ter pozitivno razvit odnos do rednega 

izpolnjevanja šolskih obveznosti (npr. pisanje domačih nalog). Zaradi aktivnosti, ki jih starši 

namenijo šolskemu delu, pa se zmanjša verjetnost vedenjskih težav. Otroci izkazujejo tudi 

boljšo socialno prilagojenost, večjo stopnjo sodelovanja ter samokontrole. 
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2.3 Motiviranost in prepričanost staršev za vključevanje v izobraževanje 
otrok 

 

V kolikšni meri se bodo starši aktivno vključevali v izobraževanje otrok, je odvisno od 

številnih dejavnikov. Kot prvi dejavnik je pomembna stopnja zaznane samoučinkovitosti 

staršev, in sicer v kolikšni meri jih prikazuje kot dejavne ali nedejavne posameznike. Torej 

kot takšne, ki uravnavajo, oblikujejo in odločajo o otrokovi vzgoji, o otrokovem razvoju, 

šolskem učenju in tudi o učni uspešnosti. Odvisno je tudi od tega, kakšna so njihova 

prepričanja o pomembnosti vključevanja v izobraževalni proces oziroma, če ima njihovo 

vključevanje pozitiven ali negativen učinek. Rezultati raziskav so namreč pokazali, da se 

aktivno v izobraževanje otrok vključujejo tisti starši, ki se zavedajo dobrobiti, ki jo ima otrok 

od tega. (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) 

 

Pomembno je tudi življenjsko okolje staršev in njihov socialno-ekonomski status. Njihova 

izobrazba, usvojena znanja in spretnosti pogojujejo, v kolikšni meri bodo znali pomagali 

otroku. Odvisno pa je tudi od njihovega razpoložljivega časa in energije, saj se tisti starši, ki 

imajo zahteven poklic z nefleksibilnim delovnim časom, manj vključujejo v šolske dejavnosti. 

Predvsem to velja za tiste dejavnosti, pri katerih je udeležba aktivna ali pa neobvezna. (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009)   

 

Uspešnost kot rezultat je odvisna od aktivnega sodelovanja z učitelji ter njihovega zavedanja, 

da s svojo pomočjo, s posredovanjem svojih stališč, vedenja in vrednot, ki jih imajo do 

šolanja in izobraževanja, lahko pripomorejo k učni uspešnosti otroka. Tako poznamo 

formalne in neformalne oblike sodelovanja staršev z otrokovo šolo. 

 

2.3.1 Formalne oblike sodelovanja in vključevanja 
 

Med te oblike sodelovanja uvrščamo (Intihar in Kepec, 2002): 

 

 roditeljske sestanke 

 

So oblika komunikacije učitelja in staršev, katere osnovni namen je izmenjava splošnih in 

specifičnih informacij ter pridobivanje znanja o razvojnem stanju in potrebah učencev. Na 
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njih se obravnavajo vse tiste tematike, ki zajemajo razred kot celoto, torej so skupne vsem 

staršem v oddelku ali razredu.  

Na roditeljskih sestankih se razredniki s starši pogovarjajo o učnem vedenju in delu ali o 

problematiki oddelka na splošno, starše informirajo o aktualnosti na ravni oddelka oz. razreda, 

sprejemajo tudi razne dogovore in sklepe. 

Zaradi vse manj časa učitelji v roditeljske sestanke včasih vključijo tudi predavanja o 

raznovrstnih temah, ki vključujejo vsa področja otrokovega razvoja ali pa morebitne 

nevarnosti, ki na njih prežijo, z namenom, da starše obvestijo ali zgolj opozorijo, da so bolj 

pazljivi in pozorni v danih situacijah. Poleg oddelčnih poznamo tudi množične roditeljske 

sestanke za več oddelkov in razredov hkrati. 

 

 govorilne oz. pogovorne ure 

 

Potekajo v obliki individualnih razgovorov. Govorilne/pogovorne ure so najbolj pogoste 

oblike sodelovanja, ki jih starši uporabljajo, saj so tam njihovi otroci v samem središču 

informativnega in svetovalnega razgovora. Na govorilnih urah se starši seznanijo o učno-

vzgojnem uspehu, o lastnostih in posebnostih njihovega otroka. Velikokrat na teh urah starši 

poiščejo tudi mnenje ali strokovni nasvet, kako ravnati ob učnih in vzgojnih težavah, kako 

spodbujati domače okolje, da bo za otroka čim bolj produktivno, pa tudi o njihovih 

posebnostih (npr. splošne ali specifične učne težave). 

Na vsako govorilno uro se učitelj vnaprej pripravi, najbolje, da ima pri sebi zbrane vse 

podatke o učencu (dnevnik, teste, šolske naloge idr.). Le preko uspešnega vodenja govorilne 

ure bo učitelj lahko dovolj suvereno staršu prikazal (otrokove) verodostojne podatke. Staršem 

mora prikazati tudi vlogo, ki jo ima njihov otrok v razredu, med vrstniki. Prav tako pa mu je 

zanimivo slišati, kakšno vlogo ima otrok v družini ter kako se vključuje v družinsko okolje in 

njeno dinamiko. 

 

 pisna sporočila 

 

So posredna oblika komuniciranja, ki poteka individualno med starši in učitelji. Zapisana so v 

obliki uradnih dopisov ali tudi v manj neformalnih oblikah, ki so bližje predvsem staršem in 

njihovim otrokom. Poznamo: vabila (z bolj ali manj uradno vsebino), obvestila (nanašajo se 

na organizacijsko-finančno ali učno-vzgojno področje), obvestila z vzgojno vsebino 

(največkrat so povezana z učenčevimi prekrški ali z nesprejemljivim obnašanjem) ter pisma 
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(v naši šolski praksi niso pogosta; nanašajo se na tedensko obveščanje za pretekli ali prihodnji 

teden dejavnosti v šoli, z njimi lahko učitelji staršem dajejo priporočila in spodbude za učenje 

otrok). 

Med pisna sporočila spadajo tudi obvestila in sporočila staršev, ki jih naslavljajo na 

razrednika ali na vodstvo šole. Napisana so največkrat kot prošnje ali opravičila. 

 

2.3.2 Neformalne oblike sodelovanja in vključevanja 
 

Pot do kvalitetnega in sproščenega sodelovanja med otrokovo družino in šolo je dolga in 

zahtevna. Da se ta pot lažje utira, se uporabljajo tudi različne oblike neformalnega 

izobraževanja, ki imajo tako kot formalne oblike sodelovanja, jasno določene cilje. 

 

Najpogostejše oblike neformalnega sodelovanja so (Intihar in Kepec, 2002): 

 

 dnevi odprtih vrat  

 

So odlična priložnost, da starši obiščejo prostore, kjer njihovi otroci preživijo veliko svojega 

časa. Z njimi starši dobijo vpogled v urnik in v dejavnosti njihovih otrok, ponudi pa jim tudi 

priložnosti za srečanje z otrokovimi učitelji. Dan odprtih vrat omogoča tudi kratke sestanke 

staršev in učiteljev, zato je izjemno pomemben prvi vtis. Pri organizaciji takšne oblike 

sodelovanja je izredno pomembno, da učitelji v kratkem času naredijo čim boljši vtis, saj se 

bodo le tako starši tudi v prihodnje, ko bodo potrebovali informacije, pomoč ali pa zgolj 

nasvet, pripravljeni obrniti na njih in se odrto pogovarjati z njimi.  

 

 telefonski pogovori med starši in učitelji 

 

V današnji dobi je takšna oblika sodelovanja med starši in šolo najlažja in tudi 

najdostopnejša. Telefonski pogovor ni strogo uraden in tudi manj vznemirja starše (pa tudi 

učitelja) kot vabila na sestanke. Telefoniranje lahko učitelji uporabijo tudi pri tistih starših, ki 

redko obiskujejo govorilne ure, seveda pa je potrebno upoštevati vse svetovalne spretnosti, saj 

smo omejeni z nebesednimi oblikami komuniciranja (mimika), zato pa je potrebno ojačati 

tiste dejavnike, ki jih lahko, npr. aktivno poslušanje. 
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 sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah 

 

Največkrat so vezane na praznike in druge pomembne dneve v šolskem koledarju. 

Predstavljajo se različne šolske dejavnosti, tudi tiste v okviru šolskih prostočasnih aktivnosti. 

Šolske prireditve starši radi obiščejo, vedno pogosteje pa se jih udeležujejo tudi stari starši, 

sestre, bratje in drugi sorodniki. Starši so pogosti obiskovalci šolskih prireditev, saj s tem 

dobijo možnost opazovati in spoznavati svojega otroka v drugačni situaciji, zaznavati njegove 

odzive na reakcije sošolcev, njegovo samozaupanje, strah, tremo itd. Tudi učencem pomeni 

nastop nadgrajevanje samozavesti ter dokazovanje svojih sposobnosti in spretnosti tako sebi, 

sošolcem kot tudi staršem. 

 

 obiski staršev pri pouku 

 

Starši imajo možnost, da spremljajo delo svojega otroka ne samo pri domačem delu, ampak 

tudi v šoli, pri pouku. K pouku lahko prihajajo kot zunanji opazovalci, spremljevalci učnega 

procesa, kot učiteljevi sodelavci ali kot inštruktorji posameznim učencem. Kot opazovalci 

lahko prihajajo samoiniciativno ali na pobudo učitelja z namenom, da preko (vodenega) 

opazovanja spoznavajo delo svojega otroka v skupini, njegove reakcije v različnih situacijah, 

odnos do izpolnjevanja nalog ter odnos do vrstnikov in učitelja. Preden pa se prične 

opazovanje, je prav, da se učitelji s starši dogovorijo, kaj želijo opazovati, izvedeti in 

ugotoviti z obiskom pri pouku. V pomoč so staršem lahko že pripravljeni listi opazovanja, kar 

bo kasneje izhodišče za nadaljnji razgovor. 

 

 starši kot vodje interesne dejavnosti 

 

Interesne dejavnosti si neločljivi del šolskega dela. Dandanes imajo učenci na voljo široko 

paleto najrazličnejših krožkov, ki jih vodijo učitelji, na nekaterih šolah pa se kot mentorji 

uveljavljajo tudi starši otrok. Vodijo tisto interesno dejavnost, v kateri so kompetentni in 

močno poklicno razviti (računalničar, vrtnar, poklici, povezani z recikliranjem, knjižničar 

idr.). Pred izvajanjem interesne dejavnosti morajo pripraviti letni delovni načrt dejavnosti, v 

katerem opredelijo cilje, pogostost izvajanja dejavnosti, optimalno število članov v skupini in 

potrebne zahteve (npr. predznanje, razvite določene sposobnosti). Ob zaključku interesne 

dejavnosti se v obliki evalvacije prikaže njihovo delo (razstava izdelkov).  
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 elektronska komunikacija 

 

Lahko jo uporabimo kot dopolnilo telefonskim pogovorom. Je odlična za uporabo za 

neposredne povratne informacije, slabost je le v tem, da ne vemo, kdaj starši sprejmejo 

sporočilo in če ga sami preberejo, saj elektronska pošta ne zagotavlja zaupnosti. 

Vedno bolj intenzivna je vpeljava elektronskih redovalnic v vse slovenske šole, kar tudi spada 

v sklop elektronske komunikacije. Pozitivna stvar je v tem, da imajo z njo starši kadar koli 

možnost vpogleda v otrokove ocene. Negativna plat pa je v pomanjkanju stika med starši in 

učitelji, prav tako pa ni izgovor za opuščanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov. 

 

Davies (2010) našteje nekatere razloge, zakaj starši niso aktivni pri vključevanju v otrokovo 

izobraževanje. Med drugim so to: enostarševstvo, pomanjkanje sredstev in varstva za ostale 

otroke, kulturna ali jezikovna oviro, pomanjkljiva izobrazba, nekateri starši so izrazili, da ne 

vedo, kako naj se vključijo v sistem oziroma ne vedo, da lahko s svojim delovanjem pozitivno 

vplivajo na otrokovo motivacijo in učno uspešnost.  

 

Montgomeryjeva (1999; po Intihar in Kepec, 2002) je raziskovala, zakaj je potrebno starše 

aktivno vključevati v življenje in delo šole. Rezultati so pokazali naslednje, zelo pozitivne 

razloge: 

 

 otroci dosegajo višje akademske dosežke, če so starši vključeni v njihovo formalno 

izobraževanje; 

 motivacija otrok za šolo narašča; 

 otroci postanejo bolj samozavestni, bolje obvladajo svoje okolje; 

 samopodoba staršev je bolj pozitivna, če s šolo dobro sodelujejo; 

 otroci iz manjših, socialno ogroženih družin in okolij imajo največ koristi od tega 

vključevanja; 

 dobro načrtovani in obsežni programi sodelovanja s starši imajo trajne učinke. 

 

2.4 Pomen, ki ga starši pripisujejo učni uspešnosti  
 

Številne raziskave so pokazale, kako pomembno vlogo ima starševski pogled na učno 

uspešnost. Isto predpostavljata tudi Miller in Davisova (1992; po Cugmas, 1999), in sicer da 
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Prepričanja staršev o 
otrokovi šolski uspešnosti 

in sposobnosti. 

Otrokova zaznava 
prepričanj staršev o 

njegovi šolski uspešnosti 
in sposobnosti. 

Otrokova prepričanja o 
lastni šolski uspešnosti in 

sposobnosti. 

prepričanja staršev vplivajo na otrokove dosežke posredno, preko njihovega obnašanja. Iz 

tega bi lahko sklepali, da se vloga staršev izraža v obliki modelov v smislu socialnega učenja.  

 

Številni starši imajo nerealna pričakovanja glede otrokove šolske uspešnosti. Pomanjkljivo 

objektivnost, ki se izraža skozi oči staršev, lahko enostavno pripišemo temu, da si vsak starš 

želi uspešnega otroka, in še to na čim več področjih. S tem se jim kazita realna predstava in 

ocena o otrokovih dosežkih, saj težijo k precenjevanju svojega otroka. Precenjevanje pa lahko 

vodi v vedno večji pritisk staršev na otroka v zvezi z doseganjem dobrih učnih rezultatov, kar 

pa negativno vpliva na otrokovo oceno lastne učne uspešnosti, pojavi se lahko tudi odpor do 

šolskega dela in učenja.  

 

Cugmas (1999) navaja, da obstaja povezava med vplivom pričakovanja staršev v zvezi z 

otrokovimi šolskimi dosežki in stopnjo njegove zaznave lastne šolske uspešnosti. 

Optimistična pričakovanja staršev namreč pozitivno vplivajo na razvoj otrokove zaznave  

lastne šolske uspešnosti predvsem zato, ker so dovolj konkretna, da jih otrok lahko razume.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2.1: Model zvez med prepričanji staršev o otrokovi šolski uspešnosti in sposobnosti, 

otrokovo zaznavo teh prepričanj in otrokovimi prepričanji o lastni šolski uspešnosti in 

sposobnosti. (Cugmas, 1999, str. 126) 
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Zgornji model prikazuje, kolikšen pomen in moč ima prepričanje staršev o otrokovi šolski 

uspešnosti – bolj kot starši izkazujejo svoja pričakovanja in več spodbude kot nudijo svojemu 

otroku, bolj bo otrok opažal, kakšen pomen ima to zanj. Če bo ta spodbuda dovolj intenzivna 

in dolga, bo otrok prepričanja staršev kmalu ponotranjil in jih sprejel za svoja. Po teh 

prepričanjih bo sam tudi deloval, s tem pa si krepil lastno zaznavo šolske uspešnosti in 

sposobnosti.  

 

Eccles-Parsons, Adler in Kaczal (1982; po Cugmas, 1999) so v svoji raziskavi potrdile 

zgornjo trditev, saj starši s tem, ko svojemu otroku sporočajo, kako pomembne so za njih 

določene dejavnosti, dajejo vedeti tudi, kaj od njih pričakujejo. Večji pomen kot starši 

pripisujejo določeni dejavnosti, večja bodo njihova pričakovanja na tem področju in obratno. 

S tem otrok pričakovanja staršev prevzame. Vse tiste aktivnosti in področja delovanja, ki se 

staršem zdijo bolj pomembna, tudi bolj spodbujajo. Spodbuda se kaže v skoncentrirani 

aktivnosti, ki otroku omogoča večje uspehe na tem področju delovanja, posledično pa se 

realizira tudi v pozitivni zaznavi lastne uspešnosti in sposobnosti.   
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3 DRUŽINA 
 

3.1 Družina kot sistem 
 

Diadni odnos znotraj družine ima pomembno vlogo pri razvoju otroka, pa vendar vse več 

avtorjev raziskuje, kako pomembno vlogo ima delovanje družine kot celote (Keresteš 2001; 

po Klarin, 2006). Družine ne sestavlja kopica posameznikov, ampak v njej najdemo 

kompleksno stkane medsebojne odnose. 

 

Družinsko skupnost definira složen odnos med njenimi člani, ki istočasno ustvarjajo in 

poglabljajo številne socialne odnose tudi izven družinskega okolja. Klarin (2006) povzame 

Pregradovo definicijo družine kot celice, kjer se ustvarjajo eksistencialna varnost, podpora, 

ljubezen, pripadnost in krepitev občutka lastne vrednosti, zadovoljitev seksualnih potreb in 

potrebe po obstanku lastne vrste. 

 

Sistemska družinska teorija (Kreppner, 1989; po Klarin, 2006) poudarja pomembnost družine 

kot celote. Avtor poudarja soodvisnost med družino kot celoto in njenim posameznikom. Pri 

tem razlikuje dva procesa, ki označujeta družino kot celoto: 

 

 pogojenost posameznikovega razvoja s strukturo družine in 

 vpliv posameznika kot osebka na oblikovanje in delovanje družine. 

 

Ta dva procesa oblikujeta družino kot dinamično in prilagodljivo. 

 

Do podobnih ugotovitev je prišla tudi Poljšak Škraban (2003), ki omenja, da obstajata vsaj 

dva vidika vrednotenja družine. Prvi je zastopan s strani humanističnih, kognitivnih in 

vedenjskih šol ter vidi družino kot sistem, opredeljen z deležem vsakega njenega 

posameznika. Drugi pa je t. i. sistemski vidik, ki določa družino na podlagi teze, da vsak njen 

član vpliva na vse ostale in da vsi ostali vzajemno vplivajo nanj. V tem pogledu je družina 

definirana kot sistem. 

 

Da bi lažje razumeli delovanje družine kot celote, je pomembno, da izpostavimo nekatere 

njene posebnosti (Klarin, 2006): 
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 družina je sestavljena iz kompleksnih medsebojnih odnosov in le-ti delujejo v sklopu 

hierarhije, 

 družina tvori sistem odnosov, ki se prepletajo v posamezniku. Je enota, ki deluje v 

različnih socialnih in kulturnih okoljih in skuša ves čas ohranjati homeostazo 

medosebnih odnosov.  

 

Klarin (2006) omeni tudi odnos mater – otrok, ki je bil v preteklosti razumljen kot edini pravi 

ter vloga matere kot edine odgovorne za vzgojo svojega otroka. Danes pa je moč opaziti, kako 

se pasivna vloga očeta vedno bolj postavlja v ospredje. Razlog je v spremembi družinskega 

življenja in njenih vlog. Vse manj je razširjenih družin, kjer so pri vzgoji sodelovali tudi stari 

starši. Sodobni način življenja vključuje tudi zaposlenost mater in njihove velike poklicne 

ambicije, otroci pa so v varstvu zasebnih varušk ali vzgojiteljic v vrtcu do poznih 

popoldanskih ur. Vse te spremembe so povzročile, da se je močno spremenila tudi vloga 

očeta, ki je bila včasih zabrisana in zadolžena zgolj za skrb družine. Poleg aktivne vloge pri 

vzgajanju pa je pomemben tudi odnos, ki ga ima z materjo svojih otrok, saj dobra interakcija s 

partnerko doprinese v njeno življenje zadovoljstvo, kar pa se pozitivno odraža tudi na njeni 

interakciji z otrokom.  

 

V zvezi z doživljanjem in zadovoljstvom socialnih vlog v družini Poljšak Škraban (2002) 

razlaga, da ravno način, kako starši doživljajo svojo vlogo matere oziroma očeta v družini, 

definira njihovo zadovoljstvo z njo in posledično pomembno oblikuje odnos in ravnanje z 

njihovimi otroki.  

 

Vsaka družina, ne glede na kulturni kontekst, gre v svojem obdobju skozi mnogo ovir in 

preprek, ki jo lahko ali ojačajo ali pa oslabijo. Tako imenovane razvojne naloge se nanašajo 

na ustvarjanje zdravega družinskega okolja, v katerem otrok živi. Služijo kot mnenje o tem, 

ali je oseba zadovoljna in srečna. Razvojne naloge se skozi življenjski ciklus menjajo in so za 

vsako obdobje specifične. Omogočajo doseganje uspeha, občutek zadovoljstva, uspešno 

soočanje z različnimi situacijami kasneje v življenju itd, sicer pa lahko privedejo do 

nezadovoljstva in neuspeha v življenju.  

 

Če želijo družinski sistemi preživeti, morajo biti sposobni sprejemati spremembe in se na njih 

optimalno prilagoditi v strukturi, njihovi organizaciji ter v pojmovanju vrednot in 

vrednostnega sistema. Uspešnost v premagovanju razvojnih nalog posameznega družinskega 
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sistema je torej v ravnotežju (t. i. homeostazi), ki je fleksibilno tako v njegovi organizaciji od 

zunaj kot od znotraj. (Poljšak Škraban, 2002) 

Ravno ta težnja po vzpostavljanju ravnovesja v medosebnih odnosih dela družino dinamično. 

Družina se prilagaja novim situacijam in poskuša ohranjati njeno celoto, saj vsak življenjski 

ciklus ali nova razvojna naloga zanjo predstavlja krizo. 

 

Klarin (2006) opisuje, da lahko poleg razvojnih nalog, na družinsko dinamiko pozitivno ali 

negativno vplivajo tudi različni dejavniki, t. i. rizični ali zaščitni faktorji družine. 

 

Med rizičnimi faktorji, ki neugodno vplivajo na družino in posameznikovo počutje v njej,  

lahko po njegovem prevladujejo: 

 

 bolezen starša, nizko samospoštovanje starša, nezreli mehanizmi obrambe, 

nezmožnost soočanja s stresnimi situacijami; 

 nesoglasje med zakoncema ter nasilje v družini; 

 težave v pripadnosti, avtoritarni vzgojni stil, popustljivost in zanemarjanje, pretiran 

nadzor in upravljanje z otrokovim življenjem; 

 duševna bolezenska stanja, alkoholizem, različne odvisnosti;  

 zapostavljanje otroka; 

 socialno-ekonomske težave. 

 

Med zaščitnimi faktorji, ki ustvarjajo pozitivne odnose, krepijo posameznikovo samozavest in 

zadovoljstvo ter tudi zdravo okolje za otrokovo vzgajanje, pa najdemo naslednje: 

 

 dobra družinska prilagojenost, razumevanje otrokovih potreb in želja, visoko razvito 

samospoštovanje, jasna komunikacija, zreli obrambni mehanizmi, uspešne in asertivne 

strategije soočanja; 

 zadovoljstvo staršev s svojim zakonom, dobra komunikacija med zakoncema; 

 odnos z otrokom, ki temelji na trdni pripadnosti, vključenost obeh staršev v vzgojo; 

 fleksibilnost družinske organizacije. 

 

Rizični faktorji pogosto povzročijo nastanek raznih motenj, po drugi strani pa zaščitni faktorji 

preprečujejo razvoj psihičnih težav in duševnih bolezni ter omogočajo zdrav razvoj otroka. 
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3.2 Struktura družine 
 

Struktura družine v razvitih državah v zadnjih desetletjih doživlja dramatično preobrazbo. Še 

nekaj generacij nazaj so otroci večinoma odraščali v tradicionalnih družinah z dvema 

biološkima staršema ali staršema, ki sta enega ali več otrok posvojila že v obdobju dojenčka. 

Danes pa se zaradi načina življenja in vpliva družbe, ki ga ima na posameznika, to razmerje 

dramatično spreminja. 

 

3.2.1 Vrste družin 
 

V času, v katerem živimo, okoli nas nastaja vse več družin, ki jih nekateri ne jemljejo za 

»normalne«. Narašča število posvojitvenih družin, številne dvostarševske družine pa so 

reorganizirane, nastale po ločitvi (ali smrti) in ponovni poroki enega od staršev. Povečuje se  

tudi število drugih netradicionalnih družin, kot so enostarševske, homoseksualne in družine, 

ki jih vodijo stari starši, predvsem v primeru hude revščine, najstniških nosečnosti in pri 

odvisnikih. 

 

Najpogosteje se uporablja tipologija sodobnih družin, ki jo je sredi 90. let prejšnjega stoletja 

izdelala skupina strokovnjakov Organizacija združenih narodov (Barle Lakota, 2004). 

 

1    Jedrne družine: 

 

 delijo se na družine obeh staršev in otrok (biološke dvostarševske), enostarševske 

družine in posvojiteljske družine; 

 so dvogeneracijske; 

 sestavljajo jih starši in otroci (biološki ali posvojeni). 

 

2 Razširjene družine: 

 

 družine, ki vključujejo tri ali večgeneracijske družine, sorodniške družine in 

poligamne družine; 

 njeni člani pričakujejo  pomoč in emocionalno podporo; 

 so trajnejše in stabilne, saj se neprestano obnavljajo. 
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3 Reorganizirane družine: 

 

 so dopolnjene družine, komunske oblike družinskega bivanja in družine istospolnih 

partnerjev; 

 dopolnjene so tiste družine, v katerih je vsaj eden od staršev prej že imel lastno 

družino; 

 družinska skupnost ali komuna je življenje v širši skupnosti, v kateri si člani dajejo 

vzajemno podporo; vključene so jedrne družine ali posamezniki, ki si delijo delo in 

odgovornosti; 

 družine istospolnih partnerjev še niso legalne, vendar se vedno pogosteje pojavljajo. 

 

Puklek Levpušček in Zupančič (2009) opisujeta rezultate številnih raziskav o vplivu strukture 

družin na otrokovo šolanje in učno uspešnost. Rezultati so pokazali, da je neuspešnost šolanja 

otrok bolj verjetna pri tistih družinah, kjer se je eden izmed staršev ponovno poročil ali je 

otrok živel v enostarševski družini, kot pa tisti, ki izhaja iz bioloških dvostarševskih družin. 

Tudi ko so nadzirali socialno-ekonomski položaj družine in intelektualne sposobnosti teh 

otrok, se je omenjeni učinek ohranil. Tudi pri mladostnikih iz enostarševskih družin je bila 

socialna odklonskost pomemben dejavnik pri predčasnem izstopanju iz šolskega sistema. Več 

prekinitev šolanja je bilo tudi pri mladostnikih iz enostarševskih družin, ki so živeli z 

nasprotnospolnim kot istospolnim staršem. Pri nacionalnem preizkusu znanja in pri zaključnih 

šolskih ocenah so imeli višji rezultat učenci iz dvostarševskih družin. Med posvojenci in 

tistimi, ki so izhajali iz enostarševskih družin, pa ni bilo razlik.  

 

Flere idr. (2008) pojasnjujejo Menningovo poročanje o vplivu odsotnega očeta. Otroci 

»odsotnih« očetov (tistih, ki ne stanujejo s svojo družino) so uspešnejši, če otrok sploh nima 

stikov z očetom, ker slednji povzroča nejevoljo matere. 

Iz tega lahko sklepamo, da se več težav v enostarševskih družinah pojavlja zaradi stresa, ki ga 

starš doživlja. Enako je tudi v posvojitvenih, rejniških ali drugih oblikah družin, kjer so 

prisotni nebiološki starši. Posvojeni otroci lahko zaradi dednosti psiholoških značilnosti 

svojih pravih bioloških staršev izražajo višjo raven določenega vedenja kot pa tisti otroci, ki 

živijo v bioloških dvostarševskih družinah.  
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Pojavlja se tudi vprašanje, če število družinskih članov pomembno vpliva na šolsko uspešnost 

otrok. Rezultati si niso enotni, se je pa oblikovalo mnenje, da velika družina ni več negativen 

napovednik šolskega uspeha, vsaj ne v ZDA. Na šolsko uspešnost pa pomembno vpliva tudi 

družinska struktura (negativen vpliv enoroditeljskih družin), vrstni red rojstev in pa spol, kjer 

velja, da fantje v povprečju dosegajo slabši učni uspeh. (Flere idr., 2008) 

 

3.3 Družinsko okolje 
 

Kako je neko družinsko okolje bolj ali manj spodbudno, je bila polemika številnih razprav. 

Danes je potrjeno, da nudi ugodno družinsko okolje dobre spodbude pri otrokovem šolskem 

uspehu, manj spodbudno pa ga ovira in tudi zavira. 

 

Gutman idr. (2003; po Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2006) ugotavljajo, da se otrokove 

intelektualne sposobnosti pozitivno povezujejo z učno uspešnostjo le v spodbudnem 

družinskem okolju, kjer so rizični faktorji odsotni. Prav tako so se otrokove intelektualne 

sposobnosti izkazale kot zaščitni dejavnik pri tistih otrocih, ki izhajajo iz manj spodbudnega 

okolja in so tudi dober prediktor za učno uspešnost pri otrocih, ki izhajajo iz takšnega okolja. 

Visoke intelektualne sposobnosti pa manj vzpodbudnega okolja ne morejo kompenzirati čez 

celotno obdobje šolanja, ker se s posameznikovo starostjo veča učinek tudi drugih dejavnikov, 

pogojenih z razvojnimi fazami, skozi katere otrok tekom šolanja gre (vrstniške skupine, 

menjava učiteljev, učne navade). 

 

Marjanovič Umek (2006) navaja, kako številni avtorji poudarjajo, da manj vzpodbudno okolje 

samo po sebi še ne znižuje otrokove učne uspešnosti, ima pa negativen učinek v povezavi z 

otrokovimi individualnimi značilnostmi (npr. nižje intelektualne sposobnosti, vedenje, ki ga 

otrok pozunanji, nizka vključenost v šolsko delo).  

 

V zadnjih letih se ugotavlja, da se otrokova učna uspešnost ne povezuje in ni odvisna zgolj od 

materialnega stanja doma, ampak tudi od trdnosti družinskih vezi in njenih socialnih interakcij 

s svojimi člani, formalnega in neformalnega načina spodbujanja otrokovega kognitivnega 

razvoja, z načinom in izbiro starševskega vzgojnega sloga, z njegovo povezanostjo in 

vključenostjo v otrokovo šolsko delo itd. (Marjanovič Umek, 2006) 
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3.4 Bronfenbrennerjeva ekološka teorija razvoja 
 

Ta razvojna teorija definira razvoj kot rastočo zmožnost posameznika, da razume svoje okolje 

in vpliva nanj. Poudarja razumevanje razvoja v 'kontekstu'. Pomembne so vsakokratne 

okoliščine – od mikro-nivoja odnosov z najbližjimi do makro-nivoja vplivov družbe in 

pripadnosti socialnim razredom.  

»Avtor je uvedel topologijo socialnega okolja, v katerem je posamezen manjši stukturalni 

sistem vsebovan v vsakdanjem, ki ima kompleksnejšo socialno strukturo in širšo mrežo 

socialnih odnosov. Sistemi se tudi razlikujejo glede na stopnjo neposrednih interakcij, ki jih 

posameznik vzpostavlja s posameznim socialnim sistemom.« (Puklek Levšušček in Zupančič 

2009, str. 94) 

 

Glede na obseg inkluzivnosti socialnih interakcij si sistemi sledijo (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009): 

 

1. Mikrosistem predstavlja odnose med posamezniki in okoljem, ki mu posameznik 

neposredno pripada (družina, vrstniška skupina, razred, ..) in s katerimi vzpostavlja 

dolgotrajen odnos. Družina je ponavadi posameznikov primarni mikrosistem. 

Mikrosistemi predstavljajo pozitiven in negativen učinek na posameznika. Uspešen 

mikrosistem temelji na vzajemnosti ter označuje bogastvo informacij, jasne odnose, 

vzpodbujanje raziskovanja in eksperimentiranja ter učinkovito vodenje. Družinski 

mikrosistem je lahko uspešen, če starši upoštevajo posameznikovo težnjo po 

samostojnem odločanju in če posameznik upošteva določene zahteve staršev. 

Mikrosistem učnega okolja lahko pozitivno deluje na učence, če zadovoljuje njegove 

temeljne potrebe po varnosti, sprejetosti, uveljavljanju, izražanju lastne 

kompetentnosti in avtonomije.  

 

2. Mezosistem predstavlja medsebojno povezanost različnih mikrosistemov, ki jim 

pripada posameznik v določenem življenjskem obdobju. Nekateri mikrosistemi so 

med seboj bolj povezani (družina – šolski mikrosistem), drugi manj (vrstniški – šolski 

mikrostistem), med nekaterimi pa sploh ni interakcije (interesne dejavnosti – širše 

sorodstvo). Z vidika učne motivacije in uspešnosti je zelo pomembno, v koliki meri 

sta znanje in učenje vrednoti v posameznem mikrosistemu. Dejavnik tveganja za 

šolsko učenje predstavljajo tudi oslabljene povezave med različnimi mikrosistemi – 
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npr. ko starši ne poznajo vrstnikov, s katerimi se druži njihov mladostnik, ali ko se 

starši ne zanimajo za mladostnikovo učenje. Bronfenbrenner omenja tudi različne 

spremembe v posameznikovem življenju kot t. i. ekološki prehodi (preselitev, vstop v 

novo šolo, ločitev staršev itd.), ki mezosistem oslabijo in se ta mora ponovno 

vzpostaviti.  

 

3. Ekosistem je širša skupnost, v kateri živi posameznik. Družbene ustanove, ki 

predstavljajo ekosistem, posameznika ne vključujejo neposredno (npr. odločitve v 

podjetju, v katerem delajo starši), ampak posredno delujejo nanj in na njegovo 

delovanje (npr. ko se družina preseli zaradi ekonomski razlogov, mora mladostnik 

zamenjati šolo, vrstniško skupino in v novem okolju vzpostaviti nov sistem odnosov). 

Učinek ekosistema je enosmeren, posreden, neoseben ter vpliva na dogodke v 

posameznikovem okolju.  

 

4. Makrosistem se nanaša na družbeno-kulturne vzorce, ki oblikujejo strukturo 

specifičnih kontekstov,  ki delujejo na posameznika. Eksplicitno se pojavljajo kot 

pravila, zakoni in regulacije, na implicitni ravni družbe in kulture pa se predstavljajo 

kot nazori, vrednote, stereotipi, ideologije ... Makrosistem določajo zgodovinski 

dogodki, značilnosti kulture ter socialne, politične in tehnološke spremembe. 

 

Socialne dejavnike učne motivacije in uspešnosti bi torej lahko v skladu z 

Bronfenbrennerjevo teorijo razdelili na (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009):  

 

 raven mikrosistema: npr. starševski vzgojni slog, izobraževanje kot vrednota 

družinskega sistema, stališča vrstniške skupine do šole in učenja; 

 raven mezosistema: npr. stopnja sodelovalnega oz. tekmovalnega odnosa med starši in 

učitelji na področju vključevanja v otrokovo vedenje in učenje;  

 raven ekosistema: npr. učinki zunanjega preverjanja znanja na kakovost in trajnost 

znanja; 

 raven makrosistema: kulturni sistem vrednot in prepričanj o izobraževanju kot 

pomembni oz. nepotrebni družbeni investiciji. 
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3.5 Pomen družine za otrokov razvoj 
 

Družina je nenadomestljiv člen na področju zadovoljevanja otrokovih čustvenih in socialnih 

potreb. Vzgoja, ki poteka v družinskem okolju, se odraža v načinu življenja, medosebnih 

odnosih, načinu reagiranja, dojemanju ter upoštevanju norm in vrednot, ki so v družbi sprejete 

ter zaželene. Družina je zelo kompleksen socialni sestav, kjer se med seboj združujejo 

sorodstveno povezani ljudje različnih starosti. Lukas (1993) meni, da je družina toliko bolj 

trdna in zdrava, kolikor so njeni posamezni člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z 

danostmi drugih članov družine.  

 

V družini pridobivamo osnovne elemente za vsakdanje delovanje. Je pomemben dejavnik za 

otroka, saj je njegov prvi stik z zunanjostjo. V različnih družinah najdemo starše, ki imajo 

različne poglede na vzgojo. Starši s svojim zgledom kažejo, kaj je dobro in kaj ne, kaj je prav 

in kaj narobe. S tem pomembno vplivajo na otrokov razvoj.  

 

Otrokova psihična struktura se oblikuje predvsem iz njegovih najzgodnejših in 

najpomembnejših odnosov s starši. Ob tem gradi svojo osebnost po različnih razvojnih linijah, 

ki dajejo njegovemu egu notranjo trdnost in sposobnost prilagajanja. Družina je za otroka 

prostor, v katerem odrašča in mu omogoča prostor, kjer se počuti v največji meri sprejetega in 

varnega. Perko (2008) navaja, da je otrok v družini sprejet zaradi njega samega in v takšnem 

vzdušju je možno, da se zdravo razvija. Za zdrav in uspešen razvoj otroka je namreč zelo 

pomembno, da starši dobrohotno spremljajo njegov razvoj. Na drugi strani pa ni nič manj 

pomembno, da otroci spremljajo rast svojih staršev.  

 

 

 

 

 

 

Slika 3.1: Potek vzgoje kot procesa 
 
 

Zgornja slika prikazuje potek procesa vzgoje, ki ni zgolj enosmeren, tj. starševski vpliv na 

otroka, ampak njegovo delovanje vpliva tudi na otrokove starše. Med njimi poteka interakcija 

Razvoj starša Razvoj otroka 

VZGOJA 
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in tako kot so starši pomembni za zdrav razvoj otroka, tudi način vzgajanja vpliva na njihove 

življenjske procese.  

 

Zelo podobno mnenje izraža tudi Žerovnikova (1996), ki opisuje, da v družini ne zasledimo 

zgolj vzgoje otrok, ampak tudi vzgojo staršev. Po njenem mnenju torej vzgoja v družini sloni 

na dveh polovicah: na vzgoji staršev in vzgoji otrok. Vzgoja staršev temelji na samovzgoji in 

prevzgoji, glede na kulturno in družbeno naravnanost okolja, v katerem družina živi. Pri 

vzgoji otrok je izrednega pomena to, da je med staršema osebno razmerje, ki na otroka močno 

vpliva. Otroci že v najzgodnejših letih svojega življenja potrebujejo družinsko trdnost ter 

občutek varnosti in ubranosti. Zato je trdno družinsko okolje tako zelo pomembno pri 

privzgojitvi družinskih vrednot ter otrokove osebnosti. 

 

Starši vzgojno uspejo takrat, ko otrok ponotranji zahteve, ki so zunanjega izvora (s strani 

staršev) v notranje, sebi lastne, v svojo lastno željo in svobodno izbiro. Takrat se otrok prične 

odločati avtonomno, samostojno. Če tega preskoka ni, bo otrok aktiven le takrat in zgolj ob 

zunanji vzpodbudi, pritisku. S tem pa se oblikuje v odvisno osebo, nezmožno zgraditi lasten 

psihični aparat. Avtoriteta pomeni postavljanje zdravih in trdnih mej otroku, ki pa se drugače 

pojmuje pri različnih tipih vzgoje.  

 

»Spoznanje, da otrok potrebuje za zdrav razvoj avtoriteto, meje, ni tako samoumevno. Do 

pred kratkim so v vseh vzgojnih institucijah prisegali na t. i. permisivno vzgojo. Poimenovali 

so jo v smislu, da se otroku ne sme postavljati preveč rigidnih meja oz. se jim jih sploh ne 

sme. Otrok sam ima dovolj notranjih potencialov, ki mu bodo omogočili, da se bo razvijal v 

zdravo in uspešno osebo.« (Perko, 2008, str. 169)  

 

Menim, da takšno mnenje vodi v popoln vzgojni kaos in neuspeh. Če otrok nima staršev ali 

kakšne druge odrasle osebe, po kateri bi se lahko identificiral in sprejemal ter vgrajeval 

principe in zahteve v svoj lasten psihični aparat, potem bo vzgoja popolnoma neučinkovita. 

 

Veliko vlogo v razvoju socialne kompetentnosti otroka označuje tudi razumevanje med 

partnerjema ter kako podobna sta si njuna vzgojna stila. Definiranje odnosa med staršema in 

otrokom temelji na predpostavki dveh temeljnih dimenzij starševskega odnosa: topline in 

nadzora ter v skladu s tem tudi odločitev o vrsti njunega vzgojnega stila. Tekom otrokove 
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socializacije veliko k njej doprinese tudi otrok sam. Otroci se v tem času najraje zgledujejo po 

odraslih, se identificirajo z njihovim obnašanjem, načinom reagiranja, vedenja in mišljenja.  

 

Flere idr. (2008) omenijo operacionalizacijo družinskih procesov Vazsonyia in sodelavcev 

(2003), sestavljenih iz čustvenega navezovanja (kar vključuje uresničevanje bližine in 

podpore) na vsakega od staršev in od nadzora s strani staršev (tri postavke: navezanost na 

mater, navezanost na očeta, nadzor s strani obeh staršev), kar se je raziskovalno uveljavilo kot 

prediktivno za šolsko uspešnost in odsotnost delikventnosti.   

 

3.6 Psihološke značilnosti družine 
 

Družbeni status družine ni edini dejavnik, ki pogojuje šolsko uspešnost, temveč sem spadajo 

tudi psihološki dejavniki družine. Nanašajo se na osebnostne značilnosti članov (npr. 

lastnosti, sposobnosti, vrednote), cilje in pričakovanja družinskih članov, vzgojni slog staršev, 

pretekle izkušnje družinskih članov s šolanjem, motivacijska prepričanja ipd. (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009)  

 

Družinski procesi kažejo, da je to, kaj družina počne, enako pomembno temu, kaj družina 

ima. Izsledki različnih študij so namreč pokazali, da lahko tudi tisti starši, ki imajo nizek 

dohodek in slabšo izobrazbo, v svojem otroku vzpodbujajo visoke aspiracije, da na šolsko 

uspešnost pomembno vpliva stopnja družinske harmonije in povezanosti, podpora staršev in 

njihovo zanimanje za šolski uspeh otroka. Ravno omenjeno naj bi posredno vplivalo na 

otrokov odnos do šole in izobraževanja, na razvoj njegove samopodobe in odklonskosti, ki se 

poleg depresivnosti, motiviranosti in občutka nadzora pojavlja kot merilo šolske uspešnosti. 

(Flere idr., 2008) 
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4 SKLEP 
 

 

Vloga družine, njeni odnosi in kompetence imajo izdaten vpliv na otrokov kognitivni, 

psihomotorični, emocionalni in socialni razvoj. Prav tako pa ima na otrokovo učno uspešnost 

po drugi strani vpliv tudi družinska dinamika, ki se realizira skozi vzgojni slog, mnenja in 

odnose, ki jih imajo starši do šole in izobraževanja ter stopnja vključenosti staršev v otrokovo 

šolsko delo. Vključenost staršev v šolsko delo se deli na tisto v učilnici in tisto v domačem 

okolju, kjer otrok preko učenja prevzema, gradi in razvija učne ter delovne navade, razvija 

motivacijo za (nadaljnje) učenje, samopodobo ter učno samozavest. Nenazadnje pa je 

pomembno tudi njihovo vrednotenje učne uspešnosti ter načini, kako in koliko svojega otroka 

učno motivirajo, spodbujajo in podpirajo pri šolskem učenju in uspehih. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Kozjan Rosana, diplomsko delo 
 

 - 31 -

5 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Avtorji številnih knjig, priročnikov in člankov skušajo v svojih raziskavah in spoznanjih 

povzeti, v kolikšni meri ima vključenost staršev vpliv oz. nima vpliva na otrokovo učno 

uspešnost. Ob študiju literature sama nisem nikjer zasledila podatka, kako intenzivnost 

njihovega vključevanja vpliva na otrokovo učno uspešnost. S to problematiko sem se 

srečevala tudi v času svoje samostojne pedagoške prakse ter kasneje v krajšem obdobju 

svojega poučevanja. Na učno uspešnost namreč vplivajo številni dejavniki, med njimi so zelo 

pomembni tudi otrokova družina oziroma njegovi starši. 

Starši imajo velik vpliv na otrokovo uspešnost v šoli, je pa različno (in tudi izredno 

pomembno), v kolikšni meri se njihovo aktivno zanimanje reflektira v otrokovem učnem 

uspehu, in sicer v smislu spremljanja in spodbujanja otrokovega šolskega dela in v kolikšnem 

obsegu je ta vpliv sploh merljiv. Učna uspešnost otroka se namreč odraža tudi v vrednotah, ki 

jih imajo starši o izobraževanju in tako transferno, v vlogi modelov, prenašajo takšno vedenje 

na svoje otroke. S tem je lahko njihov interes za otrokovo šolsko delo aktiven ali pasiven. 

Pomembna je tudi stopnja razvitosti njihovih aspiracij o otrokovem nadaljnjem izobraževanju. 

Na podlagi prebrane literature in na pridobljenih izkušnjah iz pedagoške prakse opažam, da je 

ozaveščenost staršev o tem, kolikšno moč in vpliv (za pozitivne spremembe) imajo na svojega 

otroka, še nizka. Osveščenost staršev o pomembnosti vključevanja v otrokovo izobraževanje, 

odraža stopnjo njihovega vključevanja. Pri starših je potrebno ozavestiti oziroma spodbuditi 

njihove potenciale, da se bodo učinki učne uspešnosti njihovih otrok reflektirali tako pri 

domačem kot tudi pri šolskem delu. 

 

Namen empirične raziskave je bil ugotoviti, kako oziroma v kolikšni meri starši spremljajo in 

spodbujajo svojega otroka za šolsko delo, kako starši zaznavajo sodelovanje s šolo ter kako so 

z njim zadovoljni. Namen je bil tudi pridobitev znanja o tem, kako se starši vključujejo v 

otrokovo izobraževanje, v katere ponujene oblike šolskega sodelovanja so vključeni, kako 

aktivno/pasivno se vključujejo glede na otrokov učni uspeh, kakšna je njihova zaznava 

uspešnosti sodelovanja med njimi in otrokovo šolo ter kakšna so njihova nadaljnja 

pričakovanja glede otrokovega izobraževanja. 
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5.2 Raziskovalna vprašanja 
 

 Kakšna je zaznava staršev o sodelovanju s šolo, ki jo otrok obiskuje? 

 Katere načine spremljanja otrokovega šolskega dela starši največkrat uporabljajo? 

 Kakšne so razlike med starši v spremljanju otrokovega šolskega dela glede na njihovo 

izobrazbo? 

 Kakšne so razlike med vključevanjem staršev v različne prostočasne aktivnosti z 

otrokom glede na njihovo zanimanje za otrokovo šolsko delo? 

 Kakšne so razlike med udeleževanjem staršev na delavnicah/predavanjih, ki jih 

organizira šola, glede na učno uspešnost njihovih otrok? 

 Kakšne so razlike v učni uspešnosti otrok glede na aktivnost vključevanja staršev v 

izobraževanje? 

 Kakšne so razlike med učno uspešnostjo otrok glede na pričakovanja staršev o 

otrokovem nadaljnjem izobraževanju? 

 Kakšne so razlike med aktivnim vključevanjem staršev v otrokovo izobraževanje 

glede na njihove aspiracije o otrokovem nadaljnjem izobraževanju? 

 Kakšna so pričakovanja staršev do otrokovega nadaljnjega izobraževanja? 

 V kolikšni meri starši uspeh svojega otroka primerjajo z uspehi njegovih sošolcev? 
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6 EMPIRIČNI DEL 
 

6.1 Opis raziskovalne metode 
 

Raziskavo sem izvedla po deskriptivni (opisni) in kavzalno-neeksperimentalni metodi 

empiričnega raziskovanja. Z deskriptivno metodo sem opisovala pojave, z kavzalno-

neeksperimentalno metodo pa ugotavljala odnose med otrokovim šolskim delom in 

vključenostjo staršev v otrokovo izobraževanje. 

 

6.2  Vzorec 
 
Podatke sem zbirala s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika na nenaključno izbrani 

srednje veliki šoli1, v času od 4. do 9. marca 2011. V raziskavi je sodelovalo 89 staršev, 

katerih otroci obiskujejo 4., 5. in 6. razred devetletne osnovne šole.  

Od 99 razdeljenih sem nazaj dobila 89 (89,9 %) anketnih vprašalnikov. Vprašalnike so otroci 

odnesli domov, kjer so jih starši izpolnili, nato so izpolnjene vrnili svoji razredničarki. 

Neizpolnjenih vprašalnikov je bilo 10 (10,1 %). 

Od 89 anketiranih staršev je bilo 90 % anketiranih mater in 10 % očetov. 

 

10%

90%

moški
ženski

 
Graf 6.1: Odstotek anketiranih staršev glede na spol. 

 

                                                
1 Podatki o šoli so shranjeni v arhivu diplomskega dela. 
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Več kot tri četrtine staršev (77 %) ima dokončano srednjo šolo, 18 % pa jih ima višjo oziroma 

visoko šolo. 3 % je tistih staršev, ki imajo dokončano osnovno šolo ter le 1 % je staršev, ki 

imajo zaključen magisterij oziroma doktorat.  

Izobrazba staršev

4%

77%

18% 1%

osnovna šola
srednja šola
višja, visoka šola
magisterij, doktorat

 
Graf 6.2: Izobrazba anketiranih staršev. 

 

6.3 Raziskovalni inštrument 
 

Za namen raziskave sem sestavila anketni vprašalnik (Priloga) s trinajstimi vprašanji zaprtega 

tipa. Starši so na vprašanja odgovarjali na štiristopenjski ocenjevalni lestvici, in sicer od 4 

(vedno) do 1 (nikoli).  

6.4 Postopek zbiranja in statistična obdelava podatkov 
 

Anketne vprašalnike sem 4. marca 2011 razdelila učencem, ki so jih odnesli domov, kjer so 

jih njihovi starši izpolnili. Po izpolnjene anketne vprašalnike sem se na šolo vrnila 9. marca. 

Podatki so bili analizirani kvantitativno (z SPSS programom), in sicer sta bila uporabljena 

naslednja statistična postopka: izračun osnovnih statistik in Pearsonov korelacijski koeficient. 

Rezultate sem prikazala opisno in grafično. 
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7 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 
V nadaljevanju predstavljam raziskovalne rezultate, in sicer po posameznih vsebinskih 

sklopih: (1) zaznava staršev o sodelovanju s šolo, (2) zaznava staršev o sodelovanju šole z 

njimi, (3) udeležba staršev v posameznih dejavnostih, ki jih organizira šola, (4) informiranje 

staršev v šoli, (5) interes staršev za šolsko delo, (6) načini spremljanja otrokovega šolskega 

dela, (7) načini spodbujanja otroka za šolsko delo, (8) pomembnost učnega uspeha za starše, 

(9) zadovoljstvo staršev z otrokovim trenutnim učnim uspehom, (10) zaznava staršev o 

otrokovi učni uspešnosti in (11) pričakovanja staršev z nadaljnjim izobraževanjem. 

 

1. Zaznava staršev o lastnem sodelovanju s šolo 
 
 
Staršev, ki menijo, da dobro sodelujejo z otrokovo šolo, je 84 %. Tistih, ki odlično sodelujejo 

z otrokovo šolo je 12 % in le 4 % predstavljajo starši, ki s sodelovanjem niso zadovoljni. 

 

4%

84%

12%

slabo
dobro
odlično

 
Graf 7.1: Samoocena sodelovanja staršev z otrokovo šolo. 

 

2. Zaznava staršev sodelovanja šole s starši 

 

Sodelovanje s starši je 80 % staršev ocenilo kot dobro, oceno odlično pa je postavilo 12 % 

staršev. Sledi mu odgovor »slabo« s 7 % ter 1 % tistih, ki ocenjujejo, da šola z njimi sploh ne 

sodeluje. 
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Graf 7.2: Samoocena staršev o sodelovanja šole s starši. 

 

Sledijo grafi, kjer so prikazane vrednosti aritmetičnih sredin od 4 do 1. Vrednost 4 pomeni 

vedno, vrednost 3 pogosto, vrednost 2 včasih in vrednost 1 nikoli.  

 

3. Udeležba staršev po posameznih dejavnostih 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, v kolikšni meri se starši udeležujejo navedenih dejavnosti, ki 

jih šola organizira za starše. Največkrat starši obiskujejo govorilne ure/roditeljske sestanke (  

= 3,47; δ = 0,64). Pogosto obiskujejo tudi predavanja/delavnice, ki jih za starše organizira 

šola (  = 2,51; δ = 0,93). Malo manjša je pripravljenost v prostovoljnem sodelovanju za 

potrebe razreda/šole (  = 1,99; δ = 0,79), skoraj nikoli pa starši ne izkoristijo možnosti, da so 

prisotni pri učni uri (  = 1,2; δ = 0,53). 
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Graf 7.3: Vrednosti udeležbe po posamezni dejavnosti. 
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4. Informiranje staršev v šoli 

 

Glede na prikazane podatke v grafu se starši v šoli najpogosteje informirajo o otrokovih 

ocenah (  = 3,43; δ = 0,82). Pogosto se tudi informirajo o otrokovem napredovanju pri 

posameznih predmetih (  = 2,94; δ = 0,95) ter se zanimajo za otrokov razvoj v širšem 

kontekstu (  = 2,8; δ = 0,88). Včasih se informirajo tudi o možnostih dodatnih domačih 

aktivnosti (  = 2,43; δ = 0,96) ali iščejo dodatne informacije o vzgoji svojega otroka (  = 2,3; 

δ = 0,91). 
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Graf 7.4: Ocena staršev o pridobivanja informacij ali nasveta v šoli. 

 

5. Interes staršev za otrokovo šolsko delo 

 

Večina staršev (86 %) se vsakodnevno zanima za otrokove šolske dejavnosti. Dobra desetina 

staršev (12 %) se pozanima nekajkrat na teden, le 1 % staršev pa je takšnih, ki se pozanima 

zgolj nekajkrat na mesec oziroma nekajkrat na leto.  
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Graf 7.5: Pogostost zanimanja za otrokove šolske dejavnosti. 
 

6.  Načini spremljanja otrokovega šolskega dela 

 

Starši največkrat spremljajo otrokovo šolsko delo tako, da preverijo, ali se je v šoli kaj novega 

naučil (  = 3,75; δ = 0,51). Zelo pogosto preverijo tudi: če otrok ima domačo nalogo (  = 

3,56; δ = 0,67), ali je dobil kakšno novo oceno (  = 3,42; δ = 0,82) ter če ima opravljeno 

domačo nalogo (  = 3,40; δ = 0,82). Manj pogosto pa starši preverijo, ali ima otrok vse 

pripravljeno za naslednji dan pouka (  = 3,30; δ = 0,71) in če otrok potrebuje pomoč pri 

učenju (  = 3,04; δ = 0,90). 
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Graf 7.6: Načini spremljanja otrokovega šolskega dela. 
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7. Načini spodbujanja otroka za šolsko delo 

 

Najpogostejši način, ki ga starši uporabljajo za spodbudo je ta, da otroku nudijo pomoč pri 

šolskih aktivnostih in ga spodbujajo za učenje v domačem okolju (  = 3,49; δ = 0,59). 

Pogosto tudi spodbujajo otroka k razumevanju snovi, brez vnaprejšnjega nagrajevanja (  = 

3,26; δ = 0,76) ter se z njim pogovarjajo o pomembnosti šolskega dela in (nadaljnjega) 

izobraževanja (  = 3,15; δ = 0,72). Manjkrat se starši vključujejo v vsebinsko različne 

aktivnosti z otrokom (  = 2,97; δ = 0,80), samo včasih pa otroka premišljeno nagradijo za 

učenje in uspehe pri učenju (  = 2,13; δ = 0,76). 
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Graf 7.7: Načini spodbujanja otroka za šolsko delo. 

 

8. Pomembnost učnega uspeha za starše 

 

Dobri polovici staršev (55 %) je otrokov učni uspeh zelo pomemben, blizu temu rezultatu je s 

43 % mnenje, da jim je uspeh otroka pomemben. Samo 2 % staršev sta se opredelila, da jim 

učni uspeh njihovega otroka ni pomemben oziroma jim je manj pomemben. 
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Graf 7.8: Pomembnost otrokovega učnega uspeha pri starših. 

 
 

9.  Zadovoljstvo staršev s trenutnim učnim uspehom 

 

Dve tretjini staršev (66 %) sta zadovoljni z otrokovim učnim uspehom, slaba tretjina (z 28 %) 

pa je z njim zelo zadovoljna. Le 6 % staršev je manj zadovoljnih s trenutnim uspehom. 
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Graf 7.9: Zadovoljstvo staršev z otrokovim trenutnim učnim uspehom. 

 

10. Zaznava staršev o otrokovi uspešnosti 

 

Dobra polovica staršev (55 %) je mnenja, da je njihov otrok zelo uspešen v primerjavi s 

sošolci, 39 % pa jih meni, da je povprečno uspešen. Zanimivi so rezultati tistih 4 % staršev, ki 

opozarjajo na to, da svojega otroka ne primerjajo z uspehom nikogar drugega. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Kozjan Rosana, diplomsko delo 
 

 - 41 -

39%

57%

4%

povprečno uspešen

zelo uspešen

B.O. (brez odgovora)

 
Graf 7.10: Mnenje staršev, kako je otrok uspešen v primerjavi s sošolci. 

 
 
11. Pričakovanja staršev glede nadaljnjega izobraževanja 

 

Pri tem vprašanju so se starši opredelili le za dve (izmed štirih ponujenih) možnosti, in sicer 

72 % staršev goji srednje aspiracije glede otrokovega nadaljnjega izobraževanja, 28 % pa ima 

za njih postavljene visoka pričakovanja. 
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Graf 7.11: Pričakovanja staršev glede otrokovega nadaljnjega izobraževanja. 
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V nadaljevanju raziskave me je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike pri 

posameznih spremenljivkah vključenosti staršev v šolsko delo, glede na stopnjo njihove 

izobrazbe.  

Največ anketirancev je imelo stopnjo izobrazbe izredno skoncentrirano na srednješolski ravni. 

Zaradi lažjega statističnega obdelovanja podatkov sem izobrazbo staršev razdelila v dva 

sklopa, in sicer na 1) starše, ki so dokončali osnovno- ali srednješolsko izobraževanje, ti so 

skupaj uvrščeni v kategoriji 1 (nižje izobraženi) ter na 2) starše, ki so dokončali višjo oz. 

visoko šolo, ali pa magisterij oziroma doktorat, ki so uvrščeni v kategorijo 2 (višje 

izobraženi). 

 
Tabela 1: Razlike v vključenosti v otrokovo šolsko delo med različno izobraženimi  
starši.  
 

Spremenljivka 
St. 

Izobrazbe 

Število 

odg. 

Sr. 

vrednost 

Standardni 

odklon 

T-test 

T 
Sig. 

(2-tailed) 

Samoocena_ 

sodelovanje 

N. I. 72 3,0972 ,38124 ,889 
,461 

V. I. 17 3,0000 ,50000 ,752 

Ocena šole_ 

sodelovanje 

N. I. 72 3,0139 ,48912 - ,788 
,436 

V. I. 17 3,1176 ,48507 - ,792 

Udeležba 1 
N. I. 72 3,4306 ,64625 - 1,256 

,203 
V. I. 17 3,6471 ,60634 - 1,307 

Udeležba 2 
N. I. 72 1,2361 ,56899 1,254 

,051 
V. I. 17 1,0588 ,24254 1,988 

Udeležba 3 
N. I. 72 1,9028 ,73465 - 2,155 

,077 
V. I. 17 2,3529 ,93148 - 1,861 

Udeležba 4 
N. I. 72 2,3750 ,91062 - 2,831 

,006 
V. I. 17 3,0588 ,82694 - 3,006 

Info 1 
N. I. 72 3,3889 ,86490 - ,896 

,280 
V. I. 17 3,5882 ,61835 - 1,099 

Info 2 
N. I. 72 2,8889 ,98661 - 1,129 

,183 
V. I. 17 3,1765 ,72761 - 1,361 

Info 3 
N. I. 72 2,3611 ,96860 - 1,332 

,181 
V. I. 17 2,7059 ,91956 - 1,376 

Info 4 
N. I. 72 2,2083 ,91832 - 2,066 

,029 
V. I. 17 2,7059 ,77174 - 2,301 

Info 5 N. I. 72 2,7083 ,89502 - 2,003 ,030 
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V. I. 17 3,1765 ,72761 - 2,277 

Interes 
N. I.  72 3,8056 ,52107 - ,579 

,453 
V. I. 17 3,8824 ,33211 - ,758 

Spremljava 1 
N. I. 72 3,5556 ,68974 - ,179 

,850 
V. I. 17 3,5882 ,61835 - ,192 

Spremljava 2 
N. I. 72 3,4028 ,85018 - ,304 

,738 
V. I. 17 3,4706 ,71743 - ,338 

Spremljava 3 
N. I. 72 3,7222 ,53661 - 1,175 

,126 
V. I. 17 3,8824 ,33211 - 1,564 

Spremljava 4 
N. I. 72 3,3472 ,85843 - 1,359 

,102 
V. I. 17 3,6471 ,60634 - 1,680 

Spremljava 5 
N. I. 72 3,2917 ,73996 - ,317 

,723 
V. I. 17 3,3529 ,60634 - ,358 

Spremljava 6 
N. I. 72 3,0000 ,91928 - ,966 

,313 
V. I. 17 3,2353 ,83137 - 1,028 

Spodbuda 1 
N. I. 72 3,4306 ,60109 - 2,157 

,013 
V. I. 17 3,7647 ,43724 - 2,620 

Spodbuda 2 
N. I. 72 2,8889 ,81458 - 1,896 

,044 
V. I. 17 3,2941 ,68599 - 2,110 

Spodbuda 3 
N. I. 72 3,1944 ,76248 - 1,647 

,099 
V. I. 17 3,5294 ,71743 - 1,710 

Spodbuda 4 
N. I. 72 2,1389 ,75630 ,364 

,723 
V. I. 16 2,0625 ,77190 ,359 

Spodbuda 5 
N. I.  72 3,0972 ,75358 - 1,330 

,094 
V. I. 17 3,3529 ,49259 - 1,718 

Pomembnost_UU 
N. I.  72 3,5556 ,55383 ,977 

,311 
V. I. 17 3,4118 , 50730 1,032 

Zadovoljstvo_UU 
N. I.  72 3,2083 ,55383 - ,589 

,587 
V. I. 17 3,2941 ,50730 - ,551 

Uspešnost  
N. I.  68 2,5882  ,49581 ,000 

1,000 
V. I. 17 2,5882 ,50730 ,000 

Pričakovanje 
N. I.  72 3,2500 ,43605   -1,333 

,238 
V. I. 17 3,4118 ,50730  - 1,213 

 

Legenda: 
N. I.: Nižja izobrazba 
V. I.: Višja izobrazba  
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Statistično pomembne razlike glede na stopnjo izobrazbe staršev so se pokazale pri naslednjih 

spremenljivkah vključenosti staršev v otrokovo šolsko delo: 

 

 Ugotovila sem, da obstaja statistično pomembna razlika pri obiskovanju 

predavanj/delavnic, ki jih za starše organizira šola (t = – 3,006; df = 25,994; p = 

0,006). Starši z višjo stopnjo izobrazbe so to spremenljivko ocenili višje (  = 3,06) kot 

starši z nižjo stopnjo (  = 2,38). 

 

 Statistična pomembna razlika obstaja tudi pri iskanju dodatnih informacij o vzgoji v 

otrokovi šoli (t = – 2,301; df = 27,787; p = 0,029). Starši z višjo stopnjo izobrazbe so 

to spremenljivko ocenili višje (  = 2,71) kot starši z nižjo stopnjo (  = 2,21). 

 

 Statistično pomembna razlika se je pokazala tudi pri iskanju informacij o otrokovem 

razvoju v širšem kontekstu (t = – 2,277; df = 28,650; p = 0,030). Starši z višjo stopnjo 

izobrazbe so namreč to spremenljivko označili višje (  = 3,18) kot starši z nižjo 

stopnjo izobrazbe (  = 2,71). 

 

 Pokazali sta se tudi dve statistično pomembni razliki v kategoriji spodbude. Statistično 

pomembna razlika obstaja pri spodbujanju otroka za učenje in nudenje pomoči v 

domačem okolju (t = – 2,620; df = 32,028; p = 0,013). Anketiranci z višjo stopnjo 

izobrazbe so to spremenljivko ocenili višje (  = 3,76) kot anketiranci z nižjo stopnjo 

(  = 3,43). 

 

 Naslednja statistično pomembna razlika je v vključevanju staršev v vsebinsko pestre 

aktivnosti z otrokom (t = – 2,110; df = 27,734; p = 0,044). Višje izobraženi starši so jo 

ocenili višje (  = 3,29) kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe (  = 2,89). 

 

Podobne rezultate prikazujejo druge raziskave, ki kažejo, da so starši, ki imajo nižji dohodek 

in nižjo izobrazbo, manj vključeni v šolanje svojih otrok kot starši z višjim dohodkom in višjo 

izobrazbo, prav tako pa z višino izobrazbe raste tudi kakovost vpletenosti staršev v šolanje 

otroka. (Cugmas, 2010) 
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Statistično nepomembne razlike glede na stopnjo izobrazbe staršev so se pokazale pri 

spremenljivkah: 

 

 Ocena staršev o sodelovanje z otrokovo šolo (Samoocena_sodelovanje, p = 0,461). 

 Ocena staršev o sodelovanje šole s starši (Ocena šole_ sodelovanje, p = 0,436. 

 Obiskovanje govorilnih ur/roditeljskih sestankov (Udeležba 1, p = 0,203). 

 Prisotnost pri učni uri (Udeležba 2, p = 0,051). 

 Sodelovanje v prostovoljnem delu za potrebe razreda/šole (Udeležba 3, p = 0,077). 

 Informiranje o otrokovih ocenah (Info 1, p = 0,280). 

 Informiranje o napredovanju pri posameznih predmetih (Info 2, p = 0,183). 

 Informiranje o dodatnih domačih aktivnostih (Info 3, p = 0,181). 

 Zanimanje za otrokovo šolsko delo (Interes, p = 0,453). 

 Preverjanje, ali ima domačo nalogo (Spremljava 1, p = 0,850).  

 Preverjanje o pridobljeni kakšni novi oceni (Spremljava 2, p = 0,738). 

 Preverjanje, kaj se je novega naučil (Spremljava 3, p = 0,126). 

 Preverjanje, ali ima opravljeno domačo nalogo (Spremljava 4, p = 0,102). 

 Preverjanje, ali ima pripravljeno vse za naslednji dan pouka (Spremljava 5, p = 0,723). 

 Preverjanje, ali potrebuje pomoč pri opravljanju domače naloge (Spremljava 6, p = 

0,313). 

 Spodbujanje otroka k razumevanju snovi, brez vnaprejšnjega nagrajevanja (Spodbuda 

3, p = 0,099). 

 Dobro premišljeno nagrajevanje otroka za učenje in uspehe pri učenju (Spodbuda 4,  

p = 0,723). 

 Pogovarjanje z otrokom o šoli, o pomembnosti šolskega dela in izobraževanja, o 

njegovem nadaljnjem izobraževanju itd. (Spodbuda 5, p = 0,094). 

 Pomembnost učnega uspeha za starše (Pomembnost UU, p = 0,311). 

 Zadovoljstvo z otrokovo trenutno učno uspešnostjo (Zadovoljstvo UU, p = 0,587). 

 Otrokova uspešnost v primerjavi z njegovimi sošolci (Uspešnost, p = 1,000). 

 Nadaljnja pričakovanje glede otrokovega izobraževanja (Pričakovanje, p = 0,238). 
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S pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta sem ugotavljala povezanost med 

posameznimi spremenljivkami vključevanja staršev v otrokovo šolsko delo in ugotovila, da so 

med seboj le šibko do srednje močno povezane (razpon med 0,209 in 0,406). Rezultate 

prikazujem v tabelah 2–8. 

 

Tabela 2: Način pridobivanja informacij v otrokovi šoli v povezavi z vrsto udeležbe 
 

 Udeležba 1 Udeležba 2 Udeležba 3 Udeležba 4 

Info 1 Pearson C. ,173 

,104 

89 

,008 

,939 

89 

,234 

,092 

89 

,234* 

,027 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

Info 2 Pearson C. ,119 

,266 

89 

- ,045 

,673 

89 

,258* 

0,15 

89 

     ,317** 

,003 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

Info 3 Pearson C. ,167 

,118 

89 

,074 

,489 

89 

,052 

,615 

89 

,238* 

,025 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

Info 4 Pearson C. ,200 

,060 

89 

,037 

,734 

89 

,261 

,035 

89 

,152 

,154 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

Info 5 Pearson C. ,200 

,060 

89 

,037 

,734 

89 

,259 

,070 

89 

,152 

,154 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

*Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,05 (2-tailed). 
**Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,01 (2-tailed). 
 
Legenda:  
Info 1: Informiranje o otrokovih ocenah.  
Info 2: Informiranje o napredovanju pri posameznih predmetih.  
Info 3: Informiranje o dodatnih domačih aktivnostih.  
Info 4: Iskanje dodatnih informacij o vzgoji otroka.  
Info 5: Zanimanje za otrokov razvoj v širšem kontekstu.  
Udeležba 1: Obiskovanje govorilnih ur/roditeljskih sestankov. 
Udeležba 2: Prisotnost pri učni uri.  
Udeležba 3: Sodelovanje v prostovoljnem delu za potrebe razreda/šole.  
Udeležba 4: Obiskovanje predavanj/delavnic, ki jih za starše organizira šola. 
 

 Starši, ki pogosteje iščejo informacije o napredovanju otroka pri posameznih 

predmetih (Info 2), se tudi pogosteje udeležujejo predavanj/delavnic, ki jih organizira 

šola (Udeležba 4).  
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 Obstaja tudi šibka povezanost med starši, ki se informirajo o otrokovih ocenah (Info 1) 

in obiskujejo predavanja/delavnice (Udeležba 4) ter med starši, ki se informirajo o 

dodatnih domačih aktivnostih (Info 3) in obiskujejo predavanja/delavnice, ki jih za 

starše organizira šola (Udeležba 4). 

 

Tabela 3: Zanimanjem za šolsko delo v povezavi z načini spremljanja otrokovega 
šolskega dela  
 

 Spremljava  

1 

Spremljava 

 2 

Spremljava  

3 

Spremljava  

4 

Spremljava  

5 

Spremljava  

6 

Interes Pearson C. ,172 

,107 

89 

   ,328** 

,002 

89 

,185 

,082 

89 

,165 

,102 

89 

,241 

,066 

89 

,224* 

,035 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

*Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,05 (2-tailed). 
**Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,01 (2-tailed). 
 
Legenda:  
Interes: Pogostost zanimanja za šolsko delo.  
Spremljava 1: Preverjanje domače naloge.  
Spremljava 2: Preverjanje, ali je otrok dobil kakšno novo oceno.  
Spremljava 3: Preverjanje, kaj se je v šoli novega naučil.  
Spremljava 4: Preverjanje, ali ima opravljeno domačo nalogo.  
Spremljava 5: Preverjanje, ali ima vse pripravljeno za naslednji dan pouka.  
Spremljava 6: Preverjanje, ali potrebuje otrok pomoč pri opravljanju domače naloge. 
 

 Starši, ki se pogosteje vključujejo v vsebinsko različne aktivnosti z otrokom 

(Spremljava 2), se tudi pogosteje zanimajo za otrokovo šolsko delo (Interes). 

 

 Obstaja tudi šibka povezanost med starši, ki se pogosto zanimajo za otrokovo šolsko 

delo (Interes) in preverjajo, ali otrok potrebuje pomoč pri opravljanju domače naloge 

(Spremljava 6). 
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Tabela 4: Načini spodbujanja za šolsko delo v povezavi z vrsto udeležbe 
 
 Udeležba 1 Udeležba 2 Udeležba 3 Udeležba 4 

Spodbuda 

1 

Pearson C. ,100 

,350 

89 

- ,091 

,369 

89 

,208 

,050 

89 

,203 

,056 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

Spodbuda 

2 

Pearson C. ,252* 

,017 

89 

- ,144 

,179 

89 

,130 

,226 

89 

,220* 

,038 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

Spodbuda 

3 

Pearson C. ,171 

,110 

89 

- ,091 

,369 

89 

,199 

,061 

89 

    ,294** 

,005 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

Spodbuda 

4 

Pearson C. - ,027 

,805 

88 

- ,160 

,134 

89 

,167 

,121 

88 

,076 

,480 

88 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

Spodbuda 

5 

 

Pearson C. ,120 

,261 

89 

,108 

,317 

89 

,060 

,575 

89 

,027 

,804 

89 

Sig. (2-tailed) 
Št. odg. 

*Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,05 (2-tailed). 
**Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,01 (2-tailed). 
 

Legenda: 
Spodbuda 1: Nudenje pomoči in spodbujanje za učenje v domačem okolju. 
Spodbuda 2: Aktivno vključevanje v vsebinsko različne aktivnosti z otrokom. 
Spodbuda 3: Spodbujanje otroka k razumevanju snovi brez vnaprejšnjega nagrajevanja. 
Spodbuda 4: Dobro premišljeno nagrajevanje otroka za učenje in uspehe pri učenju. 
Spodbuda 5: Pogovarjanje z otrokom o šoli, pomembnosti šolskega dela in izobraževanja, o nadaljnjem 
izobraževanju itd. 
Udeležba 1: Obiskovanje govorilnih ur/roditeljskih sestankov. 
Udeležba 2: Prisotnost pri učni uri.  
Udeležba 3: Sodelovanje v prostovoljnem delu za potrebe razreda/šole.  
Udeležba 4: Obiskovanje predavanj/delavnic, ki jih za starše organizira šola. 
 
 

 Starši, ki pogosteje obiskujejo delavnice/predavanja, ki jih organizira otrokova šola 

(Udeležba 4), tudi pogosteje spodbujajo otroka k razumevanju snovi, brez 

vnaprejšnjega nagrajevanja (Spodbuda 3). 

 

 Obstaja tudi šibka povezanost med tistimi starši, ki obiskujejo govorilne 

ure/roditeljske sestanke (Udeležba 1) in se aktivneje vključujejo v vsebinsko različne 

aktivnosti z otrokom (Spodbuda 2) ter starši, ki obiskujejo predavanja/delavnice 

(Udeležba 4) in se aktivno vključujejo v vsebinsko različne aktivnosti z otrokom 

(Spodbuda 2). 
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Tabela 5: Načini spodbujanja za šolsko delo v povezavi z načini pridobivanja informacij 
v otrokovi šoli 
 
 

 Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 Info 5 

Spodbuda 1 Pearson C.  ,123 

,252 

89 

,174 

,104 

89 

,145 

,175 

89 

,163 

,127 

89 

     ,284** 

,007 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

Spodbuda 2 Pearson C. ,091 

,399 

89 

,192 

,072 

89 

,209* 

,049 

89 

,170 

,112 

89 

,180 

,092 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

Spodbuda 3 Pearson C. ,166 

,120 

89 

,014 

,897 

89 

,200 

,060 

89 

,164 

,124 

89 

,094 

,379 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

Spodbuda 4 Pearson C. ,265* 

,013 

88 

,173 

,104 

89 

,028 

,797 

89 

,179 

,094 

89 

,100 

,350 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

Spodbuda 5 Pearson C. - ,049 

,648 

89 

,128 

,230 

89 

,037 

,734 

89 

,180 

,092 

89 

,192 

0,66 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

*Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,05 (2-tailed). 
**Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,01 (2-tailed). 
 
Legenda: 
Spodbuda 1: Nudenje pomoči in spodbujanje za učenje v domačem okolju. 
Spodbuda 2: Aktivno vključevanje v vsebinsko različne aktivnosti z otrokom. 
Spodbuda 3: Spodbujanje otroka k razumevanju snovi brez vnaprejšnjega nagrajevanja. 
Spodbuda 4: Dobro premišljeno nagrajevanje otroka za učenje in uspehe pri učenju. 
Spodbuda 5: Pogovarjanje z otrokom o šoli, pomembnosti šolskega dela in izobraževanja, o nadaljnjem 
izobraževanju itd. 
Info 1: Informiranje o otrokovih ocenah.  
Info 2: Informiranje o napredovanju pri posameznih predmetih.  
Info 3: Informiranje o dodatnih domačih aktivnostih.  
Info 4: Iskanje dodatnih informacij o vzgoji otroka.  
Info 5: Zanimanje za otrokov razvoj v širšem kontekstu.  
 
 

 Starši, ki pogosteje spodbujajo otroka za učenje v domačem okolju (Spodbuda 1), tudi 

pogosteje iščejo informacije v šoli glede otrokovega razvoja v širšem kontekstu (Info 

5). 

 

 Obstaja tudi šibka povezanost med starši, ki se informirajo o dodatnih domačih 

aktivnostih (Info 3) in se aktivno vključujejo v vsebinsko različne aktivnosti z 
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otrokom (Spodbuda 2) ter med starši, ki se informirajo o otrokovih ocenah (Info 1) in 

dobro premišljeno nagrajujejo otroka za učne uspehe (Spodbuda 4). 

 

Tabela 6: Zadovoljstvom staršev z otrokovim učnim uspehom v povezavi z vrsto 
udeležbe  
 
 Udeležba 1 Udeležba 2 Udeležba 3 Udeležba 4 

Zadovoljstvo 

UU 

Pearson C- ,150 

,160 

89 

- ,122 

,254 

89 

,166 

,120 

89 

    ,406** 

,000 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

**Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,05 (2-tailed). 
 
Legenda: 
Zadovoljstvo UU: Zadovoljstvo s trenutnim učnim uspehom. 
Udeležba 1: Obiskovanje govorilnih ur/roditeljskih sestankov. 
Udeležba 2: Prisotnost pri učni uri.  
Udeležba 3: Sodelovanje v prostovoljnem delu za potrebe razreda/šole.  
Udeležba 4: Obiskovanje predavanj/delavnic, ki jih organizira šola za starše. 
 

 Starši, ki se pogosteje udeležujejo delavnic/predavanj v šoli (Udeležba 4), so tudi 

pogosteje zadovoljni z otrokovim učnim uspehom (Zadovoljstvo UU). 
 
 
Tabela 7: Zadovoljstvom staršev z otrokovim učnim uspehom v povezavi z načini 
spodbujanja za šolsko delo 
 

 Spodbuda  

1 

Spodbuda  

2 

Spodbuda  

3 

Spodbuda  

4 

Spodbuda  

5 

Zadovoljstvo 

UU 

Pearson C. 0,67 

,535 

89 

     ,306** 

,003 

89 

,168 

,116 

89 

,075 

,489 

88 

,061 

,568 

89 

Sig. (2-tailed) 

Št. odg. 

**Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,05 (2-tailed). 
 

Legenda: 
Zadovoljstvo UU: Zadovoljstvo s trenutnim učnim uspehom. 
Spodbuda 1: Nudenje pomoči in spodbujanje za učenje v domačem okolju. 
Spodbuda 2: Aktivno vključevanje v vsebinsko različne aktivnosti z otrokom. 
Spodbuda 3: Spodbujanje otroka k razumevanju snovi brez vnaprejšnjega nagrajevanja. 
Spodbuda 4: Dobro premišljeno nagrajevanje otroka za učenje in uspehe pri učenju. 
Spodbuda 5: Pogovarjanje z otrokom o šoli, pomembnosti šolskega dela in izobraževanja, o nadaljnjem 
izobraževanju itd. 
 
 

 Starši so bolj zadovoljni z otrokovim učnim uspehom (Zadovoljstvo UU) in tudi 

pogosteje z njimi preživljajo vsebinsko različne aktivnosti (Spodbuda 2). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Kozjan Rosana, diplomsko delo 
 

 - 51 -

Tabela 8: Zadovoljstvom staršev z otrokovim učnim uspehom v povezavi z njihovimi 
pričakovanji glede otrokovega nadaljnjega izobraževanja 
 

 Pričakovanje 

Zadovoljstvo UU Pearson C. ,345** 

Sig. (2-tailed) ,001 

Št. odg. 89 

**Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0,05 (2-tailed). 
 
Legenda: 
Zadovoljstvo UU: zadovoljstvo s trenutnim učnim uspehom. 
Pričakovanje: pričakovanja staršev glede otrokovega nadaljnjega izobraževanja. 

 

 Starši, ki so zadovoljni z otrokovim učnim uspehom (Zadovoljstvo_UU), imajo tudi 

pogosteje višje aspiracije v zvezi z otrokovim nadaljnjim izobraževanjem 

(Pričakovanje). 
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8 RAZPRAVA 
 

 

Starši imajo pomembno vlogo v otrokovem življenju že od njegovega rojstva dalje. Glede na 

starost otrok se starševski vzgojni prijemi razlikujejo, reorganizirajo. Potrebo po skrbi 

zamenja potreba po podpori, potreba po zaščiti se preoblikuje v potrebo po vodenju. Kako 

bodo starši to izpeljali, je odvisno od njihovega znanja, ki ga imajo o vzgajanju, glede na 

kulturno okolje, v katerem živijo, kakšne izkušnje imajo iz svojega otroštva in kakšen je 

njihov končni cilj vzgoje. Tako kot je pomembno spodbujanje otrokovega razvoja v njegovem 

najzgodnejšem obdobju, se starševska vpletenost izredno pomembno odraža tudi na 

otrokovem šolskem področju. 

 

Družinska dinamika, vzgojni slog, mnenja in odnos staršev do izobraževanja, stopnja njihove 

vključenosti v otrokovo šolsko delo in učne navade, katere starši uporabljajo in kako čustveno 

sprejemajo in podpirajo svojega otroka, pomembno vplivajo na otrokovo učno uspešnost 

(Peixoto in Carvalho, 2009). Otroci, ki se čutijo zaželene in sprejete ter se njihovi starši 

aktivno vključujejo v različne oblike sodelovanja z njegovo šolo, imajo višjo stopnjo učne 

samozavesti, višjo zaznavo šolske uspešnosti, metakognicije in so učno bolj uspešni. Do 

podobnih sklepov je prišla tudi Cugmasova (1999), ki navaja, da, bolj kot se otroci počutijo 

ljubljene, bolj imajo razvito pozitivno zaznavo lastne šolske uspešnosti, kar posledično vpliva 

tudi na otrokove šolske dosežke.  

 

Stopnjo vključenosti staršev v otrokov razvoj in izobraževanje teoretiki opredeljujejo kot 

stopnjo, na kateri se starši zavedajo svoje starševske vloge in pospešujejo otrokov optimalni 

razvoj (Maccoby in Martin, 1983; Grolnick in Slowiaczek, 1994; po Cugmas, 1999), prav 

tako pa se višja stopnja vključenosti izraža tudi s količino truda, ki ga starši usmerijo k otroku, 

v primerjavi z njihovimi ostalimi aktivnostmi (Pulkkinen, 1982; Grolnick in Slowiaczek, 

1994; po Cugmas, 1999). 

 

V diplomskem delu sem ugotovila, da so tisti starši, ki se udeležujejo ene izmed možnih oblik 

sodelovanja z otrokovo šolo, bolj aktivni tudi na ostalih področjih sodelovanja. Tako starši, ki 

se pogosteje udeležujejo govorilnih ur ali roditeljskih sestankov, tudi pogosteje obiskujejo 

predavanja ali delavnice, ki jih organizira šola. So tudi večkrat prisotni pri učnih urah, z 
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namenom opazovanja svojega otroka v drugačnih situacijah, kar jim omogoča boljši vpogled 

v razumevanje morebitnih učnih, vedenjskih in razvojnih težav ter možnosti za njihovo 

odpravo. S tem se njihovo sodelovanje na enem področju pozitivno povezuje z njihovim 

sodelovanjem še na ostalih področjih. To lahko ocenjujem kot izredno spodbudno in uspešno, 

saj se v trikotniku učitelj – otrok – starši osebe bolje spoznavajo, vezi so bolj intenzivne, kar 

ima pozitivne učinke na sodelovanje med otrokovo šolo in domom.  

 

Vpletenost staršev v šolanje otrok vpliva na vzpostavitev dobrih odnosov z učitelji in s starši 

drugih otrok. Seznanja jih tudi s šolskimi pravili in vedenjskimi pričakovanji, kar lahko vpliva 

na poklicna prizadevanja posredno/neposredno s tem, ko vplivajo na otrokov šolski uspeh. 

(Hill, 2004; po Cugmas, 2010) 

 

Aktivna udeležba staršev se v njihovem sodelovanju z otrokovo šolo kaže večplastno. Bolj 

kot so starši aktivni pri šolskih predavanjih/delavnicah, več znanja in informacij pridobijo na 

vseh področjih otrokovega razvoja. Znanje, ki ga pridobijo starši s tem, ko se udeležujejo ali 

šolskih delavnic ali predavanj, jim koristi pri vzgoji njihovih otrok. Naučiti otroka, da se bo 

znal učiti z razumevanjem, je izredno težka, dolgotrajna in zahtevna naloga staršev, saj 

morajo pri otroku privzgojiti, da bo naučeno snov razumel. S tem bo kvaliteta znanja boljša in 

trajnejša, kot pa bi bila, če bi otroka spodbujali zgolj v kvantiteto pridobljenega znanja in bi 

ga ob tem osredotočali zgolj na nagrado. Namen učenja namreč ni nagrada, ampak rezultat, in 

to je otrokovo kvalitetno pridobljeno znanje. Privzgojiti pri otroku občutek notranjega 

zadovoljstva (nagrada) ob uspehu, kjer pride do transferja iz zunanje motivacije za učenje v 

notranjo, sebi lastno, kjer jo otroci ponotranjijo (personificirajo). Starši se zavedajo 

pomembnosti vzgoje in izobraževanja ne le zgolj za čas otrokovega šolanja, ampak tudi, da 

vse kvalitete, ki so mu bile v času otroštva in šolanja privzgojene, odnese s seboj  v odraslo 

dobo. 

 

Tudi Peixoto in Carvalho (2009) poudarjata, da obstaja korespondenca med aktivnim 

vključevanjem staršev v šolsko delo njihovih otrok in med otrokovim samozavedanjem, 

samozavestjo ter njegovimi šolskimi cilji in dosežki. 

 

Spremljanje in spodbujanje otrokovega šolskega dela zajema široko paleto dejavnosti: 

največkrat starše zanima, ali se je v šoli kaj novega naučil, ali ima domačo nalogo, ki jo tudi 

pogosto preverijo, in če je dobil kakšno novo oceno. Manjkrat pa pokažejo interes za 
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preverjanje, ali ima otrok vse pripravljeno za naslednji dan pouka in če potrebuje pomoč pri 

učenju. Razloge, zakaj sta ti dve postavki odrinjeni na stranski tir, lahko najdem v tem, da 

starši svojim otrokom zaupajo, da so dovolj samostojni, da si pripravijo šolsko torbo za 

naslednji dan pouka. V tem primeru lahko predpostavko Klarinove (2006), da starševski 

nadzor prevzame le še usmerjanje, tudi v moji raziskavi potrdim. Enako je z zanimanjem, ali 

njihov otrok potrebuje pomoč pri učenju. Zavedajo se pomena otrokove samostojnosti, saj je 

to del njegove šolske dolžnosti, ki jo mora že sam obvladovati. Če bi pa pri učenju vseeno 

potreboval pomoč, se otrok zaveda, da se po pomoč zmeraj lahko obrne na svoje starše (v 

kolikor je to v njihovi moči). 

 

Med spremljanje otrokovega šolskega dela umeščam tudi informiranost staršev. Namreč bolj 

kot se starši zanimajo za otrokove šolske ocene in za njegovo uspešnost pri posameznih 

predmetih, pogosteje pri učitelju ali drugih šolskih strokovnih delavcih poiščejo dodatne 

informacije o vzgoji otroka in možnosti za raznovrstne aktivnosti, ki bi jih lahko uporabili v 

domačem okolju, z namenom spodbujanja otrokove ustvarjalnosti in razvoja na vseh 

področjih. Starši, ki spodbujajo svojega otroka za učenje v domačem okolju, večkrat z 

otrokom kvalitetno preživljajo prosti čas, namenjen številnim aktivnostim, ki optimalno 

pospešuje njegov razvoj tako na kognitivnem, psihomotoričnim, socialnem in na 

emocionalnem področju. Pogosteje tudi spodbujajo otroka k razumevanju snovi in ga ne 

usmerjajo zgolj v faktografsko pridobivanje znanja, saj se zavedajo slabosti, ki jih takšen 

način učenja prinaša s sabo. Enako je z nagrajevanjem otroka za njegove učne uspehe, saj 

vsak njegov dosežek zmeraj premišljeno nagradijo tako, da ima ta nagrada didaktičen smoter. 

 

Cugmasova (2010) opozori na obstoj tendence, da so učno bolj uspešni tisti otroci, katerih 

starši so bolj seznanjeni z njihovim šolskim delom in prostočasnimi aktivnostmi (domače 

naloge, branje, krožki) kot pa starši učno šibkejših otrok – ti pa so večkrat deležni 

starševskega nadzora (pregled šolske torbe, domačih nalog). Iz tega lahko izpeljem, da se z 

višino otrokovega učnega uspeha povečuje kvaliteta vpletenosti staršev v šolanje njihovega 

otroka. Deležni so tudi manjše stopnje nadzora, jih pa zato več spremlja vsebine otrokovega 

šolskega in prostočasnega dela. 

 

Izobrazba staršev se je pokazala kot pomemben dejavnik pri njihovem vključevanju v 

otrokovo šolsko delo. Tisti starši, ki so višje izobraženi, namreč dajejo nekaterim dejavnikom 

večjo vlogo pri otrokovem izobraževanju. Tako višje izobraženi starši bolj intenzivno in resno 
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obiskujejo predavanja ali delavnice, ki jih organizira šola za starše. Vzgoja njihovih otrok jim 

ni samoumevna in se tudi zavedajo morebitnih posledic, ki bi jih napačen način vzgoje lahko 

imel na njihovem otroku. Ti starši zato iščejo dodatne informacije na številnih področjih in se 

opremijo z znanjem kjer koli jim je to omogočeno. Eno izmed možnih pridobitev znanja starši 

vidijo v otrokovi šoli, kamor se zatečejo po dodatne nasvete o vzgoji njihovih otrok, mnenja 

šolskih strokovnih delavcev pa vključijo tudi z namenom, da bi z njihovimi nasveti lahko čim 

bolj okrepili in povečali otrokove razvojne možnosti na vseh področjih. Starši dajejo tudi 

veliko tendenco zahtevi, da se šolsko delo opravlja doma. S tem se zavedajo, da otrok 

pridobiva in izgrajuje vzorce delovnih navad. S spodbujanjem t. i. bogatega domačega učnega 

okolja, je otrok bolj motiviran, samostojen ter dovzeten za učenje in pridobivanje veščin na 

vseh področjih svojega razvoja (kognitivnega, emocionalnega, psihomotoričnega in 

socialnega razvoja). Več informacij kot starši imajo, bolj lahko ta znanja vključijo v otrokovo 

domače okolje, saj se zavedajo vpliva, ki ga ima takšno okolje na otroka. Nenazadnje pa se 

višje izobraženi starši tudi pogosteje vključujejo v vsebinsko različne aktivnosti, ki ne 

pomenijo tega, da starš sedi z otrokom in mu pomaga pri opravljanju domačih nalog ali pri 

učenju. Vsebinsko različne aktivnosti pomenijo dejavnosti in čas, ki si ga starš vzame za 

svojega otroka. Zajemajo velik sklop raznovrstnih športnih, didaktičnih ali prosocialnih 

dejavnosti.  

 

Višje izobraženi starši imajo po navadi tudi višje dohodke in s tem večje možnosti za 

ustvarjanje bolj ugodnih pogojev za otrokovo šolanje (npr. večje število podpornih 

pripomočkov, kot so knjige, leksikoni, slovarji, priročniki, računalnik, internet, obisk 

kulturnih prireditev itd.). Pogosteje tudi iščejo načine za spodbujanje otrokovega kognitivnega 

in socialnega razvoja. (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) 

 

Po drugi strani pa želim izpostaviti dejstvo, ki sta ga izpostavili tudi Puklek Levpušček in 

Zupančič (2009), in sicer da nizka stopnja izobrazbe ni pomemben dejavnik za napoved 

otrokove nižje učne uspešnosti, je pa lahko pomemben dejavnik tveganja za učno neuspešnost 

v kombinaciji z neugodnimi socialno-ekonomskimi pogoji v družini ali pa z negativnim oz. 

celo odklonilnim odnosom staršev do svojega ali otrokovega izobraževanja in učenja. 

Odgovor na vprašanje, zakaj je pomembno otroka spodbujati v vsebinsko različne aktivnosti 

je v tem, da se z njimi otroci razvijajo v bolj zdrave, zrele in odgovorne otroke, njihov vpliv 

pa se odraža tudi na šolskem področju. Z takšnimi oblikami neformalnega učenja starši otroka 
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opolnomočijo v bolj kompetentne in samozavestne otroke, ki se odločno lotijo vsakega izziva 

in jih ni strah morebitnega neuspeha. 

Vključevanje staršev v različne prostočasne aktivnosti z otrokom se je izkazalo kot 

pomembna povezava z zanimanjem/interesom staršev za otrokovo šolsko delo. Tisti starši, ki 

se pogosteje vključujejo v vsebinsko različne aktivnosti z otrokom, se tudi pogosteje zanimajo 

za otrokovo šolsko delo. Preživljanje prostočasnih aktivnosti z otrokom ima zelo pomemben 

prispevek pri otrokovemu razvoju, saj preko njih pridobiva in usvaja nova znanja, vzorce 

obnašanja, delovne navade in vrednote, ki bodo pripomogle pri njegovem šolskem delu. S tem 

se bo interes staršev za šolsko delo njihovih otrok poglobil, ker jih bodo zanimali moč, vpliv, 

vloga in nenazadnje tudi rezultat vsebinsko različnih aktivnosti pri otroku.  Pomembna je tudi 

doslednost staršev, ki jo vzpostavljajo z zanimanjem za otrokovo šolsko delo, saj dajejo s tem 

svojemu otroku vedeti, da je šolsko delo pomembno in resno. Zanimanje starši vzpostavljajo 

preko modelnega obnašanja tako, da otrok te vzorce najprej ponavlja, jih nato zaznava, nakar 

jih  ponotranji v sebi lastne.  

 

Podobno mnenje je izpostavila tudi Daviesova (2010), ki je poudarila, da si morajo starši vzeti 

čas, ki ga preživijo skupaj z otrokom (sprehodi, obiskovanje knjižnice in ostalih kulturnih 

ustanov, igranje raznoraznih športnih ali didaktičnih iger itd.), prav tako pa otroku z vstopom 

v šolo igre ne smejo popolnoma odtegniti, ker je še vedno pomembna za njegov razvoj. Z 

njeno pomočjo se otrok namreč lažje je vživi v dejavnosti, zahtevnosti in dolžnosti, ki jih 

nalaga šola. 

 

Udeležba staršev na šolskih delavnicah/predavanjih se pomembno odraža v višji učni 

uspešnosti njihovih otrok oziroma so pogosteje zadovoljni z otrokovim učnim uspehom. Ta 

povezava potrjuje intenzivnost in moč, ki jo imajo delavnice ali predavanja, ki jih organizira 

šola, saj starše oboroži z znanjem, ki ga nato doma prenesejo na svojega otroka oziroma 

znanje prilagodijo svojemu vzgojnemu slogu, domačim razmeram in kulturnemu okolju. 

Starši tudi sami bolje vedo, kako ravnati s svojim otrokom. Glede na to, da poznajo njegove 

šibke in močne točke, znajo z novimi znanji ta močnejša področja na ustrezen način primerno 

krepiti, kar se na koncu odraža tudi v njihovem zadovoljstvu z otrokovim učnim uspehom. 
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Montgomery (1999; po Intihar in Kepec, 2002) ugotavlja, da otroci, katerih starši so 

intenzivneje vpleteni v šolsko delo svojih otrok, dosegajo višje šolske dosežke, so bolj 

motivirani za delo v šoli in so bolj samozavestni, kar se kaže v boljšem obvladovanju okolja. 

 

Otrokova trenutna učna uspešnost pogojuje pričakovanja staršev glede otrokovega nadaljnjega 

izobraževanja. Tisti starši, ki so bolj zadovoljni z učnim uspehom svojega otroka, imajo 

namreč višjo razvito tendenco po temu, da otroka vidijo uspešnega tudi na njegovi nadaljnji 

poklicni poti, kar se reflektira preko njihovih visoko razvitih aspiracij. Velikokrat so visoko 

razvite aspiracije povezane z visoko izobrazbo staršev. Tudi tu bi lahko omenila pomen 

modelnega obnašanja/posnemanja, saj starši z visokimi aspiracijami dajejo svojemu otroku 

vedeti, da je izobraževanje pomembno, le-to mišljenje in vedenje pa otrok ponotranji, v obliki 

lastne želje po čim boljšem učnem dosežku.  

 

V diplomski raziskavi sem ugotovila, da večina staršev nima previsoko izoblikovanih 

pričakovanj do otrokovega nadaljnjega izobraževanja, saj tri četrtine staršev goji srednje 

visoka pričakovanja do otrokove nadaljnje poklicne poti, le četrtina staršev pa ima 

izoblikovane visoke aspiracije. Raziskava je torej pokazala, da starši svojih otrok ne 

priganjajo ter ne silijo v nemogoče in v pretirane učne uspehe, ampak spodbujajo razvoj 

svojega otroka v okviru otrokovih zmožnosti. Pričakovanja do svojih otrok imajo realna in le 

v takšni atmosferi se lahko otroci brez pritiska okolice učijo in razvijajo maksimalno.  

 

Starši uspeh svojega otroka primerjajo z uspehi njegovih sošolcev. Kar dobra polovica staršev 

je namreč mnenja, da je njihov otrok zelo uspešen v primerjavi s sošolci, dobra tretjina pa jih 

meni, da je povprečno uspešen. Zame najbolj zanimivi in čustveno intenzivno nabiti pa so bili 

odgovori tistih štirih staršev, ki so v znak »protesta« zapisali, da svojega otroka z nikomer ne 

primerjajo, da je za njih edinstvena in unikatna osebnost. Tako svojega otroka predstavljajo 

kot individuum in ga kot takega tudi sprejemajo.  

 

Podobno mišljenje sta izpostavila v svoji raziskavi tudi Peixoto in Carvalho (2009), ki 

potrjujeta pomembno vlogo, ki jo imata odzivnost in spodbujanje (tudi čustveno sprejemanje) 

s strani staršev, saj njihovi otroci lažje razvijejo pozitivno učno naravnanost, ki prispeva k 

višjemu učnemu samozaznavanju, rezultat višje učne samozavesti pa doprinese tudi k višjim 

učnim dosežkom. Starši, ki se ukvarjajo zgolj z otrokovimi učnimi uspehi in dosežki, v večji 

meri povzročajo pri otroku stresne situacije, saj preko primerjanja ustvarjajo nezdravo 
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socialno primerjanje (tekmovalnost). Ker njihovi otroci ne dosegajo ciljev/standardov, ki so 

jih starši določili zanje, so izredno nemirni in živčni glede javnega izpostavljanja njihovega 

šolskega neuspeha. 

 

Raziskovalni rezultati kažejo, da velika večina staršev meni, da dobro sodelujejo z otrokovo 

šolo ter ocenjujejo, da enako dobro tudi šola sodeluje z njimi. Iz teh podatkov lahko razberem, 

da starši dobro in radi sodelujejo z otrokovo šolo.  

 
Če svoje zgornje ugotovitve v razpravi povzamem, opazim, da se aktivna vpletenost staršev 
odraža preko: 
 

 vključevanja v vsaj eno izmed oblik sodelovanja z otrokovo šolo, saj so starši takrat 

tudi bolj aktivni na drugih področjih sodelovanja, 

 pridobljenih znanj iz predavanj ali delavnic, ki usmerjajo njihovo vključevanje v 

otrokovo šolsko in domače delo, 

 spremljanja otrokove uspešnosti pri posameznih predmetih, saj večkrat poiščejo 

informacije ali dodatne nasvete pri učitelju ali pri ostalih strokovnih delavcih, to 

zanimanje pa tudi krepi medsebojno sodelovanje med družino in šolo, 

 višje izobrazbe, saj ti starši intenzivneje izražajo svojo vključevanje v otrokovo šolsko 

in domače delo ter dajejo nekaterim dejavnikom večji pomen ter te dejavnike tudi bolj 

neposredno spodbujajo, 

 vključevanja v vsebinsko različne prostočasne aktivnosti, ki otroku omogočajo 

spodbujanje razvoja v širšem kontekstu. 
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9 ZAKLJUČEK 

 
Osrednji namen raziskovanja v diplomskem delu je bil ugotoviti, v kolikšni meri se starši 

vključujejo v otrokovo šolsko delo, na kakšen način ga spremljajo in spodbujajo ter v katere 

oblike sodelovanja se največkrat vključujejo. Zanimalo me je tudi, kakšne so njihove 

aspiracije glede otrokovega nadaljnjega šolanja, kakšna je zaznava staršev glede sodelovanja 

z otrokovo šolo ter v kolikšni meri se izobrazba staršev povezuje z njihovim spremljanjem 

otrokovega šolskega in domačega dela ter z pričakovanji o otrokovem nadaljnjem 

izobraževanju.  

Podatke sem zbirala med starši učencev, ki obiskujejo 2. triado, tj.  4., 5. ali 6. razred, ker sem 

bila mnenja, da mi bodo bolj široko zaobjeti podatki prikazali realno stanje vloge staršev pri 

otrokovem šolskem delu, le-ti pa bodo koristili kot smernice za delo učiteljev in staršev v 

zadnji triadi šolanja. V naslednjih letih namreč še imajo čas, da šola in starši zgradijo med 

sabo most, ki bo vsem olajšal sodelovanje drugega z drugim. 

 

V diplomskem delu sem na podlagi raziskovalnih vprašanj prišla do številnih pomembnih 

ugotovitev. Starševska vpletenost v otrokovo šolsko delo pride najbolj do izraza preko 

njihove osebne vpletenosti, saj jih večina v veliki meri izraža visoko stopnjo zanimanja za 

otrokovo šolanje. Prav nič ne zaostaja vedenjska vpletenost staršev, saj večina staršev 

obiskuje vsaj roditeljske sestanke in govorilne ure, nekateri pa še predavanja ali delavnice, ki 

jih organizira otrokova šola. To področje je še vedno premalo razvito in prikazano kot izredno 

pomembno, saj se preko formalnih in neformalnih oblik sodelovanja starši bolj vključujejo, 

bolje spoznavajo otrokovo šolsko dinamiko, njegovega učitelja, lažje tudi vzpostavljajo 

komunikacijo z njim. Bolj kot bodo spletene vezi med šolo in domom, lažje in tudi večkrat se 

bodo starši vključevali v te oblike sodelovanja. Pomembno je, da poudarim, da se vključujejo 

v te oblike predvsem višje izobraženi starši, katerih otroci (oziroma vsaj večina) tudi izhajajo 

iz učno bolj spodbudnega okolja. Starši prav tako izražajo višjo stopnjo interesa pri 

vpletenosti, spodbujanju in spremljanju otrokovega šolskega dela.  

Menim, da je v področju sodelovanja med starši in šolo še kar nekaj odprtega maneverskega 

prostora, s čimer apeliram predvsem na šole in njihove učitelje. Na podobno opazko je 

opozorila tudi McLoydova (1998; po Marjanovič Umek, 2006), ki meni, da bi se morali 

oblikovati posebni programi za družine tistih otrok, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja, 
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oblikovani pa bi bili tako, da bi se z njimi povečala intenzivnost domačih spodbud 

(seznanjanja staršev o pomembnosti izkušenj za otrokov nadaljnji razvoj in učenje, saj je 

pridobivanje le-teh v domačem okolju ključnega pomena). Nakaže tudi rešitev v zvišanju 

pričakovanj učiteljev do učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja ter povečanje 

raznovrstnosti v načinih in oblikah poučevanja.  

Eno izmed možnih rešitev je nakazal Kodelja (2006), ki izhaja iz teorije kulturne deprivacije. 

Ta poudarja, da je mogoče realizirati enake izobraževalne možnosti zgolj s kompenzacijskimi 

programi za učence, ki izhajajo iz revnih družin in kulturno prikrajšanega okolja. S temi 

programi bi ti učenci izenačili znanja za pridobivanje zadovoljivega jezikovnega izražanja ter 

nujno potrebne veščine, norme in vrednote, ki so obvezne za šolsko učno uspešnost. Osrednji 

namen je v zagotovitvi, da imajo vsi učenci na določeni točki izobraževanja izenačene 

možnosti z enakimi izhodišči za uspešno šolanje.  

 

Večjo stopnjo intelektualne (kognitivne) vpletenosti, s katero preko prostočasnih aktivnosti 

pri otroku spodbujajo njegov razvoj in mišljenje, izražajo višje izobraženi starši. V večji meri 

se zavedajo pomena in vpliva, ki ga s svojim zgledom vzpostavljajo pri svojem otroku – 

preko modelnega obnašanja in preko intelektualnih zgledov.  

Tako lahko povzamem, da bolj kot iščejo starši informacije v šoli, bolj sodelujejo s svojim 

otrokom v šolskem delu, več informacij kot imajo o spodbujanju otroka v najširšem smislu 

njegovega razvoja, pogosteje uporabljajo vzgojno ustrezne spodbude, rezultat pa se združi v 

njihovem zadovoljstvu z otrokovim uspehom. 

 

Z raziskavo sem odgovorila tudi na izredno pomembno vprašanje, in sicer, da imajo starši, ki 

so zadovoljni z otrokovim učnim uspehom, tudi pogosteje višja pričakovanja glede otrokove 

nadaljnje poklicne poti. Ta pričakovanja so v veliki meri realno visoka in se ne razlikujejo 

glede na stopnjo njihove izobrazbe.  

 

Pomemben napovednik šolske uspešnosti je tudi čas, ki si ga starši vzamejo za otroka in z 

njimi preživljajo vsebinsko različne aktivnosti. Rezultati so sicer zaskrbljujoči, saj večina 

staršev te oblike spodbujanja ne uporablja. Razloga sta lahko v tem, da jim zaradi službe in 

vseh opravkov, ki jih imajo, (na žalost) ne ostane dovolj prostega časa, ki bi ga lahko delili s 

svojim otrokom. Drugi pa je lahko v nepoučenosti staršev, ki je po mojem mnenju bolj 

verjeten, saj je rezultat pokazal, da se v takšne dejavnosti vključujejo zgolj višje izobraženi 

starši, nižje izobraženi pa ne.  
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Za otrokovo šolsko delo in uspešnost so se pokazali kot izjemno pomembni družinski 

dejavniki: aktivno sodelovanje in vključenost staršev v šolskem procesu, način spodbujanja 

otrokovega razvoja na vseh področjih razvoja, sodelovanje z otrokovo šolo, aspiracije staršev 

o nadaljnjem izobraževanju njihovih otrok in večja informiranost staršev.  

 

Če zgornje ugotovitve povzamem s teoretiki: »C. Rosenzweig (2001) je v metaanalizi študij s 

problematiko učinkov starševske vpletenosti na učni uspeh otrok raziskovala faktorje 

pozitivnega in negativnega učinka. Ugotovila je, da so najpomembnejše spremenljivke, ki so 

pozitivno povezane s šolsko uspešnostjo, naslednje: aspiracije staršev glede otrokovih 

izobraževalnih dosežkov in pričakovane šolske ocene, angažiranost staršev, avtoritativni stil 

vzgoje, spodbujanje otrokove samostojnosti, čustvena opora, omogočanje razvoja interesov in 

učenja v najširšem smislu ter sodelovanje staršev s šolo« (Cugmas, 2010, str. 63), opazim 

podobnost z rezultati diplomske raziskave v dejavnikih in rezultatih starševske angažiranosti 

za otrokovo šolanje.  

 

Sinteza vključenosti staršev prikazuje, da imajo starši izredno pomembno vlogo usmerjevalca, 

spodbudnika in motivatorja. Za njihovo uspešno delo s svojim otrokom je ključnega pomena 

izobraževanje, za kar pa je potrebno najprej spodbuditi in prebuditi otrokovo šolo, da bi se 

bolj zavzemala za večjo informiranost staršev, nakar bi šola morala motivirati starše, 

predvsem tiste z nižjo stopnjo izobrazbe, da bi se teh oblik sodelovanja pogosteje udeleževali. 

(Cugmas, 2010) 

 

Konkretni predlogi, kakšna naj bi bila vloga šole in učitelja pri nadaljnjem spodbujanju 

vključevanja staršev v otrokovo šolsko delo, so lahko na osnovi raziskovalnih rezultatov 

naslednji:  

 

 udeležba staršev pri tistih učnih urah, kjer ima njihov otrok učne težave; preko tega bi 

imeli starši bolj jasen vpogled, kako otrok sledi pri učni uri, na kakšen način učitelj 

svojim učencem podaja učno snov in kje so otrokova šibka področja pri usvajanju 

učne snovi. Vse pridobljene informacije bi lahko starši na isti način uporabljali in 

spodbujali pri otrokovem domačem delu; 

 v vzajemnem tedenskem informiranju med starši in učiteljem, o čem so se učili (in o 

čem se bodo učili naslednji teden), s pripisanimi učnimi cilji in kje ima otrok 

morebitne težave pri usvajanju sprotne učne snovi; s sprotnim informiranjem bi starši 
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lažje sledili učnemu procesu, saj bi poznali učne cilje, ki bi jim bili jasna usmeritev pri 

spodbujanju in vključevanju v otrokovo domače delo; 

 starše bi se lahko tudi bolj intenzivno vključevalo v načrtovanje vzgojno-

izobraževalnega procesa; bolj kot bi bili starši vključeni, lažje bi otroka spodbujali za 

šolsko in domače delo, saj bi imeli večji vpogled v učni proces; 

 tako starši kot učitelji bi lahko pisali tedenske ali mesečne refleksije, pobude, 

predloge, zamisli, mnenja, kritike o poteku učnega procesa, o morebitnih ovirah, na 

katere so učitelji naleteli pri poučevanju oziroma starši pri otrokovem domačem delu; 

s skupnimi evalvacijami bi si lahko izmenjevali informacije, si pomagali z nasveti ter s 

tem krepili in jačali skupno sodelovanje med otrokovo šolo in družino. 

 

Ključnega pomena je, da starši spoznajo svoj izreden vpliv, ki ga imajo na svojega otroka 

glede izobraževanja, ter se z njim naučijo pravilno in ustrezno ravnati. Šola pa nosi enak delež 

odgovornosti z večjim sodelovanjem, informiranjem in spodbujanjem pri šolskem delu – tako 

otrok kot njihovih staršev.  
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11 PRILOGA            

                                           
 

 Anketni vprašalnik 
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Spoštovani, 
 

sem Rosana Kozjan, absolventka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Pripravljam diplomsko delo z naslovom Vloga staršev pri otrokovem šolskem delu, 
zato vas vljudno prosim za sodelovanje. Anketni vprašalnik je anonimen, podatki se bodo 
uporabili izključno za izdelavo tega diplomskega dela. Na spodnja vprašanja odgovorite tako, 
da obkrožite med danimi trditvami odgovor, ki je po vašem mnenju za vas najbolj ustrezen.  
 
1. Spol: 
 

a. moški 
b. ženski 
 

2. Kakšna je stopnja vaše  izobrazbe? 
 

a. osnovna šola č. magisterij ali doktorat 
b. srednja šola d. drugo:_______________ 
c. višja ali visoka šola 

 
3. Ocenite, kako dobro kot starš sodelujete s šolo, ki jo obiskuje vaš otrok: 
 

odlično dobro slabo ne sodelujem 
 
4. Ocenite, kako dobro šola, ki jo obiskuje vaš otrok, sodeluje z vami, starši: 
 

odlično dobro slabo ne sodelujem 
 
5. Ocenite, kolikokrat se udeležujete navedenih dejavnosti:  
 

a. obiskujem govorilne 
ure/roditeljske sestanke vedno pogosto včasih nikoli 

b. prisoten/-na sem pri učni 
uri vedno pogosto včasih nikoli 

c. sodelujem v 
prostovoljnem delu za 
potrebe razreda/šole 

vedno pogosto včasih nikoli 

č. obiskujem 
predavanja/delavnice, ki 
jih organizira šola za 
starše 

vedno pogosto včasih nikoli 

d. drugo:_______________ vedno pogosto včasih nikoli 
 
6. Kako pogosto poiščete informacijo ali zgolj nasvet v otrokovi šoli?   
 

a. Informiram se o 
otrokovih ocenah  vedno pogosto včasih nikoli 

b. Informiram se o 
napredovanju pri 
posameznih predmetih 

vedno pogosto včasih nikoli 
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c. Informiram se o možnih 
dodatnih domačih 
aktivnostih 

vedno pogosto včasih nikoli 

č. Poiščem dodatne 
informacije o vzgoji 
otroka 

vedno pogosto včasih nikoli 

d. Zanimam se za otrokov 
razvoj v širšem 
kontekstu 

vedno pogosto včasih nikoli 

e. Drugo:______________ vedno pogosto včasih nikoli 
 
7. Kako pogosto otroka vprašate, kaj počne v šoli? 
 

vsakodnevno nekajkrat na teden nekajkrat na mesec nekajkrat na leto 
 
8. Kako spremljate otrokovo šolsko delo? 
 

a. Preverite domačo 
nalogo.  vedno pogosto včasih nikoli 

b. Preverite, ali je dobil 
kakšno novo oceno. vedno pogosto včasih nikoli 

c. Preverite, ali se je v šoli 
kaj novega naučil. vedno pogosto včasih nikoli 

č. Preverite, ali ima 
opravljeno domačo 
nalogo. 

vedno pogosto včasih nikoli 

d. Preverite, ali ima vse 
pripravljeno za 
naslednji dan pouka. 

vedno pogosto včasih nikoli 

e. Preverite, ali potrebuje 
pomoč pri opravljanju 
domače naloge. 

vedno pogosto včasih nikoli 

f. Drugo:______________ vedno pogosto včasih nikoli 
 
9. Na kakšne načine spodbujate otroka za šolsko delo? 

 
a. Nudite mu pomoč, 

spodbujate ga za učenje v 
domačem okolju. 

vedno pogosto včasih nikoli 

b. Aktivno se vključujete v 
vsebinsko različne aktivnosti 
z otrokom. 

vedno pogosto včasih nikoli 

c. Spodbujate otroka k 
razumevanju snovi, brez 
vnaprejšnjega nagrajevanja. 

 
vedno 

 
pogosto 

 
včasih 

 
nikoli 

č. Dobro premišljeno nagradite 
otroka za učenje in uspehe 
pri učenju (npr. denarna 
nagrada, nagrada v okviru 

vedno pogosto včasih nikoli 
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kupljenega novega učnega 
pomagala ali v obliki skupne 
prostočasne aktivnosti).   

d. S svojim otrokom se 
pogovarjate o šoli, o 
pomembnosti šolskega dela 
in izobraževanja, o 
njegovem nadaljnjem 
izobraževanju ipd. 

vedno pogosto včasih nikoli 

e.    Drugo:_________________  
vedno 

 
pogosto 

 
včasih 

 
nikoli 

 
 
10. Kako pomemben vam je učni uspeh vašega otroka? 
 

Zelo pomemben pomemben manj pomemben nepomemben 
 
11. Kako ste zadovoljni s trenutnim učnim uspehom  svojega otroka? 

 
zelo zadovoljen/-a zadovoljen/-a manj zadovoljen/-a nezadovoljen/-a 

 
12. Kako uspešen je po vašem mnenju otrok v šoli v primerjavi s sošolci? 
 

nadpovprečno 
uspešen zelo uspešen povprečno uspešen manj uspešen 

 
13. Kakšna pričakovanja gojite glede otrokovega nadaljnjega izobraževanja? 
 

zelo visoka visoka srednja nizka 
 
 
 

Najlepša hvala za vaše sodelovanje! 
 
 
 
 


